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Finnugor jelzős szerkezeteké
(Fejezetek a magyar összehasonlító mondattanból.)

A magyar egyszerű mondat finnugor sajátságairól való
eddigi legfontosabb ismereteink a jelző és a jelzett szó viszo
nyára vonatkoznak; nyelvünknek ilyen ősi sajátsága az, hogy a
melléknév jelzői szerepben változatlan marad és hogy a szám
névi jelző után a jelzett szó mindig egyes számban van. A mit
újabban SIMONYI az igenévi szerkezetekről megállapított, jórészt
az is erre a mondatbeli viszonyra tartozik.
Nem a véletlen játéka, hogy legjelentősebb összehasonlító
mondattani ismereteink ebből a körből valók. Azt mondhatnók,
hogy a jelző és a jelzett szó viszonya a legállandóbb mondat
beli viszony. Az igének ós határozójának egymáshoz való viszo
nyát pl. a jelentésváltozás, főleg a rokonértelmű igék analógiája
olyan nagy mértékben befolyásolja, hogy ezen a téren szinte a
siker minden reménye nélkül fognánk az összehasonlító kuta
tásba. A régi magyar nyelvből és a népnyelvből száz számra
lehetne összeállítani az ilyen kifejezés-párokat: azon törődöm —
azzal törődöm; attól függ — abban függ; ha el tudjuk is dön
teni, hogy e kifejezések közül melyik az eredetibb, ki mond
hatja meg, hogy már a történet előtti korban nem szorította-e
ki egy új határozós viszony a régi szerkezetet. A határozós
viszonyok változása igen könnyen történhetik s az ilyen válto
zásban nagy szerepe lehet a véletlennek. Ez a körülmény az
oka annak, hogy nyelvészeti irodalmunknak azok az alapos
dolgozatai, a melyek egy-egy rokon nyelv határozóival foglal
koznak, a magyar összehasonlító mondattan szempontjából szinte
teljesen eredmény nélkül maradtak.
*) A M. Tudományos Akadémia Marczibányi-díjával jutalmazott
pályamunka.
Nyelvtudományi Közlemények, XLIII.
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Más a jelző és a jelzett szó viszonya. Ha e kifejezés he
lyett : attól függ — azt mondták a régiek: azon függ — akkor
c s a k e g y e t l e n i g é n e k a határozójához való viszonya vál
tozott meg. De pl. akkor, ha a magyar a számnévi jelző után
a jelzett szót többes számba kezdené tenni, nem egyetlen szó
nak a másikhoz való viszonya változna meg, hanem a s z á m 
n é v i j e l z ő n e k és j e l z e t t s z a v á n a k a v i s z o n y a :
tehát egy olyan viszony, a mely szinte minden mondatunkban
előkerül, s ez a sokszor való előfordulás természetesen útjában
áll annak, hogy a változás általános és végleges legyen.
Ez a gondolat már eleve azzal biztatott, hogy ha a ma
gyar mondatnak vannak még eddig ismeretlen finnugor saját
ságai, azokat bizonyára legnagyobb számmal a jelzős szerkezetek
közt találhatjuk.
A magyaron kivül átvizsgáltam a vogul, osztják, zűrjén,
votják, mordvin és cseremisz nyelvet, s munkám főbb eredmé
nyeit az itt következő kilencz fejezetben adom.*)
*) A m a g y a r anyagban felhasználtam a NySz. és az OklSz. adatait.
Magam gyűjtöttem a népnyelvi és újabb irodalmi példákat, ugyancsak a
régiségből: TOLDY, Régi M. Pass. ez. kiadványából, a Eégi M. Költ. Tárá
ból, a Tört. Tárból és a Leveles Tárból való a d a t o k a t ; az oklevelekből
származó adatokat az OklSz., a többit a NySz. szolgáltatta.
A rokonnyelvi szövegeket n e m í r t a m á t ; csupán MuNKÁcsinak ne
hézkes vogul ii-jét helyettesítem 97-vel. A PATKANOW szövegeiből vett pél
dákban az IOSzj. hangjelölését alkalmaztam.
A rokonnyelvi források rövidítései: MUNKÁCSI, "Vogul Népköltési
Gyűjtemény I—IV. (VNGy.). — PÁPAY JÓZSKF, Északi-osztják Népköltési
Gyűjtemény (ONGy.). — Ua., Északi-osztják nyelvtanulmányok (PÁPAY,
Nyelvt.). — PATKANOV, Die Irtysch-Ostjaken u n d ihre Volkspoesie I I .
(PATK.). — LYTKIN, Syrjánische

Sprachproben,

SUS. Aik. X.

(LYTK.). —

MUNKÁCSI, Votják népkölt. hagyományok (MŰNK. Votj.). — WICHMANN,
Wotjakische Sprachproben, SUS. Aik. XIV X I I r (WICHM. I., I I . ) . — PAASONEN, Proben d e r mordwinischen Volkslitteratur, SUS. Aik. I X , X I I , .
(PAAS. I., II.). — GENETZ. Ost-tscheremissische Sprachstudien. I . S p r a c h 
proben, SUS. Aik. V I I . (GEN.). — PORKKA, Tscheremissische Texte m i t
Übersetzung, SUS. Aik. X I I I r (PORK ). — WICHMANN, Mutatv. az urzsumi
cseremiszek nyelvéből, NyK. X X X V I I I . (WICHM. Cser.). — A f i n n és a
l a p p nyelv ide tartozó jelenségeinek a tárgyalása külön értekezésre m a 
rad, mert a finnben néhány jelzős viszonynak a történetét kell előbb
tisztázni.
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I.
A magyar nyelvnek megvan az a feltűnő mondattani saját
sága, hogy a főnevet valóságos melléknévi értékkel tulajdonság
jelzőül alkalmazza.
Alig van egy-egy nyelvnek olyan jellemző sajátsága, a
mely szórványos esetekben elő ne kerülne olyan nyelvekből is,
a melyek semmi rokonsági viszonyban sincsenek vele. így a
főnévnek tulaj donságjelzőül való alkalmazására is szolgáltatnak
példát némely indogermán nyelvek, pl. a szanszkrit, az iráni,
a görög,1) a latin k ö l t ő k n é l 2 ) is találkozunk néha vele, az
a n g o l b a n pedig különösen gyakran, de a magyar nyelvben a
főnévnek ez a mondatbeli szerepe olyan gazdag és sokoldalú,
hogy kétségtelenül ősi sajátságnak kell tartanunk. Megerősít
bennünket ebben a feltevésben a rokonnyelvek tanúságtétele, a
melyek a főnévi jelzőnek ugyanazt a használatát mutatják, mint
a magyar nyelv. Ha a finnugor nyelvek szókészletének etimoló
giája egészen tisztán állana előttünk, bizonyára megtalálnók
bennük ennek a mondatbeli viszonynak azt a fontos jelentés
tani fejleményét is, a melyet a mi nyelvünk története mutat,
hogy t. i. egyes ilyen jelzőül használt főnevek eredeti kategó
riájukból kiszakadnak és valóságos melléknévvé válnak. Az
ellenkező jelenség: a melléknévnek főnévvé válása nagyon kö
zönséges minden nyelvben, de a főnév adjektiválódására alig
tudnak az indogermán nyelvek kétségtelen példát mutatni. 3 )
A magyarban különösen a személy- és állatneveknek lehet
tulaj donságjelzője az olyan főnév, a mely n e m e t , vagy k o r t
jelent:
Isten Jóbnak hét szép fiú magzatot Arábiabeli társátul
adott (BMK. IV. 58); Isten után van neköm két küs fiu gyermököm (KRIZA, Vadr. 38); Zűle eg zep ferfiu germőkot (Guary-k.
44); A városnak minden ferfiu és leány gyermeki (LISZNY. Krón.
244); Férfi személy (Mon. írók, VIII. 120); Fery fiu embőroc
soc gonoz binnec miatta esnec pocolnac vermébe (Guary-k. 49);
*) BRUGMANN-DELBRÜCK, Grundriss II : 69.
2
) KÜHNEE, Ausführl. lat. Grram. I : 357.
3
) A német fronim i l y e n : ófn. fruma: vorteil.
1*
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Az aszszony ember férfi emberből vétetett: virago de viro (MA.
Bibi. I. 3); Három leánzó magzatot is adott (EMK. IV. 58);
Sok leány yffyak gveytóttek kazdagssagokat (Erdy-k. 415); Eccer
csak lebetegedett, gyönyörű szép lyánygyermeket hozott a világra
(Népk. G-y. IX. 216); Elment a szomszédba leánypajtásihoz (uo.
I. 164); Feje fölött szűz alakja látszott ékes nŐszemélynek (AR.
II. 180); Siet szabaditni a vár nővezérét (uo. 402); Leántársaival
el-kikészült vala (EMK. II. 32); Oszve híja aszszony barátit
(TEL. Evang. II. 458); Az 5 szomszéd aszszonybaráti áldgyák
vala ötét (SZÓK. Bals. 55); Hogy bucsut vöhessek asszon bará
timtól (KRIZA, Vadr. 316); Asszon feleségem nyisd ki az ajtódat
(uo. 136); Asszony-házastoknak példájul adhatjátok (EMK. II. 27).
Minth anya orozlan halót el zagga[t]uan elő hertelenkedeek
(Peer-k. 24); íme te kyralyod, yw the hozyad ylwen az anya
zamaron (Ers.-k. 79); Az eme disznónak tsőtsös hasát a malatzok
szopják (COM. Jan. 36); Az ö bőffentésével rohőgö him disznó
(uo. 36); Mint a hím szarvas, kit vadász serte nyíllal (AR.
Toldi, IV. é.); Van az én istállómban egy barna ménló, egy
barna kancza, két szürke kanczacsitkó s egy pej kanczacsitkó
(KRIZA, Vadr. 399); Megjárta, mint Csúri Ferkó a tinóborjuval
(Nyr. I. 179).
Ne adj nekünk ur isten, gyermek fejedelmeket (THALY, VE.
I. 91); De te gyermeközvegy, Szigfrid után sirtál (AR. II. 253);
Az illen gyerek ember szájába még nem való a macska farka
(Nyr. II. 374); Szép feslő bimbókat, csemetelányokat öltöztettek
talpig fejérbe az asszonyok (MIKSZÁTH, Besz. könt. 92); Azért a
gyermek apróddal juta a táborba (EMK. II. 77). Ilyenek még:
gyermek erdő, gyermek ló. — Nemsokára haza jött a legény fiuk
is (Népk. Gy. I. 441); Hát ez a szép legény fia volt (uo. II. 160);
Jó legény-barátunk, kenyeres pajtásunk (uo. I. 176); Kár a vén
embernek csikó-lóra ülni (uo. I. 226); Mint büszke csikó mén,
ha ereszti jászol (AR. II. 240).
A rokonnyelvi szövegek a n e m e k n e k főnévi jelzővel
való meghatározására szolgáltatnak a magyarhoz hasonló pél
dákat :
Osztják. TörSm manem naurem párdds,
yui-naurem
c
az isten nekem gyermeket adott, f é r f i g y e r m e k e t 5 (PÁPAY,
Nyelvi 7); %oti jiti jezdk -/o ortl ültem 'miképen támadt ara-
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nyos fejedelemhös [ f é r f i f e j e d e l e m ] vagyok' (ONGy. 35);
kene-püip %ui-cávér
'hasenmánnchen mit leichtem hinteren
[ h í m - n y ú l ] ' (PATK. 196); yoi-vqj
'mánnliches tier' (ONGy.
164); yui-sos
'das hermelinmánnchen' (uo. 62); %ordn niy
áaurem tviis, ii%-úaurem
'a /.-falvi nőnek gyermeke szüle
tett, f i ú g y e r m e k e ' (Nyelvi 160); po%-naurem
'fiúgyer
mek' (PATK. IOSzj.); süiun niy-kvlay
'borjas rénszarvas
tehén [ n ő r é n s z a r v a s ] ' (Nyelvt. 35); ney-naurem
leány
gyermek' (PATK. IOSzj.); ney-cáv ér 'nőstény nyúl',
ney-luk
'nőstény süketfajd', ney-cuka
'nőstény kutya vagy farkas'(uo.);
ímet tűnt 'gánseweibchen', Imet vasa 'entenweibchen' [ a n y a
l ú d , a n y a r é c z e ] (PATK. 86); Ima-tunt, ima-vasa (PATK.
IOSzj.).
Vogul. Karkam lailep netá jurtán
a 'ügyes lábú n ő 
t á r s a i ' (VNGy. III. 455); Sarni-qtér an né-luntütél
' Arany ater nőstény lúdjával' (uo. I. 54); uy níw'-ampan
ql, u%
niw'-misakán
al 'egy nőstény ebük van, egy nőstény macs
kájuk van' (uo. IV. 351); yu m-l unt 'hím lúd' (SZINNYEI, NyH. 3
148); yum-naurém
ul ásan namtuwé 'de f i ú g y e r m e k n e k
nem atyjától kell-e nevet kapnia' (VNGy. I. 4); jamés janit
yum-naurém
út ti né'ilés 'egy jó nagyságú férfigyermek tűnt
ím elő' (uo. IV. 340); jqmés-poal koátétát nqgr-vuj,
süpél-vuj
siniy-toqs 'jobb kezében idei csikó [ c s i k ó á l l a t ] , másodfü
csikó [zsírjával] bőséges tál' (uo. II. 229); najar-pou
khar-lut
kharqúlqtal 'a fejedelemfi őrzi a csődörlovakat' (uo. IV. 348);
amp khar-áppyü
nats, misay khár-misá'yzpü
nqts 'az eb
kan ebfit vetett, a macska kan macskafit hozott" (uo. IV. 351).
Votják. A sajátságos magyar asszony ember, némber (nőember) kapcsolatnak pontos megfelelőjét szolgáltatja a votják:
olo-kin kisno~murt
moná tatéi keltiz 'valami a s s z o n y e m 
b e r engem itt hagyott' (MŰNK. Votj. NGy. 81);
kisnomurtlán
solikez 'az asszony-embernek bűne' (uo. 53); tuí
koskámit vedln-kisno-murt
ulám 'ott egy nagyon rettenetes
boszorkánynémb e r élt' (uo. 81); nos-ik
néljos-murtáz
adgo 'ismét egy l e á n y e m b e r t látnak' (uo. 94); vorgoron no
niljosmurt
'der junge mann und das mádchen' (WICHM. IL
92); söram vaiem kwin pi-kazakmi,
s. v. vii
niui-kazakmi
'meine drei mitgebrachten brautführer [ f i ú - v ő f é l y ] , meine
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fünf mitgebrachten brautjungfern 5 (no. 1.73); sizimdon-no sisim
pi-dusimd
val-ug, s. s. nil-dusima
val-ug chiszen hetvenhét
f i ú k e d v e s e m volna, h. h. l e á n y k e d v e s e m volna' (Votj.
NGy. 229); asseies ogzi aji-tsó'z
kariskil'l'am,, ogzi
mumi-tsöz
c
[die flüchtlinge] verwandelten sich, der eine in einen enterich,
der andere in ein entenweibchen [apa-kacsa, anya-kacsa]' (WIOHM.
II. 93). Hasonlók még: ta adrami-dmes-piáldn
ugez cez az
5
én e m b e r v ő m n e k a műve (Votj. NGy. 78);
baka-dmesp i nos-ik gurtaz bertdm ca béka vő ismét visszatért falujába5
(uo. 78); b aka-varmajdll
$ec dis-kut dasasko fbéka apósom
nak jó ruhát készítek' (uo.).
Cseremisz, lyd-mükxsd
z"d keUdlan kumyana modas lektes
c
a f i a t a l a n y a m é h naponként háromszor kirepül játszani'
(WICHM. Cser. 219); ^eyga
tayet
ule yen, ofieSe yodem hajé
c
hast du eine frau zur freundin [ a s s z o n y s z e r e t ő d ] , geh'
zu ihr um die mittagszeit 5 (POEK. 46); üd er tayet
ule yen
c
hast du ein mádchen lieb [ l e á n y s z e r e t ő d ] ' (uo. 46);
J9 y g a-tay Sn mo tayí§? uddr-taylan
mo suldales ' á n g y
s z e r e t ő v e l micsoda barátság? l e á n y s z e r e t ő v e l mi érne
fel5 (WICHM. Cser. 236); üőer ajéam ulo leány gyermekem van',
erye ajzam ulo cfiú gyermekem van5 (GEN. 14); a fia ludet
larkales cdie entenmutter [az a n y a 1 ú d] schnatternd schwimmt5
(uo. 78). .
A kornak és a nemnek főnévvel való megjelölése, a mint
látjuk, nyelvünknek jellemző fgr. sajátsága. Természetes, hogy
az anya-méh, gyermek-ember-féle kifejezésekben a jelző és jelzett
könnyen válhatik valóságos összetett szóvá; azt hiszem, bátran
is tekinthetjük ezeket a jelzős szerkezeteket minden fgr. nyelv
ben összetett szavaknak. De nagyon érdekes, hogy a magyarban
az összetétel tagjai megőrizték mozgási szabadságukat; fel lehet
a tagokat cserélni, a jelzőből lesz jelzett szó, de ekkor termé
szetesen az egész kifejezés értelme megváltozhatik. A külömbség
legkönnyebben úgy szemléltethető, ha a kifejezéseket valamelyik
indogermán nyelvre fordítjuk: gyermek leány 'ein junges mád
chen5 — leány gyermek cein weibliches kind'.
*
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Rendkívül gazdag a magyarban a főnévi jelzőnek olyan
használata, a mikor a jelzett főnév valamilyen tulajdonságra
nézve a jelzői főnévhez van hasonlítva. Különösen gyakori
jelzőül a kutya, eb, fene, ördög, here, gaz szó:
Tán az kutya Csinos Agrágyi van itt (Népk. Gy. II. 63);
egy fesuén ageb gazdát szolgálok (HELT. Mes. 311); de hamis
vót a kutya lelke a vezérnek es (KRIZA, Vadr. 408); azért sa
nyargat az isten minket, hogy megesmérjük fene bűneinket
(RMK. IV. 3); fene habwrwsagh sokh eghazakath puszteitot el
(Peer-k. 39); ez a fene vén ember sincs idehaza (KRIZA, Vadr.
151). Természetes, hogy latin fordítása az ilyen jelzőnek mel
léknév: Ez fene ember leszen chic érit ferus homo' (HELT. Bibi.
I. G.); mi ördög pap vagy te (EMK. V. 228); olyan e rossz
világ mint a tündér hívság (Kisv. Adag. 185); ezeket nem tart
ják a mi édes tündér hazánkban (MIK. Tör. L. 302); Clastromba
lakó here papok (MEL. SZ. Ján. 242); nem sok pálmája van a
here embernek (Kisv. Adag. 488); salak emberekbül eggyet se
vegyünk-bé (GVAD. RP. 257); Hazud abba a gaz csacska (KRIZA,
Vadr. 177). Valóságos összetétellé vált már a gazember, rongy
ember. — Ama régi igaz jó főemberek ollyan gizgaz gróffocskákat nagyságolni nem akartak (CSEREI, Hist. 303). Dib-dáb PPB.
szerint = unnütz zeug: legyen irgalmassággal hozzá és holmi
dib dobját adassa meg nyavalyásnac (MON. Okm. XIX. 112); de
jelzőül is: sok dib-dáb agyaskodásokat hintegetett Calvinus Írá
saiban (PÁZM. Kai. 417); az itt való déb-dáb marhákat mind
eszveverettem (THALY, RF. I. 93); jaj be nagy mahumed ember
vagy (Nyr. I. 136).
Az osztjákban és a vogulban is megtaláljuk a főnévi jelző
nek ilyen értelemben való használatát:
Osztják, am'p'-y uidm manem . . . ioyitálhli c eb e m b e 
r e m engem . . . visszatart' (FÁPAY, Nyelvi 131).
Vogul, fiyin-tiniy amp-%um
'azt a drága apádat, te e b
f é r f i ' (VNGy. III. 471); ámp jqrén
vorin ti vislém am ca te
k u t y a szamojéd erőszakosságodat ím én eltűrtem 3 (uo. IV. 73);
ness aii, ámp jqrén
'semmi egyéb, mint egy k u t y a szamo
jéd' (uo. IV. 72); jáV nuriy ámp-uj
'atyai bosszúnkat kihívó
e b á l l a t ' (uo. III. 451); amp-ujim
' k u t y a á l l a t o m ' (uo.
III. 286); satá-khqmén mínén amp-pop
'menj a pokolba kutya
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pap' (uo. IV. 366); jáyá nurém % q la-ay i t 'atyja iránti bosszúm
okozó d ö g l e á n y a 5 (uo. III. 447); yqla
ujné amki qnsém
úaurémakém alá ti tajwés caz a d ö g á l l a t a magam szülte
gyermekecskét majd hogy meg nem ette (uo. III. 456) [%cila
c
holt test, dög'].
A magyarban aztán sok más olyan formában is megtalál
ható ez a finnugor sajátság, a milyenre a többi rokon nyelvből
nem idézhetünk megfelelőt; ennek oka részint a meglévő rokon nyelvi szövegek egyoldalú volta (szinte mind költői termés),
részint az, hogy a magyar nyelvben a fejlettebb műveltségi
állapotnál fogva nemcsak új mondatszerkezetek keletkeztek, ha
nem az ősi mondat- és jelentéstani sajátságok is sokszerűbbekké
és gazdagabbakká váltak.
így jelzőül használja a magyar az á l l a p o t o t , f o g l a l 
k o z á s t jelentő főnevet: Barát kincstartónak szertelen csudáját
(KMK. III. 10); minden nap hét betyár emberrel viaskodtak
(Nópk. Gy. IX. 226); lakik ott a falu végén egy gazda embör
(KRIZA, Vadr. 485); alkalmas értékű gazdaember (Nyr. X. 122).
Ez vendég atyafyaknak az zolgalat latom, hogy igen nagy
z^kseg (Virg.-k. 60); vitézkődéc sokat vendég földeken (GÖRCS.
Máty. 2); szeretője búsul, ő is sír híjába, vendég katonának mi
nek járt nyomába (Népk. Gy. I. 235); el is fogadta az apját és
a vendég királyfit (uo. I. 363); gondolva, hogy zarándok jövevény
számára elég egy veszendő sátor (AB. III. 261); rab gólya (AR.);
rab oroszlán (PET.); az fogoly emberről elég törvént állatna
(EMK. IV. 195); imé egy jövevény hajóra találok (GYÖNGY. Char.
23); emezeknek a jövevény lyányoknak helyet adott (Népk. Gy.
IX. 85).
Az ilyen -vány, -vény-képzös főneveknek nagyon gyakori a
jelzői használata; hasonlóképpen az -ék képzőseknek: Lukács
Pál Ninive városának romladék falairól azt bizonyítja (MOLN.
JÉpül. 244); kűlomb külőmbféle nemzetbéli moslék hadak (Erd.
Tört. Ad. IV. 234); rémítő fegyverrel a rácz moslék nemzet
felessen érkezett (Kecsk. Tört. IV. 410); az Panoka köntösét
oda küldtem valami maradék béléssel (Lev. Tár II. 277); az
maradék udöben cquod reliquum est temporis' (SYLV. UT. II. 122);
tudakozám az fogságból megszabadult maradéc sidóc felöl cinterrogavi eos de Judseis, q u i remanserant et s u p e r e r a n t de

FINNUGOR JELZŐS SZERKEZETEK.

9

captivitate' (KÁR. Bibi. III. 37); ki aprólék dologban alnoc, fö
dologban is tökéletlen (Mon. Ápol. 309); aprólék bűnöknek rosdájával megmotskoltatott (Pós. Igazs. I. 146); azelőtt az ispánok
szoktak volt az falukon ajándék nyesteket vagy rókát szedni (M.
Jogt. Emi. III. 60); ajándék lónak nem nézik a fogát c ges c h e n k t e m g a u l sieht man nicht ins mául'; nyáladék em
ber (Nyr. III. 427); sírt vele minden hős: de legott Czerkónak
nevetett, hogy törpe s ily habarék szónok (AR. II. 339).
A főnévnek ez a gazdag melléknévi jelzőszerű használata
könnyen érthetővé teszi azt az indogermán nyelvekben szinte
elképzelhetetlen j'elenséget, hogy a j e l z ő s f ő n é v i s l e h e t
e g y m á s i k f ő n é v n e k j e l z ő j e : Hat ezer iffiu legény fogoly
küldetett Achájába rabul munkára (ZVON. Post. I. 186); az
hetven esztendős ag lant barátok magokhoz hasonló kofa apátzákat vennének (PÁZM. Kai. 313); ki hihetné, hogy egy Papban
annyi csalárdság szorulhatna, mint ebben a nagy aglant Sámbárban (Pós. Választ. 235); fejetlen láb tudományoknak eggyben
zagiuálása (BÁL. Cslsk. 23); három dolgot igér a ti feietlen láb
irástok (uo. 39); mit ér az ily anyámasszony legény (TOMPA,
Fejér Kati); ej, megmérgelődik az őz, hogy egy ilyen macskabéka teremtés ilyen kicsibe veszi őt (Az őzhús ez. meséből);
beteg asszony galambom (Népk. G-y. II. 49); két út van előttem,
mejikön indűjak? két szép leány szeretőm, mejiktől búcsúzzak
(KRIZA, Vadr. 16); özvegy leány kis Szombathely,
kuruezok
mátkája (THALY, Adal. II. 142); tudom, ha megkérlek, oly nehéz
dolgot ád az a sütni való boszorkány mostohád (AR. III. 301);
az két emberen kivül az egynihányka közlegény katonánál több
nem esvén el (MON. írók XVIII. 105); kedves udvari tó ember
szolgája (KÖL. Idv. 5); a fejedelem a lengyel urakkal 's főember-szolgáival leült (THALY, ET. 71); megölette maga bátyját,
Báthori Boldizsárt, kivel atyafi gyermek volt (KEM. Elet 18);
edgyiknec az attya másiknac az annyával egy és atyafi gyermek
(Com. Jan. 119).
Vogul. Tapél-qjká E kwá-pV plris
nüpél láwi CT. öreg
így szól az A s s z o n y f i a f i ú c s k á h o z " (VNGy. II. 116);
váta %um jamés
ás ekém 'kereskedő ember jó atyácskám'
(uo. IV. 41); janV %um üdém cöreg férfi atyám 3 (uo. IV. 74)
aj a n yum sat ply ém 'fegyveres ember hét fiam' (uo. II.
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160); jamés
yum
dsémné
'jó férfi atyámtól' (uo. IV. 32);
jamés
átér já'ikém,
jq-més ndj sanikém
'jó úr atyácskám, jó úrasszony anyácskám 5 (uo. IV. 5); uj-ayi
moyikw é,
uj-dyi
sisikwé
'állat-leány magzatocska, állat-leány szülöttecske5 (uo. III. 302); ti nay jqmés
q,tér j ai-pikén
jot
'ezen jó úr bátyáddal együtt' (uo. IV. 43); jani'' %um
japápdlt jüw ta salte'im 'idős férfi nagybátyjához bemegyek5 (uo.
IV. 31).
Osztják, yei, iiilap
xui
moyi-sa
uátli-igi
'hej!
a p á t l a n e m b e r f i a V a t l i - ö r e g 5 (Nyelvt. 135); iiiel
yoi
am'ft-iiy
a p j a e m b e r e e b f i 5 (uo. 162); keldy yo dr
sasem
' h í r h o r d ó f é r f i s o k c s e l é d e m 5 (ONGy. 21);
kéld y y o sasem
yosa ' h í r h o r d ó f é r f i c s e l é d e m h e z '
(uo. 31); voé-ügi enepe esem 'das haupt der stadt, mein álterer
brúder [ v á r o s f ő b á t y á m ] ' (PATK. 92); léti loyy, jésti loyy
dr poyena katUptasen ' e v ő b á l v á n y , i v ó b á l v á n y sok
f i a d d a l megfogattad' (ONGy. 268); enmdttem ort akijem, seykdlttem ort-imem 'nevelő fejedelemhős bácsikám, ápoló f. asszo
nyom5 (uo. 36).
Mordvin, bojar
avat jalgám
sasi 'die bojarinnen,
meine freundinnen sind gekommen [ b o j á r a s s z o n y b a r á 
t a i m] 5 (PAAS. I. 156); moíot pras Ivánka bojar ava
tejiefet
layks 'vielleicht ist I. auf deine tochter, die herrin gefallen
[ ú r a s s z o n y o d l e á n y o d ] 5 (uo. II. 3); bojar ava avat in
psél p'ejil' 'deiner mutter, der herrin, ein scharfes messer [ ú r i
a s s z o n y a n y á d ] 5 (uo. I. 78); eti paro bojar corat
lanks,
son moéot tombavé 'oder vielleicht (ist er) auf deinen sohn, den
grossen herrn (gefallen); er ist vielleicht angestossen worden
[ n a g y ú r f i a d ] 5 (uo. II. 3); paru
bojar
íeídíin
pscl
sablá 'deinem vater, dem angesehenen herrn einen scharfen
sábel (in die brust)5 [ n a g y ú r a t y á d n a k ] 5 (uo. I. 78);
paro
bojar
sv atonok,
oson bojar
sv atonok,
id'ikaja
stol' eksét 'guter herr, unser brautwerber, stadtherr unser brautwerber, gewinne dir den platz hinter dem tische [ n a g y ú r
k é r ő n k , v á r o s u r a k é r ő n k ] 5 (uo. I. 136); nej
kudoú
pravtis
pokscanok
'alterchen, du oberhaupt des hauses 5
(uo. I. 116).
Ezeket a mordvin mondatokat olvasva önkéntelenül is a
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régi magyar ének csendül fel bennünk: Boldog Asszony anyánk,
régi jó patronánk!
A főnévnek ily módon való szereplése aztán egészen ért
hetővé teszi, miért olyan bizonytalan a magyarban a főnév és
a melléknév kategóriáját elválasztó határ. De vannak mondat
tani jelenségek, a melyek a két kategóriának szinte teljes egy
másba olvadását még feltűnőbbé teszik. Ilyen az, hogy egymás
után t ö b b f ő n é v i s á l l h a t m i n ő s é g i j e l z ő ü l : Egy
jüvevény bitang ökör árát adta kezünkben (Mon. TME. I. 302);
csőcselék és gyülevész gaz sokaságok (GKAT. Válts. II. 1333). —
Éppen így a főnév melléknévi természetét mutatja az is, hogy
a főnévi jelzőt a jelzett szavától egy vagy több melléknévi jelző
választhatja el: hym oktalan alath az ty clastromtok határába
be ne menyen (Virg.-k. 138); nagy szarvad nőt az aglant rán~
czos homlokodban (SÁMB. Isp. 4); megevé maradék kevés szalon
náját (PET. János vit. IV.); fűzfa, taplós és gyermekekhez is
illetlen distinctio (MATKÓ, BCsák. 69); gyermek és iatekos feleletire
Dauid János deáknak rövideden meg felelec (Mon. Ápol. 438).
A főnévi jelzőnek, akár csak a melléknévnek néha m ó d 
h a t á r o z ó a közelebbi jelzője: az vizbűl lőtt bortt kostolván
igen fő bornak találta (ZVON. Post. I. 303), — mintha csak azt
olvasnók: igen jó bornak találta; a szükség igen fő tanító mes
tere az imádságnak (MAD. Evang. 142); eledel, és öltözet körül
igen fő gondviselő volt (ILLY. Préd. II. 161).
Az is természetes mármost, hogy az ilyen jelzőül hasz
nálatos főnevek közül sokat melléknevek módjára fokozni is
lehet: a föveb parlamentumnak belső secretariussa (FAL. NU.
256); sok leg fő katona (Gyöngy. KI. 38); mennél gazzab em
ber, annál inkáb (ILLYEF. Jepht. 25); mondom tű nektec, ez
haza mene, hazába gazb leve (BORN. Evang. IV. 83); szamár
felelet, még szamárab a ki Posaházival dicséri (SÁMB. 3Fel. 672);
a kin ez nem fog, jele hogy kőnél köveb (FAL. SzE. 148); nyuchen poklab az hazug embernél (PESTI, Fab. 74. b); nem fenéb
ennél az oroszlán (ZRÍNYI I. 88); de mi vagyon fenéb iszonyú
medvénél (uo. II. 104).
*

*

*
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Az eddig ismertetett finnugor jelenségektől már csak egy
lépés van addig, hogy egyes főnevek mondatbeli használatuk
révén eredeti kategóriájukból kiszakadnak és valóságos mellék
nevekké válnak. Néhány ilyen jelentésbeli fejlődést akarok itt
ismertetni; természetesen csak olyan szavakat tárgyalok, a me
lyeknek az etimológiája kétségtelenül meg van állapítva, vagy a
kategoriaváltozás a nyelvtörténeti adatokból kimutatható.
Az é l e t k o r r a és n e m r e vonatkozó főnévi jelzők a
legáltalánosabbak a fgr. nyelvekben. A magyarban is ebből a
jelentéskörből mutatható ki a legérdekesebb kategória-változás.
Ilyen mindenek előtt a fiatal. Ha nem is fogadhatjuk el MUN
KÁCSI etimológiáját, mely szerint a fiatal = m. fia + kel. tör. tal
(czweig, stengel, ast'; — ÁKE. 275), a nyelvtörténeti adatokból
kétségtelen, hogy eredetileg n ö v é n y i h a j t á s t jelentett;
MOLNÁR ALBERT nem is értelmezi máskép, mint: novellus, germen, sti?'ps, PPB.-ban pedig junger Baum, neuer Stamm a meg
felelője : Úgy őrzi s neveli Isten a gonoszok szerentséjét, mint
a jó gazda bekerített kertében neveli és őrzi a szép fiatalokat
(PÁZM. Préd. 24); mint az tokében oltatott fiatal, meg foganodnék
az keresztyénség (PÁZM. Kai. 471); az férfi az erdőn le vágja
az cserfa fiatalt (MesésK. 31); ültess egy baraczk fiatalt (BADV.
-Csal. III. 93). — Jelzőül először természetesen csak fa-, növény
nevek előtt használták: a lelec az fyatal fanac moga zerent fel
emelkedhetic (Vitk.-k. 7); a fiatal nevendékeket és fattyú ágakat
martiusban (ültetik, LIPP. PKert. III. 112). Ebben a mondatbeli
helyzetben aztán könnyen bővülhetett a jelentése a német jung
egyértékesévé, különösen a mióta metaforikusán fiatal emberről,
fiatal leányról is kezdtek beszélni. A fiatal-n&k az emberre való
alkalmazása nem lehet nagyon régi, a XVII. század első feléből
való a legrégibb adatunk: gyermekded fiatal authorok (TOLN.
Vigaszt. 147).
Az ifjú*) eredeti jelentése jüngling; ez derül ki a nyelv
történeti adatokból: fölserdült ifjú 'ephebus' C ; nevedeken iffiú
' a d o l e s c e n s , j ü n g l i n g 3 (COM. Vest. 118); kywl pwztoyttya
ewketh tor es belől feelelőm, yffyat es zyzeth (Jord.-k. 261). —
Jelzőül használva mondják: ifjú legény (MA. SB. 356); ezt az
*) Eredetére nézve vö. SZINNYEI, NyH. 3 58 és NyK. XLT. 233.
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ifjú Volter egykor bírja vala (RMK. II. 27). — A következő
lépés az, hogy a női nemre is alkalmazzák: az vén asszonyok
is isteni bölcseségre tanitsák az ifjú menyeket, leányokat (EMK.
V. 217); ki vagyon már téve Miskolcz városába szép ifiu asszony
a siralomházba (TOMPA, A miskolczi biró). — Ezzel aztán a
melléknévvé válás folyamata be is fejeződött és az ifjabb, leg
ifjabb formák közkeletűekké váltak.
Az állatok nemére vonatkozó hím is bízvást tekinthető
ilyen főnévből vált melléknévnek. Hogy eredetileg főnév, azt a
vogul ^wm-mal való egybevetés bizonyítja, hogy pedig mellék
névvé vált, az kitetszik abból, hogy eredeti jelentése megszűkült
és a mann, wr-jelentését éppen az ilyen jelzős használat követ
keztében elvesztette s a magyar nyelv kénytelen volt a vir
fogalomra egyéb elemekből új szót alkotni {férfi, vö. MUSz.
516). — Ma már csak jelzőképpen használatos a hím: hím
szarvas, vagy legföljebb így: az állatok hímjei.
A nőstényt ma már valóságos melléknévnek érezzük. Eti
mológiája nincs tisztázva, de a wó'-vel való összefüggése kétség
telen. BUDENZ olyan kicsinyítésnek tartja (nő-cs-kény), mint a
milyen a n. Weibchen v. a latin femella. Alig is lehet más,
mint kicsinyítő képzés, mert főnév volta még a kései szótári
értelmezésekből is kiviláglik: femina (C), femella (MA.), Weiblein
(PPB.), nő, nőstény, asszony: femina (PPB1.). Csakhogy a sűrű
jelzői használat következtében elszigetelődött a no szótól és ma
már csak állatokra vonatkozik: az pwztabol yewe el eegy nesteen
zarwas kysded fyawal (Erdy-k. 544); semmi némü nőstény állatot
nem szabad tartani (MIK. TörL. 235).*) A nőstény melléknév
volta (femineus, weiblich) ma már egészen tisztán érzik.
A ravasz-n&k eredeti róka jelentését nem csak a rokon
nyelvek bizonyítják (cser. rdfoí, md. riveé stb. 1. SZINNIEI,
NyH. 3 147), hanem a magyar nyelvtörténet is: Mennetec es
mongatoc a rauaznac cvulpi üli' (Münch.-k. 144); sok lika va
gyon erdőn a ravasznak: nincsen birodalma rajta agaraknak
(EMK. I. 201); Három zaz rawazath foga (Jord.-k. 341). —
*) Van adatunk arra is, hogy a nó'stény-t komoly írásban emberre
is alkalmazzák: Se férfi se nőstény személy egyik féltől is se ne raboltassék, se el ne adattassák (Mon. írók VIII. 120).

14

KERTÉSZ MANÓ.

Melléknévvé válik és a ravasznak (rókának) csak egyik tulajdon
ságát (versutus, astutus, listig) jelenti a jelzői használat követ
keztében: az ördögnec mordekon rouasz szolgai (BORN. Evang.
I. 93); vajh! te ravasz világ, mely hütetlen te vagy (KMK.
III. 13).
Érdekes e tekintetben a jámbor szó története; már SYLVESTER JÁNOS jó embernek, tehát jelzős főnévnek elemezte; első
emlékei is főnév voltáról tanúskodnak, mert neki magának van
nak melléknévi vagy főnévi jelzői: ha ez nagy zent jámbor
eelyen yghen feelt (Erdy-k. 10); monda neki az pap jámbor
(Virg.-k. 25); vala egy zerzetes yambor (Erdy-k. 593). — HORGER
ANTAL közlése szerint a jámbor-nak Erdélyben bizonyos haszná
latban még ma is megvan a főnévi jelentése. Egyébként a mi
a jámbor < jó ember származtatást illeti, azt teljesen tisztázta
SIMONYI, a mikor kimutatta, hogy a jó ember, vir bonus a kö
zépkorban Európaszerte használatos megtisztelő czím volt (M.
Nyelv1, I. 129, Nyr. XVII. 486). Újabban különösen érdekes
adalékokat szolgáltatott hozzá, egy XIII. századbeli magyar
országi latin emlékből mutatván ki ezt a kifejezést: ubi cum
essent quidam boni homines, de provincia Zounuc, scilicet Michael comes de villa Pou et alii boni homines (Váradi Reg. 26,
Nyr. XLI. 188). — Hasonló a kfn. guot man, fr. bonhomme.
Még csak az etimológiájának se kellett elhomályosodni, hogy
jelzőül szerepelhessen, ismerve az ilyen magyaros kapcsolatokat:
beteg asszony galambom, főember szolgám; meg is találjuk a
jelzői használatát már a kódexek korában: vala egy időben
nemynemew jámbor ember (Erdy-k. 338b); zerze némely jámbor
vytezt, kynek vala neue Karoly (MargL. 181). — Eredetének
elhomályosultával valóságos melléknév lesz, már CALEPINÜS is
probus-nak értelmezi s a régiségben meg a népnyelvben egy
formán melléknévnek érezzük: én is megesmértem jámbor hűsé
gedet (EMK. II. 32); az jámbor vén ember ő gyermekiért min
dennap imádkozik életjekért (EMK. IV. 59); bizony mindjárt
nyitom, édes jámbor uram (Népk. Gy. I. 229); jámbor jó anyám
szavának hittem, mind a szentírásnak (KRIZA, Vadr. 159).
Mai nyelvérzékünk szerint két derék szavunk van : egyik a
rumpf, leib jelentésű főnév, másik a praecipuus, insignis jelen
tésű melléknév. Sajátságos, hogy mennyire izolálódott egymástól
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ez a két szó, pedig alakjukban teljesen megegyeznek; tudtom
mal csak a dunántúli nyelvjárásokban történt némi alaki el
szigetelődés is, mert azt mondják: derekam, derekadat, d e : a
csirkéim má igen derékek. — A melléknévi jelentés a jelzős
viszonyból sarjadt ki. A derék szó, mint a test legnagyobb és
egyik legfontosabb részének a neve, jelzőül használva kezdetben
azt jelentette, a mit ma a fő, fontos szavunkkal fejezünk k i :
az deereek yárth wt mondatyk orzaag wtnak (Érdy-k. 35);
Amhád passa irkezik az császár dirik erejével (Mon. írók III.
95); no már, hallgassátok az derék krónikát (EMK. III. 10);
derék ostrom vecsernye korig tárta (uo. 154). — Az ilyen kap
csolatokban m i n t : derék szép seregét ott két felé osztá (uo. III.
21) — már kezd az eredeti jelentés elhomályosulni és már nem
főseregre gondolunk, hanem erős szép seregre; derék ember: a
nép ajkán még ma is csak erős, jól megtermett ember és csak
az irodalmi nyelvben és a köznyelvben jelenti egyúttal a jóra
való, becsületes embert is.
Aránylag nem nagy múltú jövevényszavaink néhánya is
átment ezen a kategoriaváltozason. SIMONYI meggyőzően mutatta
ki, hogy a mi dús szavunk a velenczei dogé megfelelője (Nyr.
XXIX. 49). MURMELLIUS értelmezése szerint consal: Dus; az
Erdy-k.-ben meg éppen a velenczei diís-xől van szó: vala kedeeg
keesla kyralne ázzon Bwrgwndyay Sydmond kyral attyaffyanak
leánya kynek Wylhelmus vala newe kyt neemet czazaar tett
venecczeben dwfaa (Erdy-k. 395b). — Aztán jelent n a g y u r a t ,
v e z é r t , f e j e d e l m e t : romái dúsnak nemzecsegeből támada
(Debr.-k. 212); Mathé duzs mindiarást hadat támaszta (HELT.
Krón. 64). — A dúsok természetesen gazdagok, a mint sokszor
ott is van a gazdag szó a dús jelzőjéül: vala neminemű nag,
kasdag duznac eg fia (Tel.-k. 84); egy kazdag dus leányát vötte
vala (VALE. Gen. 32). — Mivel a gazdagság a dúsnak egyik
sajátsága, nagyon könnyen vehette fel maga a dús szó a gazdag
jelentést az ilyen kapcsolatokban: vala Constantinapolban egy
yeles dwz polgár (Erdy-k. 447). A jelentésváltozás a XVI. század
elején már befejeződhetett, mert CALEPINUS a dúst már locuplés,
opulentus, perdives-nek értelmezi.
A fukar szó, a mint ismeretes, a XVI. században Magyar
országon oly hatalmas bankár családnak, a Fuggerek nevének
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köznévvé válásából keletkezett (a Fuggereket t. i. magyarosan
Fukaroknak hívták, vö. Nád. Lev. 51); természetesen a generalizálódás úgy törtónt, hogy a szó eredetileg a Fukarok foglalkozását
jelentette; C. és MA. értelmezése szerint fukar:
publicanus,
dardanarius; ADÁMI szerint: wucherer, aufkdufer;
pénzváltó,
bankár, bérlő jelentés derül ki az összefüggő nyelvemlékekből
is: nemde az fukarok is ezent cselekedike c nonne et publicani
hoc faciunt' (FÉL. Bibi. 7); a kinec- ház helyec és ahoz tartozó
szántó fóldec s rétec árendáltatnak, fukar, kózös, árendás (COM.
Jan. 72). A fukar szó jelzői használatában is jó ideig megtartja
eredeti jelentését: fukar publikanus (TOF. Zsolt. 30); ezeket az
6 országoknak vámos adójokat féltik az fukar arendával biró
' pápista papok (TOLNAI, Vigaszt. 207). — Csakis ebben a mondat
beli helyzetben vehette aztán fel a fukar szó a sok pénzűek,
gazdagok egyik gyakori tulajdonságának a jelentését.
A trágár főnévi eredetét etimológiája is mutatja: a kfn.
tragaere, bajor trager a megfelelője (SCHMELLER értelmezése sze
rint: einer, der mit kleinigkeiten handelt und dieselben von
markt zu markt trágt oder damit hausiert; vö. LUMTZER-MELICH,
Deutsche Ortsn. u. Lehnw.). MA. a trágárt circulator, agyrta,
8currar\ok magyarázza, de már a PPBl.-ben van melléknévi
értelmezése i s : scurrilis, spurcidicus.
Ezec tsúfolkodó trágárok tseltsapásai (PÁZM. Préd. 1219);
illyenek a rothatt beszédű nyáladék tragarok (Csúzi, Cseh. Edom.
216). Az összefüggő emlékek, a mint látjuk, a scurra-nsik éppen
a csúf, illetlen beszédét emelik ki; így aztán világos a jelzős
szerkezetből a kategoriaváltozás: tragar szo es éktelen czelekedet
(BORN. Préd. 91); e volna am a tragar beszednec eggyik (TEL.
Fel. 70); szájok üres és tiszta minden gonosz, trágár, hamis és
hivalkodó beszédektűi (MATKÓ, BCsák. 278).
Még tovább lehetne szaporítani e szavak sorát; ilyen a
garázda, a melynek lis, iurgium az eredeti jelentése; ilyennek
tekinthető már a bitang is (kfn. biutunge "erbeutung, beute', vö.
LTJMTZER-MELICH), mert ma már csak bitang marháról és a költő
vel sehonnai bitang emberről beszélünk. Nemkülömben melléknév
a huncfut, huncut is, pedig etimológiája is (hundsfott vö. LTJMTZERMELICH) és egy csallóközi népnyelvi használata is ( t ö r v é n y 
t e l e n g y e r e k ) a főnévi eredetet kétségtelenné teszi.
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Vizsgálódásunk eredményekép tehát még egyszer megállapithatjuk: 1. A fgr. nyelvekben a nemet, kort, állapotot jelentő
főnév egy másik főnévnek a minőségi jelzője lehet. 2. Ennek a
mondatbeli viszonynak az a mi nyelvünkre nézve a fontos
jelentéstani következménye, hogy a főnév és melléknév kategó
riáját elválasztó határ nagyon ingadozó, sőt némely ilyen jelzőül
használt főnév egészen melléknévvé válik. Ezek az eredmények
egyúttal a mondattani elvnek a jelentéstani és etimológiai ku
tatásban való fontosságát is igazolják.

Az előbbi fejezetben megállapítottuk, hogy a főnév egy
másik főnévnek valóságos melléknévi értékkel tulajdonságjelzője
lehet. Ezt a tételt úgy is fogalmazhatjuk, hogy a főnévi jelző
a fgr. nyelvekben megelőzi a jelzett szavát; mert hiszen főnévi
jelzővel az indogermán nyelvekben is találkozunk, csakhogy itt
a jelző követi a jelzett szavát, vagyis appositiós viszonyban van
vele. Ha pl. németre akarjuk fordítani ezt a vogul mondatot:
jani' %um ásd ul voss qXnüw ccsak ö r e g e m b e r a t y j a ne
élne' — akkor ilyen appositiós fordulattal kell élnünk: cwenn
nur s e i n v a t e r , d e r a l t é m a n n nicht lében würde'. —
A fgr. mondatban tehát a főnévi jelző előtte áll a jelzett sza
vának, a németben és a többi indogermán nyelvben külön
hangsúlylyal bíró appositióként követi.
Ha mármost az ilyen fajta kapcsolatokat vizsgáljuk, mint
István öcsém, János bátyám, az első pillanatra világos, hogy itt
a tulajdonnév a jelző és a családi állapotot jelentő szó a jelzett
szó : melyik öcsém ? István öcsém. Melyik bátyám ? János bá
tyám. Vagyis a jelzőül szolgáló tulajdonnév a magyarban meg
előzi a jelzett szavát; ugyanezt tapasztaljuk a többi vizsgált
rokonnyelvben is. Joggal tekinthetjük tehát a magyar jelzős
szerkezetnek ezt a szórendi sajátságát ősi tulajdonnak, a mint
hogy ősi közös vonása az indogermán nyelveknek az ellenkező
szórend: ma soeur Jeanne, my brother John.
Az itt következőkben először a személynevekre vonatkozó
magyar nyelvi anyagot állítom össze:
Megelőzi a személynév a m e g t i s z t e l ő m e g s z ó l í t á s t
Nyelvtudományi Közlemények. XLI1I.

2
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j e l e n t ő s z ó t * ) : attyanak Adoryan ivr vala newe (Érdy-k.
593b); [az] ezüst miről való regestromot az Vsaly Péter uram
irta (Tört. Tár Új f. XII. 539); mostan voltam Possomba az
Nagyságos Révay Ferencz uramnál (uo. 537); kérem szépen
Beké Kálmán uramat (Népk. Gy. II. 65); Bakos urat viszik a
temetőbe (uo. I. 226). Ilyen természetűek ezek is: irjon Nsgod
Bán uramnak ő nsgának (Tört. Tár Új f. XII. 539); kapitány
uram üzente (Nyr. I. 229); szépen kérem komiszárus uramat,
ne lője ki alólam a lovamat (Népk. Gy. I. 227).
Zenth Margith Azon napian saccolt megh (01. Nád. 45);
zent Margit azzont ev neky felesegevl agya (MargL. 28); az
Maria azzonyal adoth marhának zamanak Registroma (OL. D.
26, 367); en Katherina Ázzon (Körmend I I nr. 45); zerelmes
magdalna ázzon (OL. D. 24774); az vitézlő J. G. ősfivá tötte az
megmondott Zsófi asszonyt (Szék. Oki. V. 78); Ádám György
Ilona asszonnyal.. . békességben vagyon (MA. NLJ. 303); Izabella
asszon ezt jó néven vévé (RMK. III. 13); asztalnál ül vala
gyönge Judit asszon (KRIZA, Vadr. 8); hol jártál Erzsébet asszony
(Nyr. I. 229); Pözzsi asszony édösöm, te vagy mindön kéncsöm
(KRIZA, Vadr. 117); puszta malomba cserfa gerenda, rajta sétikál
bagoj asszonka (Uo. 120); en ky volnék az Hollosi Dorko ázzon
(Nyr. XXVIII. 21); az én feleségem Morgondai Borbára asszony
(Szék. Oki. V. 140); Káldy Gergelné asszonyom jobágyi vagdal
tak volt valami szombathelyi embereket meg (Tört. Tár Új f.
XII. 544); feleségemnek Forgátzhy Margit aszonynak ezeket
hagyom (uo. 594); feleségének Sarhain Magdolna Aszonnak (Ad.
Zempl. Tört. VI. 182); Fylep deákné aszonyom én reám ismég
uj panaszt tett (Tört. Tár Új f. XII. 541). — Ez az aszszony
kis-aszszony korában ment volt gróf Bethlen István urfihoz (Bod.
Pol. 205); Miklós úrfi szépön kéri (KRIZA, Vadr. 5); Csák Justina
leány aszszont magamnak örökös társnak eljedgyzettem (Nyr.
XIV. 132); Anna leányasszony, meg az öreg Kata, titkos beszéd
közt a padkán, fosztogata (TOMPA, Szuhay M.).
Előtte áll a személynév a c s a l á d i v i s z o n y t j e l e n t ő
szónak:
*) Vegyesen közlöm a puszta keresztnévvel és a kereszt- és vezeték
névvel való példákat.
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Atyám, anyám: Ez volt az lónak szőréből csinálva, kin
Ábrahám atyánk ült előszer (TOLDY, RMPass. 156); Istennek
Szent Annyja, kiben Ádám atyánk mocska nem találtatik (Tört.
Tár Uj f. XII. 600); s midőn Ádám apánk felhorkantott (Népk.
Gy. II. 16); jaj, szegény szent Domonkos atyánk, hogy veszenk,
hogy sillyedenk (RMK. V. 230). Ide tartoznak: szentséges pápa
atyám (uo. 226); mönny-é kiráj atyádhoz (KRIZA, Vadr. 438);
anyám, anyám, édös anyám! Gyulainé édös anyám (uo. 3);
Balog Ferenczné édös anyám (uo. 107).
Fiam, lányom: A mairatus talán Miklós fiamat illetné
(Tört. Tár Új f. XII. 608); Juczi lyányát strázsára állítsa kend
(Népk. Gy. I. 231); Boriska, Boriska szép lyányodért jöttünk
(Népk. Gy. I. 148).
Atyámfia, bátyám, öcsém, húgom stb.: Gáspárnak Boldisarnak hagyom szálában kanisaj lazlo attyamfya Jóságat (OL. D.
24323); szegény Esterhás Dániel uram bátyám ága (Tört. Tár
Új f. I. 609); halljuk meg csak mindnyájan, mit beszél tökfejű
Salamon bátyánk (RMK. V. 211); János bácsinak megesett a
szívi rajtok (Népk. Gy. IX. 102); guggolva lappang Vas Benedek
bátya (TOMPA, Szuhay M.); Fehér László édes bátyám, élel-e még
vagy meghaltál (Nyr. II. 287). — Csobánczban succedáljon Eszterhás Ferencz uram öcsém ő kegyelme (Tört. Tár Új f. XII.
609); Keszi Pál öcsémnek jártába köttébe' egy futó ló tűnik
minap a szemébe (TOMPA, Szuhay M.); Fehér Anna édes húgom
(Nyr. II. 287); majd találkozol a Hold testvéremmel (Népk. Gy.
IX. 25); hol vagyon, hol vagyon Erzsébet szép mátkám (uo. I.
181). — Kongóné komám asszony (KRIZA, Vadr. 165); nincs
Vásárhelyt olyan asszony, . . . mint Gombosné komám asszony
(Népk. Gy. II. 46); kérem gróf Draskovich Miklós sógor uramat
(Tört. Tár Új f. XII. 617); Dömötör Józsi kiissebb gazdám (KRIZA,
Vadr. 94).
Hasonlóképpen a tulajdonnév után következik az ilyen
távolabbi viszonyt jelölő szó: barátom, pajtásom,
jóakaróm:
Nyika kovács jóakaróm; Hej, haj! Sobri pajtás/ Hogyan tetszik
a múlatás (Népk. Gy. II. 56); csak egy maradt rajta, az is ko
tyog rajta, hej kovács jó barátom igazijjon rajta (uo. I. 304);
a szekérmesterségnek főinspectióját ós directióját feljülírt lovász
mester hívünknek kegyelmesen concedáltuk (Tört. Tár Új f. I. 162).
2*
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Ide tartoznak a jelzőül használt á l l a t n é v e-k: Sajó ku
tyám, jaj de mélyen aluszol (Népdal); Morzsa kutyám, hegyezd
füled (PETŐFI, Anyám tyúkja); Basa kutyám lánczon vagyon,
gazdája is fogva vagyon (Népk. Gy. I. 238); Csehó Pista Bár
sony lovát nyergeli (uo. 231); Szellő lovam pandúr kézen gazdá
ját nyeríti szépen (uo. 239).
Éppen így jelzője a személynév a h i v a t a l t , f o g l a l 
k o z á s t jelentő szónak: Sándor ő népével méné városban, az
Jupiter isten nagy templomában (RMK. IV. 87); Augustus csá
szár az sidó népnec úgymint felső fejedelme (MA. Scult. 68);
Szulimán császárnak nagy sírtában irata (RMK. III. 9); kére
László királyt, hogy meltoltatnéc szőmbe v^lle iönni (HELT.
Krón. 42); vala Béla kyralnac húgának Anna azzonnak leánya
(MargL. 145); ez leuel kamarahaznarol ualo Mathyas keral en
gedelme (01. D. 156911); János király fia kibudosásáról (RMK.
III. 7); végre bémönt Mirkó kirájfi is (KRIZA, Vadr. 438). —
Marcianus feyedelem tisztül tartanája császártól a tartománt
(Debr.-k. 9); meg békéléc az Albirt fejedelemmel (HELT. Krón.
35); néhai méltóságos, nagyemlékezetű Báthory Sőfia fejedelem
asszony ő nagysága (Gazd. Sz. VII. 405).
Az nagy Memhet basát képében bocsáta (RMK. III. 9);
Parmenió hadnagy balfelől vala (uo. IV. 94); Festus tisztartóhoz
kiméne mulatnia (uo. IV. 197); adák ütet Poncius Pilatos ispán
nak (TOLDY, RMPass. 13).

0 mely bódogok . . . . kiket szemeid ezenképpen néznek,
miként Péter apastalt (TOLDY, RMPass. 99); mind ezöket megbizonittá ünönmaga Izsajás prófétának miatta (uo. 68); miként
Dávid próféta miatt megmondatott vala (uo. 130); Fabian papa
oli igen nagi aitatossaggal vala a mártírokhoz (Debr.-k. 133b);
Gergely papa jra zent Damancos atyánkat az zentek kevziben
(Dom.-k. 149); es küldé ütet kötözvén Annás Kaifás pispökhöz
(TOLDY, RMPass. 51); Losonczi János prédikátor ortott egy mesgyót (Can. Vis. 142); Jézus nevét kiáltá Litkey szerzetes (MIKSZ.
A beszélő köntös 8).
Alvinczi Péter itéló'mester uram (Tört. Tár Új f. XII. 616);
az igaz papságnak tíköre, mellyet a Sztárai Mihály mester mos
tan szerzett (RMK. V. 210); az egyéb aprólék marháról valót
írta Kisfaludy Márton deák (Tört. Tár Új f. XII. 539); Tooth
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Péter sellér keze ki zegheth (OL. ÜC. 56/33); Török Miklós
biró gazda (Nyr. II. 287); Antal varga ő komját hítta vendég
ségben (THALY, VÉ. I. 344).
A tulajdonnév jelzői viszonyában semmiféle változást sem
okoz az, ha a méltóságot, foglalkozást jelentő szónak még más
jelzője is van. A fentiekben ilyen mondatok már előfordultak,
itt csak külön akarom a figyelmet erre a jelenségre irányítani:
Jézus Krisztus örök isten ótalmazz gonosztól (BMK. II. 221);
jertek által jó révészek, ki népei vagytok? Lengyel László jó
királyé (Gyermekvers); kérem alázatosan koronás királyomat a
felséges Leopold római császárt (Tört. Tár Új f. XII. 617). —
A nem appositiós, hanem jelzős viszonyt kétségtelenül igazolja
az e g y f ö h a n g s ú l y o n kívül az is, hogy a mondatbeli
viszony ragját csak a foglalkozást jelentő szó veszi fel: Lengyel
László jó királyé, L. László jó királynak; Jézus Krisztus örök
istent (az indogermán nyelvekben mindig külön hangsúly: J.
Chr., der ewige gott).
A magyarban is állhat a személynév a családi viszonyt,
hivatalt jelentő szó után, csakhogy akkor a két szó között appo
sitiós viszony van, a mi kiviláglik abból, hogy mindegyik fel
veszi a viszonyragokat: nöm öngedöm édös fiam Gyula Márton
(KRIZA, Vadr. 3); az vitézlő J. G. ősfivá tötte az megmondott
Zsófi asszonyt az ö fiával Pállal (Szék. Oki. V. 78 — e h . az
ö Pál fiával); Kys Lyányomnak soffinak hagyom maramarosbely
Jóságomat (ZOLNAI, Nyelveml. 256); az Fásang Gáspár lejányával Katussal (MA. NLJ. 98 — e h . Katus leányával).
A rokonnyelvek a személynevek dolgában a magyarral
teljesen megegyező viszonyokat mutatnak:
Vogul. N gm-T ör ém p q, j r é y s-poqlt nonywé y&yyés
' N o m - T o r e m ú r h o z hágott föT (MŰNK. VNGy. II. 230);
Teltén -pqilén Marko
ayk jeri ca «Buvár-madár falvi» M a r k ó
n ő c s k e (asszony) éneke' (uo. IV. 97); yqtél-ékwá
yürém
luwél toy ti mini cúgy halad a n a p a s s z o n y három lovával'
(uo. I. 25); ti Apiké
jqmés
pV ös qli 'hiszen ott van még
e z a z A p i k a s z é p f i ú ' (uo. IV. 61). Éppen mint az ismert
székely balladában: Júlia szép leány egykoron kiméne.
A t y á m : Sqrni-Kworés
ásémnel
totem tandem ti
-fi* K. a t y á m t ó l hozott üzenetem ez' (VNGy. I. 35);
Sqrni-
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C
Kworés
já'ikém
S. K. a t y u s k á m ' (uo. I. 40);
NumiTare'm
já'ikém
postilemd CN. T. a t y á c s k á m ébredése'
f
(uo. IV. 4); Numi-Tár
ém ásém-ültá
N. T. atyám felől'
(UF. XI. 18); Numi-S
orni
aéém láwsém . . . CN. S. atyám
rendelte . . .' (uo. 52); Polém-tarém
áéém ürnátá T . isten
atyám bálványsátra' (VNGy, III. 337); Kirá
ajka
aékém
c
Kirá öreg atyácskám' (uo. IV. 1); Numi-T
ar ém yum
áplém
'N. T. férfi apuskám' (uo. III. 297); Numi-V óikén
yum
áplémné
pojkée'im CN. V. férfi apuskámhoz imádkozom' (uo.
III. 312); Numi- Tár ém jáyén
pupV sát piséntél nay tülsáln! fN. T. atyádat bálványka hét fogásoddal álld' (uo. 42);
Numi-Tar
ém ás a kwolán CN. T. [az ő] atyja házába' (uo.
C
II. 101); Numi-S
orni
aéán, N. S. jáyán
N. S. atyátok'
f
(UF. XI. 56); Nuy-Törém
jáyanné
N. T. atyjuktól' 'VNGy.
IV. 103); Sarni-Kworés
iáyén
ti pösals 'S. K. atyjuk ím
elhunyt' (uo. I. 41); Jepim
Ivanié
perná-jaisiském
C
J. I. keresztapácskám' (uo. IV. 84).
Hasonlóképpen van, ha az a t y a szónak még más jelzője
r
is van : Numi-Tarém
jani
jáyánné
N. T. fölséges atyá
toktól' (VNGy. II. 69); Numi-S
orni ön áéém né tV sátivasem CN. S. fölséges atyám ide idéz engem' (uo. II. 1);
Kirake
jamés
áéém jánmáltém kit yaptayém 'Kirillke jó atyám sze
rezte két rénökröcském' (uo. IV. 4); ti Kirá
ajka
jq,més
aékém cezen K. öreg jó atyácskám 5 (UF. XI. 95).
A n y á m : Sémél-me-oqykw
tármél ; a fekete Földanya
fölé' (VNGy. IV. 116); Sopér-náj
aykw ti tárátéstá,
Kamináj áy kw ti saykémtéstá CS. asszony anyát ő lebocsátotta,
Kami-asszony anyát ő megteremtette' (uo. I. 77);
Surmiy
c
ekwá éánémné
juw jojste'im «Béntorok szőrfonalbetéttel varró
asszony* mamuskámhoz haza érkeztem' (uo. IV. 62);
yolif
K alt és éánikén
reg-Kaltes anyácskád' (UF. XI. 83); SawéyMá áyküiv rKérges-Föld anyánk5 (VNGy. I. 100); Árééy x$tél
naj-áyküw
'Aranyos Nap fejedelmi anyánk' (UF. XI. 69);
s aw éy ma áy kw ánn é jola tárni 'kérges föld anyjukhoz
zeng alá' (VNGy. II. 209); Sq,rni-Sié
sárién ti pösals CS. S.
anyjuk ím elhunyt' (uo. I. 41).
B á t y á m : MUNKÁCSI a gyűjtötte vogul szövegekben az
qjka szót mindig ö r e g - n e k fordítja; pedig főnévi természetű,
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egész joggal lehet b á c s i-nak, b á t y ó-nak fordítani: Tqmpüsém
paulin punn Kird qj ka 'T. falvi gazdag K i r a b á t y ó ' (UF.
XI. 95); akw'-mat ért tu Ima'/-aj ka sáltapi 'egyszercsak egy
rozomák bácsi lép be' (VNGy. I. 49); /ü-peri-^ü
qjkdm
!• P' X' bátyám' (uo. III. 389); Aj ás-tar ém qjkd
akiánpalt
'Ajász-isten bácsitokhoz' (uo. II. 9); Üs-qtrén
akit
ansnyné
la/ pattawé 'a városfej edeimi nagybácsi öregnek hírt
visznek' (uo. IV. 177); Aj ds-tqrém
ajka
aki a ni nalu
jqmileim 'Ajász-isten bácsijuk a folyó felé lépdelek' (uo. II. 9);
om Oqs-ötér
ansu% ösém 'én az obi fejedelem bácsi vagyok'
(uo. II. 232); püp akirésém
yqmrésli 'pap bácsikám zenge
dez' (uo. IV. 69).
N é n é m : j a Z solis
üpém 'nőstény hölgymenyét né
ném 3 (VNGy. III. 351); kai tül.may
üsikém
neiláli 'nőstény
rozomák nénikém jelentkezik' (uo. III. 27); kaj-squr
opi
naj
'nőstény nyúl nénéd asszony' (uo. III. 204); vorap
ne-üpá
'magtörő holló [az ő] nénje' (UF. XI. 77); qln süppá kuk kuk
né-dkwd
lujfi 'ezüst szájú kakuk nénje asszony énekli' (uo. 69).
F i a m , l á n y o m : T oma-ply
ém %qt uj nampa yum
'Torna fiam, hat állatról híres férfiú' (VNGy. III. 457); sásnaráy-'/um
plyd
'nyírhéjbocskoros férfi [az ő] fia' (uo. III.
64); S arni-qtér
pl ja kwona kwdlés : S. a. fia [S.-Kworesnek
a fia] kiment' (uo. I. 41); Sqrni-Kaltés
ayita
kwona
kwalés '[S.-Sis-nek] S.-Kaltés leánya kiment 3 (uo.);
Lüsyej
-/ u m-p Iris 'L. legényke' (uo. IV. 53); x&él vortém vorti ma'il
Jivén
yumrésém
'naptól barnított barna mellű Iván legény
kém3 (uo. IV. 50); man Mikolkwé
j qmés plkém
ti jo/Js
'kicsiny Mikolka jó fiacskám ím megjött' (uo. IV. 63);
Polémtqrémjáni
piran
siréjá jold-püwwés '[Numi-Taremnek] P.t.
idősebb fia a kardját lefogja' (uo. II. 100); Ul'óna
awén a
meskén 'ha Ilona leányodat nem adod3 (uo. IV. 348).
T e s t v é r e m [atyámfia, atyámlánya]: Kuesi
jáim-pu
'Kuoszi bátyám 3 (VNGy. IV. 98); Numi-Tqrém
já'i-plf
a
lűwi '[Joli-T.-nek] N. T. bátyja mondja' (uo. I. 128);
NumiTqrém
j á'i-pikw é 'N. T. testvérke' (uo. I. 129);
Sqrniqtér jai-pljd
kwona kwali '[az ő] S.-a. testvére kikel [a
házból] 3 (uo. I. 40); Sqrni-Kaltés
jar'-ajita
'[az ő] S. K.
nőtestvére' (uo. I. 39); Kait és ekwa jajá-ayitd
'[az öl
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K. asszony testvére' (uo. II. 98); Jépim
Esiépanié
vis
kaéém
X E. kis öcsém' (uo. IV. 108).
I p á m : yul-q>tér
vdp sd-nüpél lawi c[a világügyelő férfi 1
X- a. ipához szól' (VNGy. II. 123); Kul'-cftér
updtél
an ti
ali CK. a. ipával most is él'; T'ür-öbtér
updn %q,ntélés CT. a.
ipának szót fogadott' (uo. I. 123); taw ness éssémawés Kul'q,tér updtél
"csak úgy elszégyelte magát K. a. ipjával' (UF.
XI. 70); Serpin-Ötér
jis upém cS.-fejedelem öreg ipám'
(VNGy. IV. 110).
S ó g o r o m : an Sés-mo%i-kwoliy
%um
pdntékém
c
ím Háncsgöngyölegházas férfi kisebbik uracskám' (VNGy. III.
382); man Vas éké pdntékém
ürenté'im ckis Vaszilijka sógorkámat várom5 (uo. IV. 13).
Érdekes az ilyen jelzős • szerkezet, ha páros kifejezésről
van szó (apám-anyám, fiam-lányom); ilyenkor a két személynév
egymás mellett áll ós a családi viszonyt jelentő szavak szintén
párosan, de duálisban követik: S ami- Kait és, S
arni-qtér
ayiji'-plyV
q,nseV (VNGy. I. 38); Tunrd-éayl
ékwdVaj kdV dé dy ém-saúdy
é m-pdlt (uo. 120).
Ez a szerkezet természetesen nincsen meg a magyarban,
mivel duálisunk sincsen; a két mondat fordítása a magyar
ban így hangzik: S. K. l e á n y u k é s S-a. f i u k v a n . —
A t u n d r a h a l m i a s s z o n y a n y á m h o z és ö r e g e m b e r
a t y á m h o z . — A magyar tehát feloldja a páros kifejezést, de
magának a jelzős szerkezetnek a lényege mindkét nyelvben
ugyanaz.
B a r á t o m : A mint említettem, a rokonsági viszonyt
jelentő szó éppen úgy viszonylik a személynévhez, mint a sze
mélynevet helyettesítő egyéb szóhoz ( P á l b a r á t o m , k o v á c s
rMS
c
b a r á t o m ) : x^J^V
' p w - p t " rumatén
joytés
az
üstökös orosz ember barátjuk eljött' (VNGy. II. 105); sömapaulip ayi ydlp-üsiy
vdta-^um
rumat a md'es éryém erya
c
a « sapkafalvi» leánynak az ő berjozovi kereskedő kedveséről
énekelt éneke' (uo. IV. 65); noysin
jq,rén
yum
rumata
joyts 'nyusztos szamojéd férfi kedvese megjött' (uo. II. 106);
panémari
rumakém
takwi lujydtiánd 'kántor kedveském
maga énekelget' (uo. IV. 69); kér alpip
sat méykw
fumaném
Vastestű hét ördög barátom' (uo. II. 62). — Éppen
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így, ha a b a r á t o m szónak más jelzője is v a n : Pet
Kapi5
tanic
játéi
rum ám 'Kapitanic Péter jó barátom (uo. IV.
11); man Mikolákicé
jq,més
jurtém
'kis Mikola jó
társam' (uo. IV. 44); aj Vas éké j qmés
jurtémnél
éld voss tqtawém '[hogy] kis Vaszilka jó társamtól messzire
elvigyenek' (uo. IV. 75); pq,j ér-pV man rumatá-pált
'az
úrfi[-nál az ö] kis szeretőjénél'; I'rét
n aj árén jóytsét c Iret
fejedelemhez értek' (uo. IV. 347); Utón a nájar-áu
ju-tiy
kénsantiu c Ilona fejedelemleányt kérik, hogy megegyék' (uo.
IV. 348).
Valamint a magyarban a tulajdonnév jelzőül áll a név
szó előtt, azonképpen a vogulban i s : S amin
né na mén
akw' ti pqyén páti 'Aranyos nő neved épp úgy oda lesz' (VNGy.
I. 58); am namiy
q,tér namém
'az én neves fejedelem
nevem5 (uo. III. 307); nay Tür-% qtay-Ás-y
qtá
y-voikénqtér na mén man mönt ta alémnuwü 'a te T.-)(.-A.-/.-v.-a.
nevedet mi akkor majd magasztalnék' (uo. II. 134);
Polemtqrém
namél
ti ünli Tőlem isten néven uralkodik' (uo. I.
37); u% ju puylatéytni
Té%-mcLs arné/ püm ilméstém khompál'éyén 'az egy «bezárkózni* szó miatt odaadtam a magam fiát
a manónak' (uo. IV. 362).
Az indogermán nyelvekben ez is fordított szórenddel: 'der
name Schmidt', 'le nom Pascal'.
Osztják. A t y á m : Num-Töröm
asem,
Num-Jéldm
e
jirem
N. T. atyám, N. J. apám' (ONGy. 13);
Vön-Töröm
ás em (uo. 254); tam G avrila
in Kusmov
ic
ketna%
jirem
'dieser G. K., mein stiefvater' (PATK. 10. 210); NumJéldm jir en sqrni qltney ár lati pustal ewllt fN. J. apádnak
aranyos sok napot nyitása közben' (ONGy. 26);
Num-J'éld-m
jíremen
el ti 'N. J. apánkhoz' (uo. 45);
Num-Töröm
á se un a 'N. T. atyánktól' (uo. 42). — Éppen így még egy
C
jelzővel: Jel dm ön jirem
J. fenséges apám' (uo. 26);
Töröm
vön ásem
esAdm sqrni surdp surdy yqt CT. fenséges
atyám alábocsátotta arany tetőrúdú tetőrudas ház' (uo. 248);
Nánk-/us-xoi
vérén
ürt iga jiremna(l)
'zu meinem
vater, dem blutigen heldengreise N. x- ~/J (PATK. 42); Sby%us-yoi
tarém
ürt jirem
' $ . y. y. der starke held, mein
vater'" (uo. 82).

26

KEETÉSZ MANÓ.

A n y á m : Kaldaé-ay
gi ma§dl cK.-anya regéje' (PÁPAY,
Nyelvt. 169); Kai tv é-ay ki kaj-sawdl f K.-anya idéző éneke'
(ONGy. 268); v q,j söy otlala
jéwor
yontlvy
imen crén5
bika tépő farkas hajnal asszonyod (uo. 18); s@t
Kaltvs
nérdy naj cbűvös K. haragos istenasszony' (uo. 268).
B á c s i : s oytem-piri-lov
at-ort
akem
oltal c«koppasztott makkrécze magasságú fejedelemhős» bácsikám van'
(ONGy. 13); uazdy
or't-igi
uul iigdl lauSl ea városi fejedelem
bácsi idősebb fia szól' (PÁPAY, Nyelvt. 21); kat oypi
mey'k'igi kát tusi 'a, kétfejű manó bácsi két szakáiszőre3 (uo. 55).
(Az igi-t PÁPAY ö r e g-nek fordítja; én b á c s i-nak, mert a szó
f
főnévi természetű; vö. igdl mandm
iubina
az u r a el
mente után'; uo. 157.)
Öcsém, b á t y á m , t e s t v é r e m :
oysatpi-iibdrlos
apsjie
'Kézhüvelyes Tyiberlosz öcsiké' (PÁPAY, Nyelvt. 53);
o)'satpi-íibdrlos
aps émdn at yoiü 0. T. öcsénk hadd
nyugodjon" (uo. 55); novi-las-mil-p
onmay-ort
isem h ó 
fehér sapkát tett fhős öcsém' (ONGy. 150);
ním9lna-jq,ylanlmld y-ken-ort
isem c hótalpon járó hótalpas gyors fhős
öcsém' (uo. 107); loyna-jayla-loyey-ken
ort turem chóczipőn járó hóczipős gyors fhős öcsém' (uo. 113); yü sas él
tem tav tanéem
jütmay
ürt ez em clange getrocknetes
pferdebein brechender held, mein brúder' (PATK. 22);
pusteipe-narep
tony ezem eheld mit dem scharfspitzigen sábel,
mein brúder' (uo. 24); oy ol- ay en-yusi-na
y-tusd y-uy y dl
c
jajem
«szán orra módjára görbült vörösfenyő szakállas száj»
bátyám' (ONGy. 150); lant9 y-Ás tajdl-yo jajem
'táplálékos
Obfői ember bátyám' (uo. 107).
F i a m : jástöt Ár-még-y oi, kale-yoi
p ag eta cda sagte
er dem Á. m. y., k. y., seinem sohne' (PATK. 84);
Kari-naykár-sewvl
ort p oy el c« Kérges vörösfenyő kérge (színű) haj
fonatos fejedelemhős» fia' (ONGy. 106).
E g y é b r o k o n s á g i v i s z o n y : Pukkar
igi
yanmdn sidi lau§l Tukkar öreg nászod így szól' (PÁPAY, Nyelvt.
153); Pukkar-ig%
y anmdm
yoza ivyadi-sa Tukkar-öreg
nászomhoz is elmenjetek' (uo. 151); Poi-lipetta
kaplatyui jesnajemna
vaideptldem Von meinem schwager P. 1.
k. y. wurde ich eingeschláfert' (PATK. 132);
N'alualt'sam
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%il}ie
'Nyílforgács unokácskám 5 (PÁPAY, Nyelvt. 14);
uátliigi kbzaiu
uuzal 'Vatli öreg gazdánk üdvözlégy5 (uo. 153).
N e v e m : numpandn uul x°ina ^nalualiéa
m» nenidn
sidi at laulla 'náladnál idősebb ember «Nyílforgács» nevedet
mondja majd» (PÁPAY, Nyelvt. 8); %ü-nila-palvp
ort kié
rnem 'messze halló fülű fhős nevem5 (ONGy. 108).
Votják. A t y á m : tinid tau kariékom,
mardan-ataie
'dir danken wir, vater Mardan 5 (WIOHM. I. 130); mar dan
át ailen
porjoün kiketi oémaékemez 'vater Mardans zweite
fehde mit den tscheremissen 5 (uo. II. 99).

A n y á m : T'éupiéi

mumjie,

Pjzep

mumiie

'meine

mutter Ts., meine mutter P.' (uo. I. 134); T'éupiéi
matuskaiz 'meine mutter Ts.5 (uo. I. 151); ibit-mátuskaie!
éot
5
iéorigde! 'meine mutter Ibit! gieb von deinen früchten (uo.
I. 164); Vozo-mumiie!
voMs vaisa en ko'skj 'meine mutter
Vozo! entferne dich nicht zürnend 5 (uo. I. 160); éabas
T'éupiéi,
Pizep
mumiios!
'wir wünschen euch glück, ihr
müttar Ts. und P.5 (uo. I. 134); T'suptéi Pizep, iu
sur5
mumiios
'Ts. und P. ihr fruchtbaren mutter-ströme (uo. I.
134); Xukmi vusur
matuska
medaz kiskeija, kwrdeija 'die
mutter wasser mag unsere herde nicht erschrecken, verschüch-

tern5 (uo. II. 182); giudiri-mumiis,

sundi-mumiie

'meine

donnermutter und meine sonnenmutter' (uo. I. 124);
muziemmumiuii
piiaz poniékom Mer mutter erde legén wir (opfer)
in den schoss5 (uo. I. 124).
E g y é b c s a l á d i v i s z o n y : so-bera Sajtag
$umja
kisnoániz
tuz §eé ülni kutkil'Xam 'azután S. és az ő Dzsumja
felesége igen jól kezdtek élni5 (MŰNK. Votj. 55); Ibir-b ab a
kid'oks éáud'Joz 'die Ibir-schwiegermutter spuckt hinaus 5 (WICHM.
II. 17); Matron
apaj sur-durin odigzpol-gina marásai 'Matron
nénike a patak partján csak egyszer szeretne csúnya dolgot
tenni 5 (MŰNK. Votj. 242); Oniéa
apdj mar luid 'Onyiszja
nénike mivé lettél? 5 (uo. 250).
B a r á t o m : Vai, Is ak uir om, ta'-bere teék{Uaékisa suidom
'mein freund Isaak, láss uns jetzt spielen, láss uns einander
schneller gebén5 (WICHM. II. 86); a d'ami uir om, ton ma uzaékod 'du mein freund mensch, was machst du da5 (uo. II. 52);
lezo'd-a mons, ludkeis
uirom, korkad 'lásst du mich, mein
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freund hasé, in dein haus hinein 5 (uo. II. 108); mali berdkod,
ludkec
uroma
'miért sírsz, nyúl barátom 5 (MŰNK. Votj. 121);
Oi, d'éwt'/i
wrom 'ach, mein freund fuchs5 (WICHM. II. 105);
an kurákti lud-kec
vini
'ne búsulj, nyúl öcsém5 (MŰNK.
Votj. 121).
S z e m é l y n é v a f o g l a l k o z á s n e v e e l ő t t : inmin
III!a pirolo
klán
vorttilon uroboez van 'az égben Illés pró
fétának száguldó kocsija van5 (MŰNK. Votj. 177);
Itiapr orokles
tupdadrazs kimesenid pitani kut'-ke vormod rwenn
du die kugel des propheten Elias mit deiner stirne stützen
kannst 5 (WICHM. I. 170); Bursin
bakatir
'Bursin hős5
(MŰNK. Votj. 62); Selta
bakatir
nundezles bertámzd das-ktk
nunal éoiá vofimam 'Szjolta hős bátyjának visszatértét 12 napnyi
ideig várta 5 (uo. 62); Mos ei-kvido
vil' sarai diutem 'der frei
werber Moses errichtete einen neuen schuppen 5 (WICHM. I. 74) ;
Váuaiez poti puren puriaskisa Pisleg-kuidoien
todmaskon
ponna 'ich zog über den strom Váua um mit dem freiwerber
Pisleg bekanntschaft zu machen 5 (uo. I. 73).
Bizonyára orosz hatásra mutat ez a mondat:
eksei
M a d'v e i iél'iskoz 'der kaiser Matthias schreit hell auf5 (uo.
II. 16).
Zűrjén. Örina
cetad'Irén
gyermek5 (NyK. XVII. 393);
sirö
cojö, les menő 'maus, du mein schwesterlein, láss mich
mitkommen 5 (LYTK. 29); kaca cojó'j vosti, vosti 'elster, mein
schwesterlein, mach auf, mach auf5 (uo. 29); loktalisni
Akakij
arkerej
diné 'elmentek Ákos püspökhöz 5 (NyK. XV. 421).
A méltóságneveknél természetesen találkozunk oroszos szó
renddel is : velikej knaz Dimitrij Joannovicli i metropolit Pimenli
(uo. 415).
Mordvin. N a g y a p a : V'eckaj, V'eckaj
nej
dedanen
'zu dem grossvater W.5 (PAAS. I. 42); O/a d'edam
kijakska
c
mukoro laykso casni mein grossvater Ocha bewegt sich den
boden entlang auf dem hinteren' (uo. II. 48); V'id'asa
pokscaj,
Sor okin p ok se aj 'grossvater Widaschja, grossvater
Sorokin5 (uo. II. 4).
N a g y a n y a : Ve c k aj ne zé nej
baba n e n 'zu der
grossmutter der frau W.'s [W.-né n a g y a n y ó ] (PAAS. I. 42);
Cecko
baba, M'iyajla
baba, Gava
baba 'grossmutter
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Tsetko, Michaila's frau grossmutter, Gawa's frau grossmutter'
c
(uo. II. 4); azo' t'erd'i'U Dorka'
habán
geh, rufe die alté
3
c
Dorka herzu (uo. I. 88); azo t'erd'i'k Virka'
babán
geh,
rufe die alté Virka herzu [V. a n y ó ] ' (uo. I. 88); Jaga
baba
ejkaksnen joHninze fdie alté Jaga wirft die kinder hinaus 5 (uo.
II. 105).
A n y a : toliú inazoro Proska
av aj jovtak victe 'fürstin
des feuers, mutter Proska, sprich gerade' (PAAS. II. 6); vaj
c
Űerin, cockon p as matuska
o göttin des bastes, des balkens,
5
du mutter (uo. I. 110); udalov varstin-moVi kov pas
matuska
c
ich blicke nach rückwárts, die wandernde mondgöttin, das
mütterchen ist da' (uo. I. 190); éuk, éuk, od-kov
matuska
c
sei gegrüsst, lieber neumond [ Ú j h o l d a n y ó ] ' (uo. II. 21);
c
Kardas-Sarko
matuska
Kardas-Sjarko mütterchen' (uo.
II. 1).
F i a m , l á n y o m : o% kukuska
Vev kske co, kuckuck,
r
mein junge' (PAAS. I. 226); o% éokuska
Vevkske
o, nachtigall, mein junge' (uo. I. 228); Obrajen uU' Uca'V
íejíerzé
f
Obraj hat eine tochter Utschalj5 (uo. I. 92).
H u g o m, b á t y á m : se ere patej, plotnik loman iejinzeí
'schwester spindel, ein zimmermann hat dich gemacht' (uo.
II. 8); ksni paiej,
ton kuznec íejinzet 'schwester eisen, ein
schmied hat dich gemacht' (uo. II. 8); ton iéíak kov,
cejerne
p aiej,
cijat í — vaj, krisa
sazornem,
meneVié londadi
'wohin, schwester máuschen, laufst du so? — weh, schwesterchen ratte, der himmel stürzt ein' (uo. II. 100): Oké a
patám
prakat panc f meine schwester Ochsja buk Pirogén' (uo. I. 234);
min Dara
paien
orta layks cbei der pforte der schwester
Darja' (uo. I. 114); daj, rivié
paiej,
viiiama tozor c bruder
fuchs, wollen wir weizen sáen' (uo. II. 147); vaj% tatár
te Vaj
c
o tatár, brüderehen' (uo. I. 78); Oska
Ve lak aj, VeVakaj,
Oéka Ve Vak aj vaékamom cOsjka, brüderehen, br., Ü. br. du
lieber' (uo. I. 124); Q'fiska
VeVakaj 'Grischka, brüderehen'
(uo, I. 110).

B a r á t o m : haranne

br at, a b ar ann e brat, davaj

kudo íejíayk vejce c bruder hammelchen, br. h., láss uns zusammen ein haus bauen' (uo. II. 115); macejne
brat, a macejne brat, davaj vejce kudo íejiayk. — monen, buk a
brat,
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kudo a erávi c bruder gánslein, br. g., láss uns zusammen ein
haus bauen. — Ich habé, brúder ochs, kein haus vonnöten 5
(uo. II. 115); ej Luk a brat'ec,
ej Luk a svat'ec
'heida,
Luka, brüderchen, h. L., Vetterchen 5 (uo. I. 236).
E g y é b r o k o n s á g i v i s z o n y : iheéí pejd'at,
rivis
svaya
'weshalb lachst du, gevatter fuchs?' (uo. II. 137); Jcijaks
c
kunckaso Ofia
urva
auf der mitte des bodens ist die
schwiegertochter Ortja5 (uo. II. 35).
A mint a magyar népnyelvben, különösen a népköltészet
ben, gyakori az ilyen szerkezet: Kovácsné öreganyám, Gyulainé
édesanyám, azonképpen mondják a mordvinban i s :
Veckajc
neze nej, babanen
zu der grossmutter, der frau W.'s
[W.-né öreganyám] 5 (uo. I. 42); M'i^ajla-j'iiz
e bab aj cMichaila's frau, grossmutter (uo. II. 13); G av a-niz e üres
"Gawa's frau, schwágerin [Kovácsné sógorasszony]5 (uo. II. 13).
M é l t ó s á g - n e v e k e l ő t t : v algi kov p as, lisi
ci
p as cder untergehende mondgott, der aufgehende sonnengott 5
(uo. I. 18); mastor
paznén
alstamak fsage mich dem erd5
gotté zu (uo. I. 174); mon tont' eksizij, vesan
P'irgime
ina zuru-p azun
étir fich werde dir die tochter des fürsten
und Gottes P. zufreien5 (uo. II. 134)*)
Cseremisz. Csak PORKKA szövegeiben találtam két ide
tartozó példát, de ez a két adat is bizonyítja, hogy a cseremisz
nyelvben is a magyarhoz hasonló az efajta jelzős szerkezet:
mlánőd-afiá
ofieddlán tol ckomm, oh erdenmutter, zur mahl5
zeit (PORÉ. 20); port ümbálnom Ondón
kuyzá
sinfíá fauf
meiner stube sitzt der alté Anton [Antal bátyó] 5 (uo. 24).
¥

*

*

A föntiek tehát igazolják, hogy a János bátyám, István
öcsém stb. kapcsolatnak a megfelelő indogermán szerkezetektől
elütő szórendje nyelvünknek finnugor sajátsága.
*) Itt említem meg a következőt is: 'a t e m p l o m szó latin ere
detű' — mondja a magyar: éppen így a mordvinban: t'et'haj
valust
kurksust sinst cdas wort váterchen ist in ihrem munde' (uo. I. 80).
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in.
A magyarban az összetett szavak egyik csoportját is a
főnévi jelzős szerkezetek közé kell sorolnunk; ezek az apám
uram, anyámasszony-íélok. Nyelvünk története azonban azt bizo
nyítja, hogy ezeknek az összetételeknek az elemei csak a törté
neti időben kerültek jelzős viszonyba, sőt még XVI. századbeli
emlékeinkben is más vonatkozást találunk az összetétel két
tagja közt. A két szót tudniillik vagy és kötőszóval fűzték egy
máshoz, vagy pedig appositiós viszonyban voltak és így mindkét
szó felvette a mondatbeli viszony ragjait. Ha és fűzte össze a
két szót, akkor a második előtt még jelző is állhatott:
Kérlek mint szerelmes atyámat és jó uramat (Lev. Tár II.
4); Úr Isten után csak Kdhez kell jelesben biznom, mint sze
relmes uramhoz és atyámhoz (uo.); tutornak az én uramat atyá
mat hagyom' (RMNy. Ilb. 298).
Jó választ várok mint szerető fiamtul uramtul (RMNy. Ilb.
268); vitézlő Csányi Akatiusnak szerelmes uramnak és fiamnak
(Lev. Tár I. 30); vettem Jánoki Gáspár fiam uramtól harminczöt
magyar forintot (RMNy. Ilb. 56).
Nekem jóakaró uramnak, szerelmes bátyámnak adassék (Lev.
Tár II. 231); Örley Ferencz uramnak bátyámnak (Gazd. Tört.
XII. 265); uram bátyámmal is szólék (Tört. Tár Uj f. 578);
bátyámnak Zrini uramnak is elég bánatja vagyon rajta (Thurzó
Lev. I. 22); mind jószágom s mind ingó-bingó marhám bátyám
uramra szállj ónak (Tört. Tár 1898, 198).
Adtam én kézibe ezeket az én uramnak és öcsémnek Ká
rolyi Györgynek (Kár. Oki. III. 325); Ivanóczy Lukács urammal
öcsémmel együtt vagyunk (RMNy. Ilb. 182); azokat is mind
Serényi Ferencz uram öcsémnek hagyom (Kár. Oki. III. 487);
öcsémnek, János uramnak szemtől szembe tanúságot adtam (uo.
III. 376); szolgálatomat ajánlom te Kdnek mint bizott öcsém
uramnak (uo. III. 407).
Kérem Kdét mint szerelmes asszonyomat én édes anyámat
(Nád. Lev. 191); keszenetemet és szolgálatomat irom Kdnek
mint jó asszonyomnak és anyámnak (Lev. Tár II. 194); szolgá
latomat írom Kdnek mint szerelmes asszonyomnak anyámnak
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(Nád. Lev. 175); asszonyom anyámnak mondd én szómval szol
gálatomat; asszony anyánknak (Lev. Tár II. 143).
Tisztelendő asszonyom és nekem szerelmes néném (Lev. Tár
II. 21); szerelmes asszonyomnak nénémnek (uo. II. 60); szolgá
latomat írom Kdnek, mint szerelmes asszonyom nénémnek (uo.).
Ma: asszony néném, asszonynéni (népny.), nénémasszony. — Sze
relmes asszonyomnak öcsémnek (Lev. Tár II. 151); asszony öcsém
mel egyetemben (uo. 111); szerelmes öcsém asszonynak (uo. 151).
Szolgálatomat ajánlom Kdnek mint asszonyomnak és án
gyomnak (Thurzó Lev. I. 176); immár asszonyunkat ángyunkat
Isten ki vötte ez világból (Tört. Tár Új f. V. 136); megértettem
az én szerelmes asszonyom ángyomtól (Lev. Tár II. 184); ángyom
asszonyomnak szolgálatomat ajánlom (uo. II. 97). Ma: ángyom
asszonyt, ángyom asszonynak.*)
Mármost a vogul és az osztják az ismertetett magyar
szerkezetet a mai formájában mutatják. Különösen a vogulban
megtaláljuk a magyar szerkezetnek mindkét alakját: azt is, a
melyben mindenik tagnak van birtokos személyragja (apám
uram), azt is, a melyikben csak az egyik tag veszi fel ezt a
ragot (húgom asszony). Kár, hogy a vogul szövegekben ez a
szerkezet viszonyrag nélkül fordul elő [mindig alanya vagy
tárgya a mondatnak; csak egy viszonyragos példát találtam] s
így nem figyelhetjük meg pontosan, hogyan viselkedik a mon
datban, de az a körülmény, hogy még a birtokos személyragot
se veszi fel mindig mind a két tag, kétségtelenül bizonyítja,
hogy a vogul szerkezet a mai magyar használattal megegyező.
Azzal a jelenséggel állunk szemben, hogy a pontos egyezés
megmagyarázása okoz nehézséget, mert hiszen láttuk, hogy a
magyar szerkezet más viszonyból sarjadt. Ha az egyezést meg
akarjuk érteni, fel kell tennünk, hogy a vogul jelzős szerkezet
a magyarhoz hasonlóan appositiós viszonyból fejlődött. Az egy
irányú fejlődést könnyen érthetővé, sőt szinte elkerülhetetlenné
teszi a két nyelvnek hasonló alaktani struktúrája, főképpen a
birtokos személyragozás. Egyébként itt következnek a két nyelv
ide vonatkozó példái:
Vogul, a sem %um c apám uram 5 (VNGy. IV. 47);
jáyém
*) Vö. KERTÉSZ : Nyr. XXXIX. 397 a köv.
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yum ua. (uo. IV. 47); jay'-qjkd
lawi catyja ura szól' (uo. I.
145); unkém-ansu/-poqlt
'nagybátyám uramhoz' (uo. IV.
115); tür-atér yum pl', upd yum ctó-fejedelem férfi, az ő ipa
ura' (uo. I. 121).
Érdekes a következő, mert kétfélekép is előfordul: upényum-pi
vdt norpá noriy kwold 'derék ember ipad [ipad urad]
harmincz gerendája, gerendás háza' (uo. IV. 93);
upén-%um~
plj én takwi tdli "derék ember ipad maga száll föl' (uo. IV. 93).
Oaykhw d né-o q,imé kitilitd ' a n y j a a s s z o n y t kér
dezi5 [a -mé a közép-lozvai nyelvjárásban a hat. tárgy ragja]
(uo. IV. 157); ayk wa-ékwa
'anyja asszony' [aykw c anya',
ékiod 'asszony'] (uo. I. 15); dkum-ékwd
'néném asszony', (uo.
I. 15); an ti dkun-ekw
d yotdl totuykwe jémtildslén 'hát te ezt
a nénéd asszonyt hová akartad elvinni' (uo. II. 129);
akwdékwatd
kitilitd 'asszonya nénjét kérdi' (uo. II. 125); janV
anyém-né
sdltés 'legidősebb ángyom asszony lépett be' (uo.
III. 407); jani' né, q,nyd-ékwd
lawe'im 'idős nő, ángya aszszony felelek' (uo. III. 383); rnol urtpá ne-dyi
'vagyon osztó
asszony leány' (UF. XI. 44); karkdm katép nétd
dfidnd
'ügyes kezű asszony leányai' (VNGy. III. 455); né-dkum,
néüpem 'asszony néném', né-sanim
'asszony anyám' (UF. XI.
77); Tq,ré%-né qiíéem dyi-aykékwé
'Persina-falusi nő szülte
szép leányzócska' (VNGy. IV. 28).
Osztják. iir&m-igi,
uulfidshy aédm-igi
'öreg apám,
nagyfolyóági apám uram' (PÁPAY, Nyelvt. 163); dy
gdm-imi
mola idzdy tusdn 'anyám asszony, micsoda hírt hoztál ?' (uo.
171); aygdl-imi
kdt idyydl uis 'anyja asszony két vedret vett'
(uo. 170); tös naj ayken
'ügyes asszony anyád 5 (ONGy. 183);
etti yösl jirdy naj aykew&n
'a hajnali véráldozatos istennő
anyánk' (uo. 271); tös naj-even
'ügyes asszony leányod' (uo.
183). — A következőben ugyanaz a kapcsolat háromféle birtokos
személyraggal van ellátva : y ad didi Imi %oza io^tds : «% a •
ddidm
imi!
ilta mou-yarina isi %dddid m imi ós». purdé
Imi idstal: /dddidn
imi al nomí! ca nénje asszonyhoz érke
zett. «Néném asszony! lenn a földön szintén volt egy nénémasszony». Az öreg asszony mondja: «a nénéd asszonyt ne em
lítsd)) (PÁPAY, Nyelvt. 15).
Nyelvtudományi

Közlemények.

XLIlI.
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Az apámuram, anyámasszony-féle összetett szavaknak a
másait megtalálhatjuk a vogulban és az osztjákban is. Ha
figyelembe vesszük a magyar nyelvtörténet tanulságait, fel kell
tennünk, hogy ezekben a nyelvekben éppen úgy mint a magyar
ban az összetétel két tagja közt levő jelzős viszony más mondat
beli viszonyokból fejlődött.
IV.
Érdekesek a földrajzi nevek jelzős szerkezetei, mert kétféle
lehetőséget engednek meg: a tulajdonnév az illető földrajzi
fogalom neve előtt vagy meghatározó jelzőként áll (Veszprém
város), vagy birtokos viszonyban van a két szó (Veszprém vá
rosa) ; ugyanez a kettősség megvan szinte minden nyelvben, így
az idg. nyelvekben is, azzal a külömbséggel, hogy az idg. nyel
vekben a magyarral szemben a földrajzi tulajdonnév a köznév
után, appositióként áll: urbs Roma (urbs Romae). SCHUCHARDT
HUGÓ nagyon érdekes gondolatokat füz ehhez a szinte minden
nyelvben felötlő jelenséghez és azt vizsgálva, hogy a két szer
kezet közül melyik az eredetibb, a helynevek keletkezésének
általános törvényeire hivatkozva a la ville de Paris-féle szer
kezetnek, tehát a birtokviszonynak adja az elsőbbséget (Nyr.
XLI. 7). A tételt alig lehet ilyen általánosságban kimondani.
A latinra nézve pl. MEYER-LÜBKE megállapítja, hogy az eredeti
szerkezet az oppidum Antiochia-íéle, tehát az appositiós szerkezet
és az oppidum Antiochiae, azaz a birtokviszonyos csak a császár
kori latinságban lesz általános (Germ.-rom. Monatshefte I. 68).
A kettősséget bármelyik nyelv története megérteti velünk; meg
magyarázza a mi nyelvünk története is. A magyar nyelvemlékek
azt bizonyítják, hogy mindkét szerkezet már eredetileg megvan
nyelvünkben: birtokviszonyban vannak az olyan helynevek, a
melyek valami személyről vannak elnevezve, pl. Zichyfalva,
Ostfiasszonyfalva, viszont meghatározó jelzős viszonyban az ilye
nek mint Duna folyó, Szombathely város. Ha csak az OklSz.-nak
patak, falu, vár czikkét vizsgáljuk, egyszerre látjuk, milyen
nagy tömege a magyar földrajzi neveknek van személyekről
elnevezve; nem csuda tehát, ha ezeknek az analógiája létrehozta
a birtokviszonyos szerkezetet az olyan helyneveknél is, a me
lyekben eredetileg a tulajdonnév és a földrajzi fogalom neve

FINNUGOR JELZŐS SZERKEZETEK.

35

jelzős viszonyban volt: Sándorfalva, Benedekfalva analógiája
okozta, hogy ma azt is mondjuk: Budapest városa. Ilyenformán
magyarázza a birtokviszonyos szerkezet elterjedését SIMONYI is
(Nyr. XL. 345). A birtokviszony nagyobb körre való elterjedésé
ben természetesen még sok egyéb okot is számba kellene venni,
de az én czélom csak annak a megállapítása, hogy a n e m
személyekről elnevezett vagy idegen helynevek
a magyarban eredetileg nem birtokos jelzői a
f ö l d r a j z i f o g a l m a t k i f e j e z ő s z ó n a k (ország, város,
folyó stb.); nyelvünknek ez is ősi sajátsága, mert a rokonnyel
vek is ugyanezt tanúsítják.
XVI. századbeli nyelvemlékeink még majdnem egész követ
kezetesen használják ezt a jelzős szerkezetet: Phrygia országon
mind általméne (EMK. IV. 87); Arábia tartománban szalada
onnét (uo. IV. 176); az Gordián városnál szállá meg népe (uo.
IV. 87); Tirus varasban hét napig levének, Ptolomeus varasban
egy napot késének (uo. IV. 187); nagy Athenás várast akkor
meghagyá, erős Thébás várast mind elrontatá (uo. IV. 84);
gyűlést tőn a Sándor a' görögöknek, Korinthus varasban minden
népének (uo. IV. 84); nohogy Lystra varasban bementek vala,
Likáoniának ez várassa vala (uo. IV. 178); Perga varasban az
Krisztust prédikálják (uo. IV. 179); menj el Ravenna várasba
{uo. V. 238); Potentia varasban fúttac vala (Gosárv. MagyB. A4).
— így a népnyelvben i s : hej h a j ! Sümeg város, ott lakik a
komiszáros (Népk. Gy. II. 56); Paks város mezeje egészen fekete
(uo. I. 227); Szeged város szép helyen van (uo. II. 58); elindulék a hazámból Gyöngyös város felé (uo. I. 293); Szilvás falu
gyászban van, juhász legény halva van (uo. II. 63). — D e :
Isten hozzád Mező-Túr városa, nem lépek én többé határodba
{uo. II. 62); Isten hozzád Szalonta városa, már én többé nem
leszek lakosa (uo. II. 63).
Csakhamar az Sándor el-levetkőzék, Cydnus folyóvízben
el-bészököllók (EMK. IV. 91); mert Dárius vala nagy táborában,
Eufrates

víz mellett ő táborában (uo. IV. 87). —• SZÉKELY ISTVÁN

krónikájában szintén így (vö. SIMONYI: Nyr. XL. 346): az Eufra
tes víz mellett (76b), a Renes víz m. (103), a Morva víz m.
(183). — A népnyelvben: bár az urát hordta volna a golyó,
hogy temette volna a Tisza folyó (Népk. Gy. I. 287). — Éppen
3*
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így: Pathmos szigetben (Érdy-k. 551); juta Chous szigetbe (SZÉK.
ISTV. Kró'n. 90); jővén Lesbon szigetbe (uo. — vö. SIMONTI : Nyr.
XL. 346). — Az Vezule hegynek ű kerületiben (RMK. II. 27);
Tolcsván a Gyapáros szőlőhegy keblében (TOMPA, Vámosujf. jző).
Vogul. A tulajdonnév éppúgy a földrajzi fogalom neve
előtt áll, mint a magyarban; birtokviszonynak nincs semmi
nyoma.*) — Tuop el-üsne
nal-tatáslem 'levittem Tobolszk
városba' (UF. XI. 147); Lqpatká
üsét (L. városban' (VNGy.
IV. 172); Lon%-awit-nol
űs 'Bálványfok város' (uo. II. 43);
P á r áp a r s é/ - ü s é n ta neilési 'Paraparsé/ várba érkeztek'
f
(uo. I. 20); Man Jütim-sq,s
paulkémt
az én kis «Vásárolt
patak falucskámban' (uo. IV. 11). — Ennek a szerkezetnek ősi
voltát bizonyítja az is, hogy a tulajdonnév után még egy jelző
állhat: N'á'iéké
man p aulkwén
jo/tasém 'Nyá'iské kis falucs
kába érkeztem' (uo. IV. 57); Sapsaktvé
man üsén xqjtile'it
Ivdilke kis városba futosnak' (uo. IV. 61); Sapsaké
man
üsné jálsém 'Szápszácska kis városba mentem' (uo. IV. 4);
Sapsakém
man üsén Ivdilkém kis városba' (uo. IV. 59);
Loyx-awít-nol
janV üs 'Bálványfok nagy vár" (uo. II. 31).
Saiká-sq,jimné
jöttein
'Sajka patakhoz fogsz érkezni'
(VNGy. III. 331); S iné er-j a vatán nal joyte'in fa Sinsjer folyó
partjához fogsz érkezni' (uo. III. 229); P as ér-ja lui völ'nél 'a
Visera folyó alsó vonala felől' (uo. IV. 11); L'am-jam,
taw ti
c
q,lém Lyam folyóm, ím az volt' (uo. III. 277); Liraki
jdrisém ti alnatd rL. folyócskám volt az ím' (uo. III. 297). —
Különösen tanulságos az utolsó két mondat, mert a jelzett szó
első személyű birtokos ragja a birtokviszonyt kizárja.
Az o s z t j a k b a n hasonlókép: T'unka
unt ca Tunka
f
hegy' (PATK. 10. 32); joura jinkdp nardy Polzmjinkém
a
kanyargós folyású bűnhődést hozó Polem folyóm' (ONGy. 254).
Votják. Musko
goroda
vuz karni minimi 'Moszkva
városba mentünk kereskedni' (MÜNK. Votj. 308);
Sarapul
goroda
adimasa liktim 'Szarapui városba lépegetve jöttünk mi'
(uo. 260); Kuzon
kars vetli 'nach der stadt Kasán ging ich'
*) Igaz, hogy a birtokviszonyt a vogul igen sok esetben nem jelöli
meg személyraggal; de a m a g y a r nyelv példája jogosulttá teszi azt a fel
tevésünket, hogy itt sem birtokviszonynyal van dolgunk.
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(WICHM. I, 104); ai Siznir
pau, ai Surt-päu
päu 'ach die
gegend des dorfes S'., die gegend des dorfes B.5 (no. I. 59);
Mozga-gurt 'das dorf M.' (uo. II. 98).
Ló z a-ti wen sód osez vitdiéko 'den schwarzen ochsen
des sees Löza erneuere ich5 (uo. I. 124); li-sur,
Väua-sur
'der Izfluss, der W. fluss' (uo. IL 99); Tujmi-surin
'a T.
folyóban5 (MUNK. Votj. 295); Urbor-vui
kuizad en ve'tleuis
'zieht nicht den fluss Urbor entlang' (WICHM. I. 46).
Zűrjén, vetlis Komana karé 'Komána városban járt' (NyK.
XV. 433); rödinanas Mii et in a karié
'születésére nézve
Miletina városból való' (uo. XV. 434); Svatej Stefan rödinanas
völl rocis Ustjug
karié
'Szent István születő helyére nézve
az orosz Ustjug városból való volt' (uo. XV. 408).
Mordvin. Moskov
oson tombatet, P'iter oson t'e petét
'jenseits der stadt Moskau, diesseits der stadt Piter' (PAAS. I.
172); kozon Mafez
vete strojatoc 'wo ward das dorf Mares
erbaut' (uo. I. 70); vel'eé veteska 0 d-Kockur
vele 'ein dorf,
ein grosses dorf das dorf Od-Kockur' (uo. I. 42); minek mastorc(o) uti Gubán
pando
p'i-a 'in unserem lande gibt es
einen hügelgipfel Guban' (uo. I. 32); se Guban
pandos
'jener hügel Guban' (uo. I. 34).
Cseremisz. 0zan ola keßet ongeke 'vor der bude in der
stadt Kasan' (PORK. 37); kaiglas k§n kaiglas, Ipon
olas sumesket 'ha el kell menni, menjünk [akár] Ufa városig' (WICHM.
Cser. 219); Patám
éles tan kotso 'Patám faluban maradjon
5
meg a tisztelet (GEN. 78); Ülül-solaülan
nel»£5 'az Ulül
falunak nehéz5 (WICHM. Cser. 221); ßicißüSen
leßedem 'ich
bedecke den Witschifluss5 (PORK. 41); Osot ßütlan
sialda
'nach dem Oschotflusse hin schreit er5 (uo. 55);
Koramas
k uruk et kuéu kuruket 'der berg von Koramas ist ein langer
berg5 (uo. 53); Einet
kozlaülan
neB&d 'az Einet erdőnek
nehéz' (WICHM. Cser. 221).
A Duna folyó, Budapest város-iéle nem-birtokos szerkezet
tehát nyelvünk ősi sajátsága; az indogermán nyelvek sem min
dig használják a birtokviszonyt (die stadt Wien, der berg Dach
stein), csakhogy ez esetben is megvan a fgr. és az indg. nyelvek
nek már előbb megállapított külömbsége: a fgr. nyelvekben a jelző
megelőzi a jelzett szót, az indg. nyelvekben appositióként követi.

38

KERTÉSZ MANÓ.

V.
Az eddigiek világossá teszik azt is, miért előzi meg a ma
gyarban a vezetéknév a személynevet, míg az idg. nyelvekben
a személynév van elől, a vezetéknév pedig appositióként követi:
Istvánfi Miklós: Johann Petersen. Hogy ez így van a magyar
ban eleitől fogva, azt bizonyítják legrégibb oklevélben' emléke
ink, a melyeknek a korában még nem alakultak ki a magyar
vezetéknevek, csupán csak a csirájukat láthatjuk; ezekben is a
keresztnév közelebbi megjelölése [az, hogy kinek a fia] a ke
resztnév előtt áll; még a latin szövegbe ékelve is megmarad
ez a szórend, annyira természete a magyar nyelvnek:
Possessionarie porcionis quondam Petri filii Bors Borsfyapeturíeuláe vocate (ZalaOkl. I. 578); ad quondam arborem piri
siluestris wlgo Palfyayanus kurtuele dictum (OL. D. 30388);
Mihalfya Isthwanfelde, Demeterfyapetherlelde (Körmend, Miscell.
Németujv. lad. 41. fasc. 187); nemde mondamee neked hogy
Hernaldo fya petemek ne hygy (Ehr.-k. 53). — Ugyanolyan
jelzős szerkezetet alkot az ilyen Pálfi, Pe'terfi-iéle vezetéknév a
keresztnévvel, mint a milyen jelzős szerkezet ezeknek a régi
mesebeli személyeknek az elnevezése: Királyfia Kis Miklós,
Királyánya Enczella (Népk. Gy. IX. 83). Vagy: Úgy sír, úgy sír
király-leány, király-leány kis Júlia (uo. I. 183).
A most idézett példákban a király fia, király lánya még
nem igazi vezetéknév, a mint hogy a király lánya nem is lehet
az, mert ilyen vezetéknév egyetlen ismert nyelvben sem állan
dósult ; van Királyfi Anna, de nincs Istvánleány Péter.
A vogulban is általános az ilyen származás szerint való
megjelölése az embereknek, de éppen mivel a Királyfi János
mellett a Királyleány Julia-féle is megvan, kétségtelen, hogy
ezek a jelzők még nem igazi vezetéknevek és a magyar nyelv
nek XV. század előtti állapotát tükrözik; de éppen úgy a ke
resztnév előtt állnak, mint a magyar vezetéknevek, kialakulásuk
kezdetétől fogva. Nem igazi vezetéknév voltukat az is bizonyítja,
hogy a származás megjelölése mellett sokszor az illetőnek az
orosz vezetéknevét is kiteszik: Lüsm-tal'é/ paulin Jiv
an-pV
Mi kai la Ivánfi Mihály' (VNGy. IV. 28); N'ir-üs x^m
PakinpV Mikola ca vesszővárosi P á k i n f i M i k o l a férfi' (uo. IV.
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52); %al-paulin qjka V a sild-pl'
P éter (uo. IV. 45);
MikulpV Jiv an (uo. IV. 19); Okula P akin-pV
Mikola
jumitd
c
ma és eryém éryd Akulinának az ő P á k i n f i M i k o l a férjéről
énekelt éneke' (uo. IV. 44).
s
Töre/.-pqiléy jékwd Persd-oqi
Anna
a Persina-falvi
asszony, Persá leánya Anna' (VNGy. IV. 83);
Istpén-ayi
Anis
'István leánya Annus' (uo. IV. 13);
Tropim-dyi
Matron-ekwá
(uo. IV. 20); lewé-pöulén Ivan-oq
Kapjé
c
Iván leánya Agafia' (uo. IV. 9). — A mint látjuk, a vogul
szerkezet formailag a megfelelő magyar vezetéknevek fokán áll,,
mert a birtokos személyrag nincs kitéve (Ivánfi,
Ivánleány)*),
Érdekesek azok a példák, a melyekben a keresztnév mel
lett a származás megjelölésén kivül az orosz vezetéknév is ki
van téve. Ilyenkor az orosz vezetéknév természetesen a kereszt
név után áll, a származást jelölő pedig a finnugor jelző termé
szetét követve megelőzi a keresztnevet, vagy az orosz név hatása
alatt szintén appositióként utána áll: Jivan-pV
Iknaíi
Pa%tjar
Ivánfi Ignácz Pa^tjar' (VNGy. IV. 10); Mik
ólai
ív anis
Khqns-pöu
'Mikolaj Ivanics Khans fia' (uo. IV.
108). — Maga az orosz származásjelző természetesen* a kereszt
név után áll: E süépan
Vasilis
somé ioqtem cStefan Vaezilies
kedves atyuskám' (uo. IV. 108).
Votják. jilo-dino Ivan-pi
L'ogor
'tetőstöves Ivánfi
Lyogor' (MŰNK. Votj. 250).
Cseremisz. A cseremiszben kétfélekép szerkesztődik az
ilyen származást jelölő jelzős szerkezet; az apa neve néha a
genitivus ragjával van ellátva, de legtöbbször a genitivus ragja
nélkül, úgy mint a magyarban:
a) Miy§tan
eryd
Eleksed
'Nikitának fia Alekszisz'
(WICHM. Cser. 235); Eleksan
ery'd fi a s lilán
naygaiglnd
'Sándornak fia Basiliusnak vittük' (uo. 234); MikdlSn
uddr
P alayizdm
'Mihály lánya Palagiát' (uo. 235);
Kuzman
HŐ er Oka fi üzem
moi nálam 'Kusmas tochter Agafia nehme
ich' (PORK. 41); Kuzman
uddr Mariaéam
sSmatal sSmatal
naijgaiylna cKosmus leánya Marját simogatva-czirógatva ide ér
keztünk' (WICHM. Cser. 234).
*) Bár ez nem okvetlen újabb fejlődés eredménye.
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b) Prokop
eryd TerendeZd
nSÜ-ik föyden mién nálSn
Trokopius fia Terentius negyvenegy emberrel eljött és elvitte
öt5 (uo. 234); Petrop
üődr Kajserizdn
sind'zg. jdrzd ftüt
naUn 'Péter leánya Katarinának a szemét elborítja a könny'
(uo. 238); 11'us uddr OrinaÉS
nell-ik salamdm kolten 'Illés
lánya Irén negyvenegy üdvözletet küldött' (uo. 234);
Sapan
eryd d,'$ftanzSlan
István fia Jánosnak' (uo. 235);
3efían
üder
OXanaie
'Iwans tochter Olena' (PORK. 50);
K§rsan
uddr Anus§£§m
kujűsg-las rKryszantes lánya Annát fékezni'
(uo. 237); Kdryori
uddr {3eraz§ 'Gergely lánya Vera' (uo.
232); kandas mesak oksaz§m Kdryori fí er alán pSstSsSm
^nyolcz zsák pénzt fizettem Gergely Veráért' (uo. 232).
Az orosz vezetéknév — a származást jelölő is — a kereszt
név után áll: fiasili @ asilijsem
ond'édlnem, Petdr
Petrofiijsem
segélnem 'Vaszilij Vaszilics előttem van, Péter Petrovics mögöttem van' (uo. 229).
Hogy az ilyen Istvánfi, Gergely leánya-íéle meghatározás
valóságos jelzője a keresztnévnek és nem appositiós viszonyban
van vele, világos abból, hogy a mondatbeli viszonyragokat csak
a keresztnév veszi fel: KSrsan
uddr Anüs§ £§m 'Kryszantes
lánya Annát'; Eleksan
eryd
ftaslilan
'Sándorfi Basiliusnak': az első mondatban a 3. személynek determinativum sze
repű birtokos ragja {-zd) és az aec. -m ragja, a másodikban a
dat. -lan ragja csak a keresztnévhez van függesztve.
Az előbbiekben egyazon versből két érdekes példát idéz
tem : Kdryori
uddr @era és Keryori
ftera
'Gergely
l e á n y V e r a ' , ' G e r g e l y V e r a ' ; mindkettőben a származása
szerint van a leány megnevezve, de míg az egyikben a családi
viszony pontosan fel van tüntetve (Gergely lánya), addig a
másodikban pusztán az apa neve áll jelzőül a keresztnév előtt.
Ugyanezt a jelenséget találjuk a z ü r j e n b e n : «Bei náherer bestimmung eines namens durch angabe des vaternamens
fehlt regelmássig das regierende wort s o h n oder t o c h t e r :
Osip
Jögor
(Georg, sohn Joseph's), Iván
Ösip
Jögor
(Georg, sohn Joseph's, enkel I.'s), Ölöz Petyr
Nast'a (Anastasia, tochter Peter's, enkelin Alexis')» (WIEDEMANN, Syrj.
Gramm. 116).
Ez felhívja figyelmünket az ilyen magyar nevekre: Péter
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János, István Vilmos. Azt lehetne hinni, és az előbbi két cser.
idézet is a mellett szól, mintha az ilyen vezetéknevek mint
Péter, István ebből rövidültek volna: Péterfi, Istvánfi. E fel
tevést nyelvtörténeti adatokkal sajnos se bizonyítani, se czáfolni
nem lehet, de ha a magyar népnyelvben a névadás körülmé
nyeit megfigyeljük, akkor arra az eredményre jutunk, hogy az
ilyen Péter, István-íé\e vezetéknevek éppen olyan eredeti alkotásai
a nyelvnek, mint a Péterfi, Istvánfi-íélék. Dunántúl-szerte meg
van az a szokás, hogy az egyfalubelieket atyjuknak nemcsak a
vezetéknevével, hanem a keresztnevével is nevezik; ha például
egy faluban van egy Tóth István és egy Tóth Gábor nevű
ember és mindegyiknek van egy Péter nevű fia, akkor, hogy
rögtön tudják melyik Tóth Péterről van szó, az egyiket Tóth
István Péter-nek, a másikat Tóth Gábor Péter-nek emlegetik.
Az ilyen keresztnévvel gyarapított vezetéknevek aztán sokszor
meg is öröködnek, így keletkeznek az ilyen nevek: Kisistők
Vendel, Györgypál Domonkos. — Kétségtelen, hogy itt nem
rövidítéssel van dolgunk, hanem a nyelvnek éppen olyan spon
tán alkotásával, mint a minő a Péterfi, Istvánfi.
Még egy vezetéknév-faj tárói, a mesterségneveknek vezeték
névül való használatáról szeretnék megemlékezni. Az ilyen
nevekre mint Takács István, Kovács József a rokonnyelvi szö
vegek nem szolgáltatnak példát; bizonyára nincsenek is ilyen
nevek a vizsgált rokonnépek között alacsony kultúrájuknál fogva.
De azért már az eddigiek feljogosítanak arra, hogy az ilyen
Kovács, Takács féle vezetékneveknek a keresztnév elé helyezését
is finnugor szempontból nézzük. Már az előzőkben megállapí
tottuk, hogy a magyarban a személynév megelőzi a mesterség
nevet : János kovács, Tamás pap; ilyenkor a személynév a mes
terségnév jelzője, mert azt akarja meghatározni, hogy melyik
k o v á c sról, melyik p a pról van szó ; viszont ha azt akarták
hajdan megjelölni, hogy több egyforma nevű személy közül
melyiket gondolják, akkor azt mondták : a kovács János, a pap
Tamás, — a mint ma is mondjuk az egynevííek megkülömböztetéséül: az ügyvéd Balogot, nem az orvos Balogot értem. — Az
efajta vezetékneveknek ily módon való keletkezését még szór
ványos nyelvtörténeti emlékek is bizonyítják: Nagyságos asszo
nyom, én vagyok az fráter Jósa, . . . az te Nagyságod néhai
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szolgájának szakács és kenyérsütő Simonnak fia (Lev. Tár II.
16, 1551-ből). Itt még természetesen a szakács és kenyérsütő
nem lehet vezetéknév. — Szakach Bálintot haza bocsáttam
hozzád, hogy legyen mégis, édes szivem, ki kedved szerint főzzön
(Thurzó, Lev. I. 79, a XVI. sz. végéről). A mondat értelméből
világos, hogy itt Bálint szakácsról van szó. Külömben is ebben
a korban a magyar urak és asszonyok szolgáikat leveleikben
csak keresztnevükön emlegetik. Az már aztán valószínű, hogy a
szakács Bálint fiának a Szakács már valóságos vezetéknevévé
lett, a mint a dunántúli nép ma is Fekete János kovácsnak
Pista nevű fiát Kovács Pistának, a falusi mester Anna lányát
Mester Annának hívja.*)
A mesterséget jelentő magyar vezetéknevek kialakulásához
hadd idézzek még néhány érdekes nyelvtörténeti adatot: Annak
a rossz bécsi szabó Gergelnek attam volt pénzt valami posztóra
és tafotára (Tört. Tár Új f. I. 52, 1630-ból); avagy az patikárius
Jacabné patikáját, avagy penig az másikat adják oda neki
(MJE. II 2 . 176); towabba annak eletteys Irtham wolth Kgnek
az paysgyartho elek feleól, hogy az mynemy payfokath chi/nalth
az ew felseghe Vajdayanak az Izdenchy Mátyásnak, hogy az
Payfok nem arra walok, hogy afféle ^olgalathra jok wolnanak
(EMNy. III. 70); emlych meg az wramnak, hogy az Kochis
Jannos jo tuna az solomokhoz, mertt az Kawuassy Chrystoff
madár asz{a)nal, az madarász Ferencznal walla es chak a felyel
bannt (Lev. Tár I. 2). — SzÁDECzirmek a czéhek történetéről
szóló müvében többször találkozunk olyan mesteremberek ne
vével, a kiknek ugyanaz a foglalkozása és a vezetékneve; pl.
Gywlay Ewtves Ferencz, Athynay Ewtves Marton nagyváradi
ötvösök (1563-ban).
A magyar-német czéhek okmányaiban figyelemre méltók a
magyar vezetéknév helye szempontjából az ilyen esetek: "wir
Ambrosius Oasner, Nyilas István, Laurentius Boart, Olajos Zabo
János Tzechmeister der löbl. Schneider Czeh (SZÁDECZKY, Czéhek
II. 130).
Arra nézve, hogy az egyéb eredetű magyar vezetéknév is
a régi nyelvben a keresztnévnek egyéb jelzővel egyenlő értékű
*) Vö. MNy. V. 81.
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jelzője, álljon itt ez a két adat: Goentzi néhai Miklós dmkné
(Tört. Tár 1891, 692); az K. leveléből értem, hogy az Thurzó
kis Erzsicske igen nagy hűség betegségben fekszik (uo. Új £.
I. 497).
VI.
A puszta a n y a g n é v n e k jelzőül való haszná
l a t a is rokon az előbb ismertetett jelenségekkel. Ez is olyan
sajátsága nyelvünknek, a mely az indg. nyelvekben vagy egy
általában nincsen meg, vagy csak szórványosan fordul elő.
A németben és angolban megtaláljuk ugyan, de csak összetéte
lekben (Kupferkessel, Messingstab, Sammtkleid); az indg. nyelvek
vagy melléknevet képeznek az anyagnévből, vagy prsepositióval
fűzik a jelzett szóhoz: une montre d'or; gladius ferreus; ihr
goldenes Geschmeide blitzet im Abendsonnenschein (HEINE, L O reley); kennst du die Brücke ohne Bogén, und ohne Joch, von
Diamant

(SCHILLER, Rátsel).

Ennek az anyagnévi jelzőnek a magyarban nagyon válto
zatos használata van; ezt a különféle használatot állítjuk itt
össze ós elemezzük sorjában.
P u s z t a a n y a g n é v a j e l z ő : Keth Thafota fewal (OL.
D. 26367); es bársony öltözetet adának ű reája (TOLDY, EMPass.
54); az húgának eg cziőmőlet szokniat küldőt (Lev. Tár I. 110);
te vag az arán fő: tu es caput aureum (Bécsi-k. 123); az ő
nyakában egy nagy vas reteszt vetöttenek vala (TOLDY, EMPass.
87); ő feiében teszik atzél coronát (GÖRCS. MátyMF.); a jó lelki
ismeret olyan, mint az aczélbástya (PÁZM. Préd. 595); verd meg
őket vass vessződdel (BORN. Ének 31); vegyen az oruos doctor
dorong peczenyét, sulyoc máiat (TOLDY, Adal. a Eég. ír. Tört. 23);
alabástrom zelenche (Corn.-k. 199); alabástrom korsó (RADV. Csal.
II. 5); sisakját, vas iingét szintén levetette (AR. II. 173); szere
titek látni a szép hajnal tövét, hol a kerek földhöz tűzi bár
sony övét (uo. I. 11); monda György és nyögve egy kő szentre
borult (uo. II. 67); nyitva a sorompó és a réz kürt harsog (uo.
II. 144); mert ha hites uram lenne, piros selyem szoknyát venne
(Népk. Gy. II. 50); lábánál röngette szép arany bőcsöjit (KRIZA,
Vadr. 8).
Az a n y a g n é v ö s s z e t e t t s z ó : Egh róka mai gerezna
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(OL. Nád. 43); vezér urunknak itt létekor attunk egy róka mái
bélést (Mon. TME. I. 138); nyolc nyúl hat gerezna; három nyúl
mai gerezna (OL. Nád. 48); eg medwebör mentet (uo. 48); negh
pegywethmal suba (OL. D. 26367); vnam wlgo farkasber menteik
(Muz. Kisfaludy); eg fekete baranbör ködment (OL. Nád. 41);
arany szál hajakkal közösleg illették (EMK. II. 34); fűz fa sulyok
ez (MATKÓ, BCsák. 9); fűzfa hegedűhöz nád vonó illik (SZIRMAI,
Hungária in Par. 125 Kr.); valami nirvesszö szöprünek valót ÍB
hozzatok (Mon. TME. I. 68); gyönge nyirág vesszőt frissen elévötte (KRIZA, Vadr. 17); ez iffyv tevn egy martian kev tablat
zent Ágota ázzon feyehez (Corn.-k. 270); márványkő láda (Hall.
Paizs. Előb.); csináltatok rózsám márványkő koporsót (Népk. Gy.
I. 181).
Már ezek sem igen fordulnak elő az indogermán nyelvek
ben, de valósággal elképzelhetetlenek bármelyik indg. nyelvben
az olyan anyagnévi jelzők, a melyekben magának az a n y a g 
n é v n e k m é g k ü l ö n m e l l é k n é v i j e l z ő j e v a n : Egy
hamis kláris olvasó (EADV. Csal. II. 363); vagyon egy aranyas
fátyol ingváll ((TÉR. Kár. Cs. 418); eg vont arán suba fölnek való
(OL. Nád. 40); egy vont arán fosztani levelével külde (EMK.
III. 23); vnum Sargha Thafota Korzowagh (uo. 49); egy slésia
gyolcs abrosz, négyszegletű forma (Can. Vis. 213); egj gallos
gjolch kezkeneö (EADV. Csal. II. 81); negh olaz pozto zoknya
saarga leánynak (OL. D. 26367); eg feyer kamwka kar palasth
(OL. Nád. 48); ennek utánna megkörnyíközteték vörös bárson
ruhában (TOLDY, EMPass. 118); Warday Frwsynanal egy weress
harson zoknya, emelth aranyas wyraggal walo (EMNy. II. 212);
annak a fának a tetejibe vót egy rincziránczos veresbarkét szok
nya (Népk. Gy. IX. 29); szödjünk meggyet sárgaselyem kötődbe
(Nyr. I. 228). — Hogy ezeket a szerkezeteket így kell elemezni:
[veres bársony] szoknya és nem: veres [bársony szoknya), azt
igazolja az is, hogy az utolsó két népnyelvi példában egy szóba
írták a közlők a melléknévi jelzőt az anyagnévvel, mivel a
szerkezet főhangsúlya a melléknévi jelzőn van ; de kétségtelenné
teszik az ilyen latin példák: Vnam Haczagam Aranyas Baarson
'egy [ a r a n y o s b á r s o n y j h a c z u k á t 5 (Körmend III 5, Zá
kány 34); egy vékony gjolch kezkeneö az keth vege várva kazul
varrassál (EADV. Csal. II. 81). — Ugyanez a jelzős anyagnév
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egy latin oklevélben ilyképpen fordul elő : Sindonis boni generis
vekon gyolc vocati (OL. Nád. 48).
Változatlanul áll jelzőként az anyagnév akkor is, ha a
j e l z e t t szó ö s s z e t é t e l , v a g y h a m e l l é k n é v i j e l 
z ő j e v a n : Egy réz étekmelegítőt (Kassa Ötv. Tört. 224); reez
gyertya tartó (OL. Kolozsm. 50); egh Arán Nyakba wethew (OL.
D. 26367); azon dezka léuel kapun retez fej 5 (OL. NC. 101/3);
udvarom közepin egy arany almafa (KRIZA, Vadr. 16).
On zakalos glyobos, ivás zakalos glyobos (Tört. Tár 1878,
343); rez onas födöt es egh Öregh pynat födelet (OL. Nád. 40);
hath ezysth aranyozoth gomb (uo. 48); ket ezewst aranjas homlokelo (OL. L. III. 16, 17); hosszó ezöst aranyas sarkantyú és ezöst
hosszó kúcs-hózó ezüst lánczon (Kassa Ötv. Tört. 204); egy kö
zepin gombos, talpas, ezüst, emberképpel elegyes virágokban
foglalt aranyos pohár (Can. Vis. 213); ifjú Annának hagyom a
bélelt és kanavácz nyári palástomat (EADV. Csal. III. 263); vagion egy uy róka nyak mezethelen suba (Ad. Zempl. Tört. V.
312); fejér virágos atlacz menyasszonyi köntes ezüst gallon rajta
(EADV. Csal. II. 296); eg gapot kötőt kapcat uettem (OL. Nád. 42).
Lehet m e l l é k n é v i j e l z ő j e a z a n y a g n é v n e k i s
m e g a j e l z e t t s z a v á n a k i s : Keeth aranyas atlacz Theivzeth paplan (OL. D. 26367); egh weres atlacz gyewngies zoknya
(uo.); eg veres olaz pozto viselő zoknyat (Adal. Zempl. Tört. V.
276); Kron rázsa viselő szoknya (EADV. Csal. II. 6); egy fekete
bársony virágos palást, gallonnal szegett. . . más virágos bársony
fekete palást (uo. II. 290); weress j)wrgamal wyselew swba (EMNy.
II. 35); tenger szinő tafota bársony hosszú suba (uo. II. 215);
aranyas drága bársony papi evltevzet (Dom.-k. 132); egy zöld
atlacz alsó szoknya, egy vörös kamuka alsó szoknya (EADV. Csal.
II. 107); egh weres atlacz gyewngies zoknya; egy zederyes Barson gyewngies zoknya (OL. D. 26367); egi fekete barsoni kis suba
(EADV. Csal. II. 72); veres barson kys subára passamant vereseth
(OL. Nád. 48); vagyon egy vörös atlacz kis subácska (Kassa Ötv.
Tört. 223); megjelent a herceg meggyszínű virágokra metélt
tar bársony hosszú köntösben (FAL. TE. 636); búzát vittem a
malomba, azt gondőtam törökbúza; törökbuza édós málé, nincs
szöbb élet mind a lányé (KRIZA, Vadr. 21).
Vonatkozhatik több anyagnév ugyanarra a jelzett szóra:
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1 csimazin saya és failongis ráncos szoknya (Gazd. Tört. VIIL
472); egy gránát avagy lazur ujas köpenyegtöl, ha posztóval
leszen bélelt 1 f. 25 d. (uo. VIIL 471); Osztrosochki Dorkának
csináltasson az én édes bátyám uram egy tafota, egy rassa és
egy perpetuán szoknyát (RADV. Csal. III. 262).
Mennyire igazi sajátsága nyelvünknek a változatlan anyag
név jelzői használata, mutatja az is, hogy appositiós viszonyban
se változik meg: Egy cseh süveg fekete bársony cein böhmischer
hut aus schwarzem sammet3 (RADV. Csal. II. 282); zolgamnak
Estvannak tartozom egy nadrággal karasyaval (uo. III. 107);
egh sárga zoknya pozto (OL. D. 26367); negh zewld zoknya
purgamal (uo.); negh ampona ezwsth (OL. L. III. 16, 17); am
pona on ketteo (OL. UC. 76/17); hattam neki öreg mosdót
ezüstöt, aranyast (Tört. Tár Új f. XII. 595); koffyom ivont arán
kyth meg slogoztak (OL. Nád. 48); Anna azzonnak hattam eg
fekete jankot, fekete tafota (RMNy. II. 226); kar kapa werews
habos chemeleth (OL. Nád. 48).
Éppígy nem képezünk belőle melléknevet, ha a jelzett
szava nincs kitéve: Bátrabb fa kannából innya, mint aranyból
f
aus einem goldenen5 (Kisv. Adag. 180).
Még a régi latin összeírásokban is megmarad ez a magya
ros szerkezet: Zoknam kamocham viridi coloris (Múz. Kállay);
kenthes brunatici coloris Sthamet (OL. L. III. 16, 17); swbam
Rawazhaat lego famulo meo (Körmend IV/ő. nr. 45); vnam
véstem Zoknyam wlgo Tharka kamocha (Múz. Kállay); vnam
Haczagam Aranyas Baarson (Körmend III 5, Zákány 34); duas
subas wlgo az zederyes nwzth es az helges barsonth (Múz.).
A rokonnyelvek legnagyobb részében általános, hogy a
változatlan anyagnév áll jelzőül; sőt a vogulban ós osztjákban
megtaláljuk azt a sajátságos régi magyar szerkezetet is, hogy
az anyagnévnek is, meg a jelzett szónak is van még egy
jelzője.
Vogul. A j e l z ő p u s z t a a n y a g n é v : japák
jánteuw rqmén suj ca selyem idegnek zengő hangja' (VNGy. IV.
209); puma
nál jonye'it, ni rá nal jonye'it 'fűszárnyíllal
játszik, vesszőnyíllal játszik' (uo. II. 182); ant-nalém,
áút
ja utém
szárú nyilam, szárú íjam' (uo. II. 171); sát-pispá
tyln-ku-ályél
'hétszeres ezüst lánczon' (uo. III. 78); sát-pis
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qln-kwoUpatitté
'hét rekeszes ezüst háza zugában 5 (uo. III.
67); q,ln-áwi,
sq,rni-awi
'ezüst ajtó, arany ajtó5 (uo. I. 22).
Az a n y a g n é v ö s s z e t e t t s z ó , v a g y j e l z ő j e v a n :
lo-tqul!-khüri
km ju pgnwés 'lóbőrtömlőbe belehelyezték'
(VNGy. II. 231); pantá sat-yuip-lqw tal mis'-sqw-tinsáy
vis
'a sógora egy száztíz öles tehénbőr tömlőt vett elő5 (uo. IV.
142); mázyar-ant
narép
'mammutcsont ruhaporoló 5 (uo. II.
112); liliy
kér sairépá
vis 'éles vas(ú) fejszéjét vette5 (uo.
II. 119); liliy
nq.li
yqmsim
yossulilém 'eleven kígyó osto
romat legyintem5 (uo. I. 80).
Az a n y a g n é v n e k i s , j e l z e t t s z a v á n a k i s v a n
k ü l ö n j e l z ő j e : sqp ér-qln
jqmés
jonyil
'finom ezüst
jeles játékomat 5 (VNGy. III. 35); saila-jiw
jqmés
tüpá
vojli 'léczfa jó evezőjét előveszi5 (uo. IV. 93);
pasár-jiw
kisír)
apán
'berkenyefa abroncsos bölcsőbe' (uo. III. 475);
y qut-jiiv
éiliy
tüpél
napén voss varnülém 'jegenyefenyő
csörgőgyürüs evezőt készíthetnék bár neked5 (uo. IV. 28);
y ar i y sas jqmés
yantá
elüt ta yansikwét 'kérges nyírhéj
szép rajzokat rajzolnak ők a kedvesek tovább' (uo. IV. 60);
ul'pa-jiw
játiy
áwita 'czirbolyafenyö[bői való] keresztpántos
ajtaja5 (uo. IV. 224); tqsémjiw
müven
terem tarmél 'szá
raz fa[ból való] kerek ütöszerrel' (uo. III. 405); mástér yum
varilém ul'p á-jiw játiy
awi 'művészember készítette czédrusfá[ból való] keresztpántos kapu' (uo. II. 63); pal
yál-jiw
voikén
sükém
'fél nyírfa fehér hajtórudam' (uo. II. 50);
nár jiw jani
norél
'nyersfa nagy gerendával' (uo. III. 245);
y apyá-jiw
v óikén yápél
'nyárfa fehér ladikkal';
yqat-jiw
c
voikén
tüpél
vörös fenyőfa[ból való] fehér evezővel' (uo.
IV. 9); nakwéy
nuj jáméspiüté
'sima posztó jó fészekbe5
(UF. XI. 139); am ti poysiy
yár-tqul
Xül mán-sup
émnél
manér müyintiyitta "ezen az én • férges rénbikabőr[ből való] rossz
kis ingemen ugyan mit nevettek ti' (VNGy. IV. 185); nay qsné
pásV-pun
yoláy
ta'il am alám at mü'rintlyitta 'a tőletek
viselt rónborjúször drága ruhán én nem nevetek' (uo.); am
qnsilém jáktim
nuj jqmés
kentemnél
'a tőlem viselt vá
gott posztó szép sipkámon5 (uo. IV. 186); vnota
nuj
tiniy
ta'il 'vékony posztó drága ruha' (uo. III. 151);
vas-pun
jamés
poduskan
'vadrécze toll jó párnára' (uo. IV. 11);
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kör iy j arm a k s ami у tar 'hímzett selyem szögletes ken
dőm' (uo. IV. 74).
T ö b b a n y a g n é v a j e l z ő j e u g y a n a n n a k a szó
n a k : éopér-q,ln,
kami-q-ln
äpä ünli 'sopér-ezüst, kami
ezüst bölcső álP (VNGy. II. 100); sqllé-jiiv,
pum-jiiv
vüsén
'lóczfa, fűzfa várad' (uo. II. 228).
Osztják. A j e l z ő p u s z t a a n y a g n é v : voy-sir
qlnmi
katltal 'ezüst lánczom végét visszatartja' (ONGy. 227); vuo у
yq>m 'rézburok' (uo. 35); kart'
nesi
'vas horog' (uo. 187);
kart
подо 'eisernes fleisch' (PATK. 38); väy подо 'metalle
nes fleisch' (uo. 38); väy-yürup
fak
aidöt csie bemerkte den
rand einer eisernen krampe' (uo. 140); uulßäshn-igi
noyäsvmdl
numb(i) еиэЫ näui к ей s n m tvimal 'a nagyfolyóági
öreg hús szíve fölött fehér kőszíve volt' (PÁPAY, Nyelvt. 159);
keu n otat
'steinpfeile' (PATK. 38); у a ti yanzvp
sqriii
pazan
'naprajzos arany asztal' (ONGy. 248); yüdem
väy
nermet 'die drei metallgerten' (PATK. 118); täbet
keu
ankét
'sieben steinerne pfosten' (uo. 10); jänya man tobet jidep к с и
tabas ema 'gehe in meinen steinernen Speicher mit sieben
abteilungen' (uo. 118); i näui nepl'u-svy
ujs 'egy fehér rénborjúbőr subát vett' (PÁPAY, Nyelvt. 19); nenema jirmak
sai
Ulis yans, yatt yanéat vére 'mache meiner base einen seidenen
bettvorhang mit der abbildung des mondes und der sonne"
(PATK.

18).

Az a n y a g n é v n e k j e l z ő j e v a n : yüt-joy
jem-väy
'deine sechzig silberringe [60 j ó e z ü s t g y ű r ű d ] '
(PATK. 114); pétér-vayj
antta yar 'ein kupferner ringplatz"
(uo. 132); и er 11 iuy у urina
ponläpm 'kikészítetlen fateknőbe
tesznek' (PÁPAY, Nyelvt. 4); imn sémm nay'k-iuy
a VI» n
libina гегэтпэп-1атЬа 'az apád fonta vörösfenyő deszkádon
feledkeztél'(uo. 133); onddr-soy
nimdly
eläl sömdds 'vidra
bőr botosait fölvette' (uo. 172).
Az a n y a g n é v n e k i s , a j e l z e t t s z a v á n a k i s
v a n m é g k ü l ö n j e l z ő j e : lu ропэт naysdm
juy
niil
nör '[abba] a melybe őt tették, a hántott fa [niil?] gerendára'
(ONGy. 106); та у a s-iuy id m sen geß ujsem 'én egy fűzfa
jó botot fogtam' (PÁPAY, Nyelvt. 143); vuel ey-juy
jem
sü
kätllem 'rudas fá[ból való] jeles bot gyanánt fogom' (ONGy. 33);
tujiten
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c
tarám
tapa
der starke span aus festem holze5
c
(PATK. 184); sör dm juy jem padrt
száraz fá[ból való] jeles
5
gerenda (ONGy. 22); sel-o% yvm-iuyna
uerafon 'ezüst ko
5
porsót csináljatok neki (PÁPAY, Nyel vt. 147); sq,rni
panar
jemd y é ermat
'aranyos kötélíből való] szentséges gyeplődet5
(ONGy. 269); sq,t noyos
tini
%or cszáz nyusztbőr[ből való]
5
drága suba (uo. 111); yölSm pus soymdfi
idm
pönlaman
il'ponhlmdn 'háromszoros czérná[ból font] jó keczehálóinkat be
helyezzük5 (PÁPAY, Nyelvt. 132); sorúi-jermak
tinéy
muyX o l f ein knáuel aus goldener seide [aranyos selyem drága
c
csomó]5 (PATK. 86); punén
baryat
jim-det
feines kleid
5
aus wolligem sammt (uo. 96); vágat
jermak
jim-déd
c
ein schÖnes kleid aus feiner seide5 (uo. 96).
Éppen így változatlan az anyagnév appositiós helyzetben :
Xüdem
neremat
jem-va%
'drei silberne gerten [három
vessző, jó érez]5 (PATK. 12).
Votják. A többi rokonnyelv meglevő szövegeiben nem
találjuk már meg a legutóbb ismertetett vogul-osztják (és egy
úttal régi magyar) szerkezetet (vörös bársony hosszú ruha), de
a puszta anyagnév, vagy az összetett anyagnév még a votjákban
c
is mindig változatlanul áll jelzőül: soraz kort-tsog
in der
5
mitte ein nagel von eisen (WICHM. II. 51); kort
uéton
pír
c
cVurmek vetloz eine wiesel geht durch einen eisernen schlüssel5
r
(uo. II. 20); töui sorin azveé puiklo
unter den hin und her
5
gehenden leuten ein silberner klotz (uo. II. 29); soli vaie
azveé
ukéo cer bringt ein silbernes geldstück5 (uo. II. 162);
azveé díek 'silberner tisch5 (uo. I. 141); zárni
tjé med uéoz
c
5
dann mögen goldene korner herausfallén (uo. I. 136); isuizgi
pazgi azveé
tts med paMkiékoz c dann mögen die sübernen
korner nach allén seiten herumfliegen' (uo. I. 133);
azveé
c
portonen
mit einem sübernen bohrer 5 (uo. I. 69);
zárni
purti
putkoskoz cder goldene késsel zerspringt 5 (uo. II. 16);
niuiizlen kiiaz zárni
zundes ez viuiem 'an der hand des
mádehens war ein goldener ring5 (uo. II. 66);
zarni-kenerdn, azveé-keneran
. . . . ui-vordi 'arany kerítéssel, ezüst
e
kerítéssel
óvj meg5 (MŰNK. Votj. 151); kai aj vedra
bádog
5
c
veder (uo. 248); oi pui bukó azveé kulisoio o, das hölzerne
kummet ist mit sübernen ringen versehen5 (WICHM. I. 77);
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tui bird'zet
pirti, tui kuil't'so pirti f durch den messingenen
knopf, d. d. messingenen ring5 (uo. I. 191); kánai
uramlis
kiues eb^ui csie ist [aber auch] nicht schlechter, als eine eisenblecherne strasse5 (uo. I. 25); iz-kar
ad'd'zi ich habé eine
steinerne stadt gesehen' (uo. II. 33); buigirískon bodi diuiin l i
puni cam ende des schreienden rohres ist ein knöcherner löffeF
(uo. II. 18); tabire ini tumis li kor ka lesto Mas náchstemal
werde ich mir schon im frühling eine hütte aus knochen bauen'
(uo. II. 6); lud-dor kotir sil' p a d'd'z a um das ackerfeld herum
eine leiter aus fleisch5 (uo. II. 21); korka kotirin éi
bingozi
'um das haus herum ein haarseiF (uo. II. 41); korka kotirin
si tellbugo
'um das haus herum ein zügel aus haar5 (uo. II.
34); tinid jö korka,
minim pisi korka cfür dich ein haus
von eis, für mich ein haus von scháben 5 (uo. II. 108);
mamik
c
káupak
ein baumwollener kalpak5 (uo. I. 68); so búrt cin
dis-kut
vura val caz selyem ruhát varrt volt5 (MŰNK. Votj.
94); korka berin pudga
minder
'hinter dem haus ein daunenkissen' (WICHM. II. 33). — Éppen így áll jelzőül az anyag
név, ha nem is azt jelenti, hogy a jelzett szó belőle készült,
hanem hogy hozzá hasonló: burisin
mugordes
ad'dzomi
c
wir betrachten eueren seidenweichen leib" (uo. I. 23).
Az a n y a g n é v ö s s z e t e t t s z ó : kié-p é-no kap ka
c
nyírfa kapu 1 (MŰNK. Votj. 229); kiépu
korka
uknotem luoz
c
ein haus aus birkenholz ist ohne fenster5 (WICHM. II. 11);
luiupui vi£ kuaskamis luuipm vizez
no karpisa keltem weil
die erlene brücke einstürzte, verfluchte er bei seinem tode auch
solche brücken, welche aus erlenbaum gemacht sind5 (uo. II.
99); sinlisez
pukis
karisa cwenn der aus der wimper gemachte bogén abgeschossen wird5 (uo. I. 171).
Zűrjén, pu kok vöci, li kok i\, iz kok v., kört
kok
v. cich machte mir einen holzfuss, einen fuss von knochen,
einen fuss von stein, einen fuss von eisen' (LYTK. 21, 22); pu
kar, ruzim
kur ceine holzstadt, eine lappenstadt 5 (uo. 36);
sum'ód bordön
on dir lebzi 'mit aus birkenrinde verfertigten
flügeln fliegst du nicht lange [nyírfakéreg szárny]' (uo. 34);
c
vurd
bö& zibjön
mit einer bootstange von dem schwanz
der flussotter [kígyófarok-evező]' (uo. 29).
C
Cseremisz. Mikafán körarg, si korára
M. sörcsebre
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ezüst cseber' (WICHM. Cser. 235); Mikalm kapkat si
kapkat
C
M. kapuja ezüst kapu 5 (uo.); MikäUn toskaltSé si to
skaltSs
'M. lépcsője ezüst lépcső' (uo.); si ß ólak к о с on si ßüt joya
'aus silberner rinne fliesst silbernes wasser' (GEN. 71); ojéaie
(-laj) ßujesteee si kalp а к "auf dem haupte des reiters ein
silberner heim' (uo. 62); ei orkamak
lektoldales '[darüber]
trabt ein stolzes silberross' (uo.); si siálőes
sialőd 'die silsilberne flöte erklingt' (Рокк. 27); kuyú si sortám
'das grosse
silberne licht' (uo. 15); si-örtn
er в n ümbalanée 'auf dem sil
bernen sattel' (uo. 45); pos§ ßok^selnd si püken
sindig, 'a
mező közepén ezüst szék áll' (WICHM. Cser. 216);
sörtnö
jdpvé kerhn 'arany fullánkot beleszúrva' (ВЕКЕ, Cser. Nyt. 196);
kür tn в kü ß arem küßarlesem 'ich baute eine eiserne brücke'
(PORK. 55); kürtne
ßüran
küles 'man braucht ein eisernes
tau' (uo. 52); ßulne-korkam
kuceckten kodesem 'ich gab in
die hand eine kelle von blei und Hess ihnen dieselbe' (uo. 48);
mejen pemestém kaiaí
sond ekem №e 'er sah die blechtruhe
in meinem busen' (uo. 11); ozangec toles toj pot 'von Kasan
kommt ein késsel aus messing' (GEN. 68); oSay kürSket toi
kür § к et, o&ay kapkat toi kapkat
'a kazáni hegy sárgaréz
hegy, K. kapuja sárgaréz kapu' (WICHM. Cser. 222);
toi
tümbdr
perde ok poßsdltalt 'a sárgaréz dob verése nélkül nem
nyílik meg' (uo.); mamek-menderem
postalna 'wir legen
ein federkissen' (РОЕК. 45); jolemlan кеЫэеэ s ар ia n кет
'lábamhoz illik szattyán csizma' (WICHM. Cser. 223); tudd ß§пегеэт pSstalas s api an sond§ks§
küldgles 'azt a vásznat
tartogatni szattyán koffer kell' (uo. 236); pór sen pot ám
üstalen mit einem seidenen gürtel umgürtete er sich' (РОЕК.
25); porsen-lußesem
puna 'er flicht eine peitsche aus seide'
(uo. 54); porsen-lüygaltesem
költésem 'ich hängte eine
seidene schaukel' (uo. 41); por sen munőeram
pestalna 'da
legen wir einen knäuel aus seide" (uo. 38); ßüt pundasW
p orsSn mundr a kiig 'a folyó fenekén egy selyem gombolyag
fekszik'. (WICHM. Cser. 212); galpai
kémem jólestem 'meine
stiefel aus safian auf den füssen' (POEK. 42); mei koltem tein
üpetlan sar-okam
'ich sende für deine locken eine tresse aus
pferdehaar5 (uo. 40); maska-tulep
e m éiaUem,
tumnaupsem
upsvtem 'einen pelz aus bärenfell zog ich an, eine
4*
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mütze aus euleníell setzt' ich auf (uo. 42);
lui-up'Psem-at
pUatd 'nyestbör sapkám is elkopott5 (WICHM. Cser. 231); meráy
kü-kurukem
dek kúréen cder hasé kam zum steinernen berg
hergelaufen' (POEK. 1); kü polat(s§ lan kü seryd, pu
polatts§lan
pu seryd 'kőpalotának a kő drága, fapalotának a fa
c
drága' (WICHM. Cser. 221); pu-olá
köryeste
kü-olá
in der
5
hölzernen stadt eine steinerne stadt (POEK. 27); sopke
pörc
tem törzadSmd a nyírfából való házacskám ablak nélkül van'
(WICHM. Cser. 217); mocla-gol^am
koitálom 'tressen aus
bast machte ich fertig' (POEK. 42);
fiastar-$eces
om soyal
ele c nicht auf die schneeschuhe von ahorn hátt' ich mich gestellt' (uo. 48); piste-surkam
sendalem 'eine mütze aus bast
setzt' ich auf (uo. 42).
Egyetlen adatot találtam a cseremiszben arra, hogy az
anyagnévi jelzőt melléknévi jelző választhatja el a jelzett sza
vától: ik kalaí
izi són dek fteréste kedesém feine kleine
blecherne truhe kam mir in die hand [egy bádog kis láda]'
(POEK.

11).

Mordvin, sija
vari ne, sível
túlin e cein silbernes
loch, ein fleischener zapfen' (PAAS. II. 54); mon uli kef
e
k' eykskem
ich habé eine tür aus lindenrinde' (uo. II. 45);
saltumu kivgir
al cein salzloses ei von birkenrinde' (uo. II.
53); lepe műkor put 'stelle einen erlenen klotz hin' (uo. II.
81); ustumaso lepe műkort
'in dem ofen erlene schemef
(uo. II. 65); mi sara ke len ét Palán sviskanzo 'fingerstráhnchen aus silberband P.-s schláfenlocken' (uo. I. 20); p arc ej
coko 'eine seidene franse' (uo. I. 46).
A mordvinban már csak ritkán fordul elő a jelzői anyag
névnek ez az ősi fgr. szerkesztése módja; a legtöbbször -ú
képzővel melléknevet alkotnak belőle: us pize'n lazis
Maian
pilg(e)alo, Uiven való kis Maian kecénzé cein ehernes brett
unter den füssen Matjas, ein zinnerner waschbláuel in der hand
M.-s' [piée 'érez, réz'] PAAS. I. 32); koda sajan . . . . -piZén
vei kim a cwie ich eine eherne pfeife nehme' (uo. I. 4); iejieris
c
makss ienzé sijan
surks
das mádehen gab ihm einen silberc
nen ring' (uo. I. 88); mastor alo sifnen
műkori
unter der
c
erde sind goldene schemel' (uo. II. 41); cuvton
karas
ein
c
rücken von holz' [cuvto fa'] (uo. II. 54); kona puti p oj i n
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kudo, k. p. picén
kudo 'wie er ein espenes haus baut, wie
er ein tannenes haus baut' [poju, poj 'nyárfa', pice 'fenyő']
(uo. I. 20); ravin troks lengén
piks 'über die Wolga hin ist
ein seil von lindenbast gespannt 5 [lenge 'hárs'] (uo. II. 53); ve
fiilksénzé olg o'n kar, omboceséni lenge'n
kar 'an dem einen
fusse hat er einen schuh von stroh, an dem anderen fusse hat
er einen schuh von lindenbast' [olgo 'szalma'] (uo. I. 100);
melavtaja pfaso parcejin
cérinem
'gráme dich, du seidenes
haar auf meinem kopfe' (uo. I. 157); pu/on
todu
pf{a)
alonzo, numolon
cuba lanksonzo 'ein kissen von flaum
unter ihrem kopfe, ein pelz von hasenfell über ihr' (uo.
I. 228); koda sajan . . . . od v azin piksUe
'wie ich . . . . ein
lederbándchen von der haut eines jungen kalbes nehme'
(uo. I. 4).
Az összetett anyagnévi jelzők mindig ilyen -n-képzős
melléknevek: kuparos
cuvton
stol
ekssat 'hinter einem
cypressen tische' (uo. I. 188); jarmak-Diien
surks
ramama
'man soll einen kupfernen ring kaufen' [pénz-rézből való gyűrű]
(uo. II. 3); lotkasi sisini na ék a tumun
kostirRnin
kársa
'[sie] blieben stehen vor den sieben scheiterhaufen aus feuchtem eichenholz' [nacka tumo 'nedves tölgy'] (uo. II. 137).
Érdekesek azok az esetek, a mikor az oroszból vett anyag
név áll jelzőül; ilyenkor a mordvin mindjárt az orosz képzős
melléknevet alkalmazza: zolotoj
park in e 'ein goldenes fáss5
chen (uo. II. 71); krustalnoj
stopkat
kopitast 'gláserne
becher sind ihre hufe' (uo. I. 112).
A cseremiszben is van ilyen anyagnévből -n képzővel
alkotott melléknév; az összetett anyagnevet mindig így szer
kesztik (vö. BEKÉ, Cseremisz nyt. 123): onat(e)r
puen
korkai e 'ein becher aus owaíer-baume' (GEN. 74);
ftias
kuen
paskarzd
'schrauben aus gerader birke' [fiias kue 'egyenes
nyírfa'] (PORK. 58); kuk se ko£en
oyaád
'das brett aus
dürrer fichte' [kukse ko£ 'száraz jegenyefenyő'] (uo. 58);
fiulne
c
§ursan
tofiarem
pus eine axt aus bleichstahl gab er mir'
[wuré, wurus 'aczéf SZIL.; itt a képző -an] (PORK. 35).
Az osztjákban bőven találunk ilyen anyagnévből képezett
melléknevet az eredeti változatlan anyagnév mellett; még pedig
több képzőnek van ilyen szerepe:
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a) -y: juydy
vua s qlyüna manmal tayána 'a favárosba
menése óta' (ONGy. 117); ju%dy
vuas qlyem laulla 'fából
való városom végét őrző' (uo. 106); kartdy
nyl-sopna
eslvmtlem Vasnyíl darabot eresztek' (uo. 43); /uniüy
jogot
'birkenholz-bogen' (PATK. 182); sorúiy
kát ögodat
'zwei
goldene schlitten' (uo. 134).
b) A déli osztjákban néha -ta képzője van a jelzőül álló
anyagnévnek: jiba
suyta
kát posey en 'zwei handschuhe
aus uhuhaut' (PATK. 40); karet-vá%ta
ár nurat
Viele
eisenstangen' (uo. 44).
c) Az északi osztjákban pedig nagyon sűrűn fordul elő az
anyagnévből -i képzővel képzett melléknévi jelző *): kor dl
sáuer
Vas nyúl' (PÁPAY, Nyelvt. 53); kor dl mey'k' sidi pö~ddr'tal eudlt 'miközben a vas manó így beszél' (uo. 97); kor dl
i b § Vas nyárs' (uo. 96); kor dl iásna
ujsll Vas kezébe vette'
(uo. 174); kor dl yvm-iu%
libina Vas koporsóba' (uo. 74);
put-kor
dl na In a ioutláidn Vasnyíllal lő rád' (uo. 3); rus
kar ti semgy
tel sásémalem 'gyönge vasból készült pikkelyes
pánczélomat magamra rántom' (ONGy. 33) [kör't Vas'];
náy'kiuy i lumd y tut pon'sa, ybl-iuyi
l. t. vl'sa Vörös fenyőfá
ból való lángos tüzet rakott, fekete fenyőfából való 1. t. r.'
(PÁPAY, Nyelvt. 129); nárjuyijem
nip 'nyers fából való
jeles batyu5 (ONGy. 174); nár juyijem
vádr t 'nyers fából
való jeles gerenda' (uo. 22) [iuy 'fa']; nvl pezl
öySl sv%
sömdtsdm 'rénszarvas bőrből csinált vékony subát vettem ma
gamra' (PÁPAY, Nyelvt. 137).
d) Van az osztjáknak még egy ide tartozó érdekes szer
kezete, a melyben az anyagnév után kiteszi még az ilyen participiumot: csinált, készült; mint a magyarban is mondhatjuk:
selyemből készült ruha, aczélból öntött ágyú; csakhogy ettől a
magyar szerkezettől lényegesen külömbözik az osztják szerkezet,
mert az a n y a g n é v n e k v á l t o z a t l a n a l a k j a v a n a
participiummal
ö s s z e k a p c s o l v a : %ölom
pádrt
q,ltdm yq,t 'három gerendá[ból] összeácsolt ház' (ONGy. 14);
/ öl&m iu% ált na y •yáfidm 'három fá[ból] összerótt ladikom'
(PÁPAY, Nyelvt. 136); yőldm
s oy §m s eumáy
pon 'három*) A képzőre nézve vö. SCHÜTZ : NyK. XL. 36.
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szoros czérná[ból] font keezeháló5 (uo. 138); pöi-ju%
sitay
nep '[aus] espenholz gezimmertes grab' (PATK. 88).
Ugyanezt a szerkezetet megtaláljuk a vogulban i s : kit
jiw
q>ltém pora
natnát náyki 'két fá[ból] egyberótt tutaj
úszása látszik' (VNGy. IV. 48); %ürém jiw
q,ltém
pora
'három fából összerótt tutaj' (uo. III. 378).
A v o g u l b a n sokszor a létige participiuma van az anyag
név mellett: vas lévő fegyver, fa való bölcső: ásittem kér q,lné
yáyyeltép
ti taratama 'atyuskám v a s v a l ó h á g c s ó t eresz
tett ím alá' (UF. XI. 45); kér q,lné jani
termel
'vas
v a l ó nagy fegyverrel' (VNGy. III. 394); mán kér q,lné
sujiy
sünné
'vas való kicsiny csengő szánra 5 (uo. II. 151); Uamjiw q,lné ki sin apán elá ünttilawém 'zelniczefa való abron
csos bölcsőbe helyezgetnek engem' (uo. III. 246); an ti
inijiw alné süt séwam-y_alté
'most ama csipkerózsafa való
hét bozót közepett' (uo. III. 19); pal yál-jiw
qlné
vóikén
suwémtél
'fél nyírfa való fehér botosommal' (uo. IV. 61).*)
E dolgozat utolsó fejezetében még visszatérünk ennek a
szerkezetnek a magyarázatára, most csak azt jegyezzük meg,
hogy a magyarban is meg kellett lenni az anyagnév ilyen szer
kezetének, mert SIMONYI kimutat hasonló kapcsolatokat: megfeketült hó lévő testöd, szép orczádon halál jelönt; megfeketült
nap lévő szinöd, eltávozott ékössegöd' (NyF. XLVII. 1). — Ezek
nem azt jelentik ugyan, hogy napból való, hóból való, hanem
hogy a naphoz, hóhoz hasonló; jelentésük azonban rokon.
Mind a vogulban, mind az osztjákban van aztán az anyag
névnek még egy szerkesztési módja, a melyben az anyagnévhez
a pál ill. péhk 'fél' szót fűzik, mintha a magyarhan azt mon
danók : vas fajta fejsze, réz fajta edény; ez által az anyagnév
nek megmarad a főnévi természete; tehát ez esetben is válto
zatlan főnév áll tulajdonságjelzőül:
Vogul. Náy k-jiw-pál
jany'
awi 'vörösfenyőből való
nagy ajtó' (VNGy. III. 405); sailá-jiw
pál lüt tüp cléczdarabból való rossz evező' (uo. III. 339); niy-jiw
poal
janéy
owá 'veres fenyőfából való nagy ajtaja' (uo. IV. 98).
Néha azonban a páUból melléknevet képeznek -y képzővel:
*) Vö. SZILASI: NyK. XXVI. 141.
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yq,utáy
jiw páliy
áwi 'jegenyefenyőből való ajtó' (VNGy.
III. 369); utpá-jiw
páliy
tüpél
'czirbolya fenyőfából való
evezővel' (uo. III. 368); nq,yér-jiw
páliy
tüpktvél
(uo.
II. 36).
Osztják. Párt-peldk
ár ses ári taimem lécéből való
sok csapdám volt' (ONGy. 18); öidm náy'k-p el dk lufi yod{
tvila 'vörösfenyő hasábból készült evezőnk hogyan lenne' (PAPAY,
Nyelvt. 127); nay'k-p éldk you ánna yvn'sa Vörösfenyőből
készült hosszúkás tálba merte' (uo. 129).
Érdekesek az ilyen pleonasztikus szerkezetek: v o g .
jiwpál tilné saw nál'ém 'fából való sok csapdám' (VNGy. III. 24);
0 s z t j . : juy-pélvk
verd y Aöp 'hasadt (?) fából csinált evezőm'
(ONGy. 250); yöl-juyi
vuerdy
q,u ewilt kámdn étiem a
lúczfenyőből készült ajtómon kimegyek' (uo. 33); nayk
juri
vuerdy q,wdl 'vörös fenyőfából készült ajtó' (uo. 45).
Az osztjákban csak elvétve találni a fából csinált, bőrből
készült-féle szerkezetet: Sus yq,r kép dl ewilt
ver dm kat
v aj 'őszi rénbika lábszár bőréből készült két botos' (ONGy. 35);
kát iuy eudlt álddm
yafidm
ol 'két fából összerótt csóna
kom van' (PÁPAY, Nyelvt. 131).

Ez a szerkezet a régi magyar nyelvben is ritkán fordul
elő a puszta anyagnévi jelző mellett: Az ő szentséges fejében
töviskből font koronát tének (TOLDY, EMPass. 117); vagyon nála
ezowstbewl chynalt keet bwday pint (RADV. Csal. II. 4); egi pegweth maiból chinalt misemondó ruha (OL. L. III. 16, 17); giapotbol chinalt kamsa (uo.); lám szintén fából csinált barátokra
jutott volt ügyünk (EMK. V. 221); de ugyanott: ti mind fa
papok vagytok.
Még a leggyakrabban fordul elő az eredeti szerkezet mel
lett a létige participiumával szerkesztett anyagnévi jelző: Teve
szőrből való matéria 'camelot' (Kir. Besz. 140); teve szőrből való
habos vékony posztó (EADV. Csal. III. 186); könnyű tafotából
való s gyöngyökkel füzettetett adriai ruhát viselt (KÓNYI, VM. 4);
1 pallos, raiszolt aranyból való hivelye tirkisekkel rakott (EADV.
Csal. II. 387); 12 bokor tiszta selyemből való szövés gombra
megyén kuser selyem 6 lat p. 6 f (Gazd. Tört. Új f. VIII. 477);
vagyon ezen bástyának szegelyetin egy rossz fabol való vigyazochyka (OL. ÜC. 14/43).
*

¥
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Mármost röviden összefoglalva e fejtegetések tanulságait,
megállapíthatjuk, hogy a változatlan anyagnévnek jelzői hasz
nálata finnugor mondattani sajátság; kétségtelenné teszik ezt
különösen az olyan szerkezetek, a melyekben az anyagnévnek
is, jelzett szavának is lehet még egyéb jelzője: m a g y . : egy
szederjes bársony gyöngyös szoknya; v o g.: pal-%aX-jiw voikén
sükém cfél nyírfa fehér hajtórudam'; o s z t j . : ma yaé-iu% idm
sengefí uisem r én egy fűzfa jó botot fogtam'.
Ez ősi szerkezet mellett megindult a legtöbb rokonnyelv
ben az a folyamat, hogy a jelzői anyagnévből melléknevet ké
peznek ; a magyarnak azonban még most sincsen ilyen anyag
névből származott mellékneve [aranyos pálcza mást jelent, mint
arany pálcza]. Az a magyarban és vogulban feltalálható szerke
zet, hogy az anyagnevet a létige participiumával kapcsolják
össze (arany való, aranyból való), analógiás hatás eredménye;
egy fontos fgr. sajátságnak olyan területre jutása, a melyen
eredetileg nem volt szokásos; erről majd e dolgozat utolsó
fejezetében bőven lesz szó.
VII.
A magyar jelzős szerkezeteknek egyik legsajátságosabb
fajtája az, hogy a m é r t é k j e l ö l ő f ő n é v v a l ó s á g o s j e l 
z ő j e a n n a k a s z ó n a k , a m e l y r e v o n a t k o z i k . — Min
dig tanulságos a finnugor szerkezeteknek a megfelelő indg.
szerkezetekkel való összehasonlítása; de egyiknél sem olyan
érdekes, mint éppen a mértékjelzőnél. Magyarul azt mondom:
egy pohár jó bor; németül: ein glas guten iveines, francziául:
un vérre de bon vin, angolul: a glass of good ívine. A mint
látjuk, az indogermán nyelvek genitivusba, ill. partitivusba teszik
azt a szót, a melynek részét veszik, a magyarban pedig válto
zatlan marad ez a szó. A külömbség még feltűnőbb lesz, ha
megfigyeljük, hogyan viselkedik ez a szerkezet külömböző mon
datviszonyokban : koczintottunk egy pohár jó borral, mondom
magyarul; wir stiessen an mit einem glase guten weines —
mondja a német. Ha mármost a külömbséget szabályba akarjuk
foglalni, megállapíthatjuk, hogy az indg. nyelveknek e fajta szer
kezeteiben a mondatbeli viszony hordozója a mértékjelölő szó, az
a szó pedig, a melynek részét vesszük, változatlanul partitivusban
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áll; a magyarban éppen megfordítva azon a szón jelöljük a
mondatbeli viszonyt, a melynek részét vesszük, s maga a mérték
jelentő szó, mint valóságos jelző, mindig változatlan. A mint a
későbbi anyaggyűjtemény igazolni fogja, ugyanígy van a többi
finnugor nyelvben i s ; ezt a jelzős szerkezetet tehát a magyar
nak legfeltűnőbb finnugor sajátságai közé sorolhatjuk.
Kezdjük a fél szó jelzői használatával; akár egy fél kenyérről, akár a kenyér felé-iől beszélek, mindig ugyanazt a szót
használom; nem minden indogermán nyelv használ a fél kenyér
viszonynak a kifejezésére partitivust; de az ilyen nyelvekben a
magyar fél-nek a kifejezésére k é t s z ó van: egy melléknévi és
egy főnévi: ein halbes brot: die hálfte eines brotes; un demi
pain: la moitié d'un pain. — Hogy a m a g y a r b a n és a
t ö b b i fgr. n y e l v b e n a s z ó n a k c s a k f ő n é v i a l a k j a
v a n , az világosan érthető, sőt egészen természetesen következik
abból, a mit eddig a főnév jelzői használatáról megállapítottunk.
Magyar. Csak fél részét sem irtam ki (Mon. írók III. 203);
félnapestig munkálkodván sanyargodtak (MA. Scult. 218); egh
fel boryut uettem első tal eteknek (OL. Nád. 49); a fél falu
sírva megyén nyomába (Népk. Gy. I. 231). —• A fél szó sokszor
birt. személyragos: oda lössz fele sérémem (KRIZA, Vadr. 83);
agyonverték a kis bojtárt, elhajtották fele nyáját (Népk. Gy. II.
57); ha meg tudod őrzeni, a fele termés a tied lesz (uo. IX.
69); a lányát meg a fele birodalmát neki ajándékozta (uo. IX.
72). — Kétségtelen, hogy az ilyen szerkezetek analógiás hatás
folytán keletkeztek: fél királyságom X királyságom fele — fele
királyságom (vö. SIMONYI : Nyr. XL. 423). Két föltétele van
annak, hogy ilyen szerkezet létre jöhessen: egyik a birtokos
szemólyragozás, a másik pedig az, hogy a fél-nek ugyanaz az
alakja legyen melléknévi és főnévi használatában; mivel a
v o g u l b a n is megvannak ezek a föltételek, egész természetes,
hogy a fele birodalmam- féle kapcsolat is megtalálható; a többi
rokonnyelv szövegei nem szolgáltatnak rá példát, bár bizonyára
mint másodlagos fejlődés, más fgr. nyelvben is előfordul.
Vogul. Pál loptam
yqlés, pál loptam
in nár 'fél
falevelem elhervadt, fél falevelem még zöld5 (VNGy. III. 117);
am poal
kq,témné
vlilém cén fél kezembe vettem 5 (uo. IV.
83); akw' pál noUsam-asánél
'egyik fél orralikából' (uo.
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I. 44). Birtokos személyraggal: p alá pumém
yqlilém,
pala,
loptam
xqXilém 'fele füvem elhervadt, fele levelem elhervadt5
(uo. III. 11).
Osztják. í-fieldk
iasl
'fél keze5 (PÁPAY, Nyelvi 173);
ahy yui i- (3el dk kurdi
yoza io/tds 'az első ember az egyik
lábához érkezett5 (uo. 174).
Votják. pal ki ez kiuasmám 'leszáradt a fél keze5 (MŰNK.
Votj. Szót.); pal-pidad
kertti so keáz, pal-pidad
plzáz
'fél lábadra kösd azt a követ, fél lábadra a csónakot5 (MŰNK.
Votj. 82); páu bayiz
söd, páu bayiz
tö'd'i 'die eine seite
des gesichtes ist schwarz, die andere weiss5 (WICHM. II. 25);
korka jilin pal sukri
'auf dem hausdache ein halbes brot5
(uo. II. 34); busiiin pár, urd-li
'auf dem felde die hálfte
eines brustkastens 5 (uo. II. 15).
Mordvin, a se atinent'en pele
c ars tv a makss 'jenem
altén gab er das halbe reich5 (PAAS. II. 89).
Cseremisz, p el küsenestem
p el stop araka 'in der
einen meiner taschen ein halb' stof branntwein' (PORK. 43) ;
port fiúidstd p el-terkd
kdsal sind'íq, 'a ház tetőélén áll egy
pépes csészének a fele5 (WICHM. Cser. 216); pel
fiodarem
ü,
pel @o d ar em sör 'die eine hálfte meiner euter ist voll butter,
die andere hálfte m. e. ist voll milch5 (GEN. 24).
Meg kell emlékeznünk a legtöbb rokonnyelvnek arról a
magyar nyelvtől elütő jelenségéről, hogy a fél szó sokszor a
jelzett szava után áll:
Vogul, kasát s ám-p oq,lát kwáné vajwés 'öccsének fél
szemét kivették' (VNGy. II. 230); la'il-palán
pürémtim jol
saltemtita cfél lábánál fogva aládobja 5 (UF. XI. 69);
la'il-palán
XQntés 'fél lábára tekintett' (VNGy. IV. 174); pas
sa-paalá
yot üstés "fél keztyűjét elvesztette' (uo. II. 127); rtár
á-pqalá
yot üsti cfél botosát elveszti' (uo. II. 129);
éukém-pálém
latkátém mámné 'félczipőm alásüppedő helyére5 (uo. III. 68).
Osztják, neyen i sem-pel ken pelvk pöyolmalem 'neked
az egyik szemedet kiszúrom 5 (ONGy. 31); i kur-peldk
etl, l
ias-peldk
Etl 'egy félláb látszik, egy félkéz látszik5 (PÁPAY,
Nyelvi 13); ma l sas-peldkna
ámdssdm 'én egyik féltérdemre
ültetem 5 (uo. 134); lou tild s-peldk
sidi si üstdl % félhónapig
igyen gyászol5 (uo. 148).
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Zűrjén, kok pöv ffél láb', soj pó'v efól kar5, pel
pöv
c
5
'fél fül', sin pöv fél szem (LYTK. 53).
Éppen így van a finnben és a lappban is. Az eddigiek
alapján már leszűrődött az a tanulság, hogy a fgr. nyelvekben
a főnévi jelző megelőzi a jelzett szót; érdekesen bizonyította
ezt az igazságot a megfelelő indg. szerkezetekkel való többszöri
összehasonlítás. Mármost csak ez az egy eset mondana ellent
az eddig minden szerkezetben tapasztalt törvényszerűségnek?
Alig van ellenmondás, mert hitem szerint a fél-nek ezekben a
szerkezeteiben eredetileg birtokviszonyt kell látnunk: a vogul
údrá paalá cfél botosa5 eredetileg botosa fele, az osztj. sás-pehk
a térd fele stb.*)
Ha mármost a többi mértékjelölő szót vesszük vizsgálat
alá, azt tapasztaljuk, hogy ezek ritkán állnak magukban jelzőül,
hanem rendesen van még közelebbi meghatározásuk is. Ma már
alig találkozunk az ilyen szerkezettel: nem kell nékem tál
aranyod, sem vékával a húszasod (Nyr. II. 287).
Legtöbbször csak számnévi jelzője van a mértékszónak: aggyá
egy darab húst (Népk. Gy. IX. 13); minden theokeböl wagi kasbwl
egy darab mezét (OL. UC. 64/35); eg remek vad haló (OL. Nád.
40); en egy falat kenyeret hozoc tűnectek f ponam buccellam
panis' (HELT. Bibi. I. G4); aggy ennem egy falat kenyeret (Népk.
Gy. IX. 39); aggyá inkább egy falat ennyivalót (uo. 218); van
4 falat rét hozzája (OL. UC. 3/32); a róka leszakított magárú
egy szál szőrt (Népk. Gy. IX. 218); nynch eg makzem theokelethesseg benne (Lev. Tár I. 18); vöttem ket koncz papirost (OL.
Nád. 41); 10 Aztag maiorsag Ros (OL. UC. 101/3); tiz kalangya
gabonából egy kalongyát adjanak (Erd. Tört. Ad. I. 105); egynihány boglya s kalangya szénát gyújtottak meg (Mon. írók XV.
697); egy falka népével Fejérvár mellé szállá (EMK. III. 21);
egy falka cherép chesze (OL. UC. 14/43); végy veled tyzmkeet
sereg angelokat (Dom.-k. 287); ötszáz iga ökrödet elhajtották
(EMK. IV. 60); három ház jobbágyonk vagyon nekenck (Tört.
Tár Új f. XII. 551); az két húgomnak . . . öt-öt ház jobbágyot
hagyok (Szék. Oki. V. 129); vöttem ket öl fai mind hozatasaual
*) Hasonlóképpen birtokviszonynyal magyarázom a vog. ta'll, osztj.
tél és a votj. tir szerkezetét: pester-tir agir = kosár-telesége szén.
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(OL. Nád. 40); három röf pántlika körül nem ér engem (Népk.
Gy. II. 3); az törwen fanal egy tábla föld wagyon (OL. Nád.
49); szakaszszatoc huszonöt ezer sing földet hoszszában (KÁR.
Bibi. II. 151); szakmányban aratóknak egy kötél földtől egy
forint hatvan pénz (Gazd. Tört. VI. 196).
Zerdan pentokőn chak eegy ytal vyzet yzyk vala (Érdy-k.
544b); egy pipa dohányt ád [a török], egy findsa kávét (MIK.
Tör. L. 82); négy pint vizet tölcz belé az nagy hordóban, két
sueg fouént (MEL. Herb. 27); ket üvegh rosa viz; egy üveg sallia
viz (OL. ÜC. 2/34); vöttem eg iccze tentat (OL. Nád. 40); eg
yce mezét olayos lenek (uo.); vöttem ket mecz zabot (uo ); vöttem
eg vödör cikot (uo. 42); nem lett több öt veder bornál (NÁD.
Lev. 239); a zarwas az iwhot a farkas elewt tewruenbe ere,
hogy egy kewbewl buzawal wolna neky adós (PESTI, Fab. 19b);
4 forintokon vehetek 7 köböl bort (Meny. Arithm. 80); minden
háztul tartoznak egy köbei búzával, egy köbei zabbal (Gazd. Tört.
I. 164); itt van egy sült ökör, meg egy hordó bor (Népk. Gy.
II. 13); csinos Ágrágyi épen egy véka szurkot meg egy véka ólmot
olvasztott (uo. IX. 66); ott a fa tetejinn van egy fazék szem,
meg egy tál zsír (uo. IX. 104); hozzá fel egy zsák gyiót (uo.
IX. 50); azelőtt 25 pénz volt egy terh bornak az harminczadja
(Tört. Tár XIII. 146); hagyok nekie száz gira ezüstöt (uo. XII.
594); ket fant parmasan saytot uettem (OL. Nád. 40); száz font
ólai c c e n t u m c a d i ö l e i 5 (FÉL. Bibi. 119); meg satzoltatá az
országot rea vetuén száz mas'a ezüstét és egy mas'a arannyat
(HELT. Bibi. II. 359); adá az királnac száz talentum,
mas'a
aranyat cdedit regi c e n t u m t a l e n t a a u r i ' (KÁR. Bibi. I.
314); egy talentum aranyból czinállyad a gyertyatartót (MA.
Bibi. I. 72).
Egy marok pénzt Siluester vrnak kebelebe vete (Virg.k. 85); marokolyatoc egy egy maroc hammat á kementzeböl
Hollite p l e n a s m a n u s c i n e r i s de camino 5 (HELT. Bibi.
lFf. 3).
A mértékszónak lehet melléknévi jelzője: a fényes titulus
jó darab pénzébe tölt (FAL. BE. 602); János levágott egy kis
pille kenyeret (Népk. Gy. IX. 38); nagy sereg törökkel és fákkal
(TOLDY, KMPass. 26); egy nagy gulya marha (Népk. Gy. IX. 122);
ki nagy sommá pénzért jövendőt mond vala (BMK. IV. 180);
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kapja magát, ott egy pipadohány végett rendre kunyorálja az
egész sor népet (TOMPA, Szuhay M.); kikereste a nagy szakajtó
aranyat (MIKSZÁTH: Besz. könt. 136); háló szállásán főzetett
egy öreg kondér káposztás húst az útra (Mon. írók VIII. 377). —
Különösen érdekesek ezek a régi szerkezetek: az al-szer adott
egy-egy Miskoltzi tetés szapu búzát (Canon. Vis. 143); minden
ágytól tartozik fizetni 3 szétsi szapu búzát (uo. 159); négy
pozsonyi szapu jó s nem dohos rozsból (Gazd. Tört. III. 179);
egy kereszt egy kassai szapu szemet nehezen adott (Adal.
Zemplvm. Tört. IV. 114).
Már az eddigi példák közt is előfordult, de itt külön tár
gyalom azt az esetet, mikor a mértékszót a jelzett szótól egy
másik jelző választja el: fogjanak bele négy darab négyesztendös
csikót (Népk. Gy. IX. 116); küldtem két darab lapos ezüstöcskét
(Szék. Oki. V. 159); ket darab temérdek feniu deszka (Oh. UC.
2/34); nyolcz szál feyer darw tollat (OL. Nád. 42); egi gombalek
feyer czema (OL. L. III. 16, 17); egy kis tekercs írott viasz
gyertya (EADV. Csal. II. 365); ha kőzepőtte volna eg maroc laag
len copű auag zoz (Nagysz.-k. 75); ma már egy falka lengyel
tisztet fogok kegyelmedhez igazítani (RÁK. F. Lev. III. 98); egh
czoport erezteth salétrom (OL. UC. 12 42); a kamrában talált
egy csomó véres ruhát (Népk. Gy. IX. 226); eg kemence feyer
cipót (OL. Nád. 42); imé az udvaron egy szekér kunsági tiszta
búza vagyon (TOMPA, A vujf. jző); megivutt reá három pohár
piross ó bort (KEIZA, Vadr. 399); hozott be egy kancsó tiszta
szürött vizet (Népk. Gy. IX. 165); egy altalag sallias oh bor
(OL. UC. 2/34); nyolcz fonth fekete onat (OL. Nád. 42); masfel
lat fonyatlan sárga selmet (Oh. Nád. 40); hetven gira finum arany
(HELT. Krón. 30, 65).
Vagion egy veg zabatlan parnahaj (Adal. Zempl. Tört. V.
313); hat ref aranias maiczot zegezzenek az eowekre (OL. Nád.
49); neg ref temérdek waznot tanyr töllönek (OL. Nád. 49);
négy és fél rőf meggy szín gubás bársony (EADV. Csal. II. 144);
az vörös bársony köntöshöz két réf és egy fertály vörös bársony
kell (Nád. Lev. 108); az három száz sing hevedernek való majczot
szegődve csináltattam (Mon. TME. IV. 267); mindgyárárst két
száz ötven sing temérdek vásznat hozzatok (Mon. TME. I. 212);
két sing veres sinor az én nyakam körül (Népk. Gy. I. 188);
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eg Ve_g mak zun purpian (OL. Nád. Számad. 6); ket wejgh kez
dőik patyolath (OL. Nád. 49).
Eredeti efajta magyar szerkezetek ezek: küldék egy tized
alja népet (Tört. Tár Új f. XII. 561); az korniülette való zazlo
allia népet az ellenség közibe boczata (DECSI, Sall. 50); várnak
irányában Szucsakról négy zászlóalja Sre'ter uram katonája is
megegyezett velünk (EÁK. F. Lev. IV. 546); vadnak három
oszkotarsag allya sereg juhok (OL. UC. 14/43); egy tyúk alja tojás
(Népny.); bakóallya kender 'az a csomó kender, a melyet egy
szerre tesznek a törő alá5 (TSz.).
A rokonnyelvek mármost ugyanezt a jelenséget mutatják;
a mondatbeli viszony hordozója bennük is mindig a jelzett szó
s nem a mértékszó, mint az in dg. nyelvekben.
Vogul, vát arsin
voikén
tq,r 'harmincz rőf fehér vá
szon' (VNGy. I. 14); vöt ars én tör kwártél jüntqu 'harmincz
rőf vászonból varrnak neki inget' (uo. IV. 157); %üs
arsin
•/ütél
várwés 'húsz rőf gubát készítettek számára' (uo. IV.
144); a t-s át tal kwalV "ötszáz öl kötél5 (uo. I. 70); %ürém
sát tal kér-kwálV
varéltali 'háromszáz öl vaslánczot készítget' (uo. III. 13); Utöna as sarka
arákh
narúts 'Ilona ismét
nyújtott egy csésze pálinkát' (uo. IV. 350); akw süntép sát
kénds
pusá
ástém cegy szádú hét üst bozasör elkészül' (uo.
c
I. 98); %ürém put tárwitém
három pud terhem' (uo. IV.
6); a k ív' % átél
ur iái
ness punilém 'egy napi távolsággá
teszem' (uo, IV. 131); %ürém yq,tél üriné
'három nap[nyi]
távolságra' (uo. IV. 141); khurém
khatél
urna
tdü pasi
'három nap ideig érzik az' (uo. IV. 132). — Ide tartoznak:
sát-atpén
yum ajdn ^um-piy
dnüw 'százötven férfi apród
legényünk' (uo. II. 207); taw sát-atp
én ajáy
/um-pl'
máiém
ati cő százötven apródlegény [bői álló] népet gyűjt'
(uo. II. 79).
Osztják, %üdem ögot co%-ju% 'drei schlitten trockenen
holzes' (PATK. 150); söt teu, söt ort jiret
vágöt 'ein [ausj
hundert sklaven und hundert mágden [bestehendes] geschenk
forderte er' (uo. 28).
Votják. og kuitto
kuro, og d'ir hun 'ein bündel stroh,
ein bündel lindenbast' (WICHM. II. 18); d a s-kik par
gagág
5
'tizenkét pár lúd (MŰNK. Votj. Sz.); korka-sigin p ales
nan
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'im hausboden ein stückchen brod5 (WICHM. II. 34); dunne-vilin
sur s izkam rí ur van ca világon ezer verszt mocsár van'
(MŰNK. Votj. 177); osjl'l'am t'sjrtjiaz bjdes
sinjs
kjz-kul'í
'hángten ihr an den hals einen ganzen faden von tannenzapfen'
(WICHM. II. 138); ton menim istop
vina baéti 'te végy nekem
egy üveg pálinkát 5 (MŰNK. Votj. 142); N'ulds-murt soldatlé izétéros
azves
kuzmaz *N. m. egy tele sapka ezüstöt ajándéko
zott a katonának 5 (uo. 116); vedra-tir
vuan 'tele veder víz
zel' (uo. 139); soli Vu-murt soidm pester-tir
ágir 'a V. m.
egy teli kosár szenet adott neki5 (uo. 114); tjéé kwa-tlr
semjdan,
$ec gid-tir
pudo-üv
otdn
'tele kwa jó családdal,
tele istálló jó lábas jószággal5 (uo. 161); so ad'ami
bidás
c
korob
corig
nud vilam ez az ember egy egész kosár halat
viszen vala5 (uo. 125); ad'dzem bjdes
nör-korop
ísorigez
'er sah einen flechtkorb voller fische' (WICHM. II. 111); sots
piiezlj bjdes
p es ter konj fgibt dem knaben einen ranzen
voll eichhörnchen' (uo. II. 131); ódig slapa
ukso
'einen
5
hut voll geld (uo. II. 114); gondir vistemli ódig gór sok min
vaisa sotem cder bár holté einen topf honig herbei, gab ihn dem
narren 5 (uo. 11.79); peri ódig sindik
ukso sotisa lezem c der
teufel sandte ihn, nachdem er ihm eine kiste geld gégében
hatte 5 (uo. II. 63); ódig pudovka
zárni
soto cich gebe ein
5
pudmass gold (uo. II. 114); ta ugaz kainoj so kwin ar éoza
vetlám 'ezen munkájára ő három év[nyi] ideig járt minden nap 5
(MŰNK. Votj. 51); kik ar 4ozd lestdm-beraz 'miután két óv[nyi]
ideig készítette5 (uo. 51).
Zűrjén, öli párta
vina
vösna
e>i vosti assid lovte
'egy negyed borért ne veszítsd a magad lelkét5 (NyK. XV. 417);
ríöby kyk pud pyz kyk saitys 'ich kaufte zwei pud mehl für
zwei rubel 5 (WIED. Syrj. Gramm. 122).
Mordvin, lugaríi kunckaso kolmo polk s ald at 'inmitten
der wiese sind drei truppén soldaten 5 (PAAS I. 44); no vana t'et'
kolmo
sat celkovoj
jarmak
'da hast du 300 rubel geld5
(uo. II. 95); cela gorob'ija
jarmak
tus 'brachte einen gan
5
zen korb geld mit (uo. II. 103); son vedra
vina
ramaksnos
'ein wedro branntwein kaufte er5 (uo. I. 58); M. . . . sajé martonzo vedra
vina
'M. . . . nahm ein wedro branntwein mit
sich5 (uo, II. 94); komoro
óév ne a pulti 'sie verbrennt nicht
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eine handvoll spáne' (uo. I. 60); mon bu ve se ere
petce
saldat polk orstavl'in 'ich würde mit einer spindel voll garn ein
soldatenregiment bekleiden' (uo. II. 104); ustuma
praka
Kaia paneksnéé, ustuma
braga
Kata tejeksnéé c einen ofen
voll pirogén buk Katja, einen ofen voll dünnbier braute K.'
(uo. I. 30); na vana, na vana tonet pondo
sija,
pondo
pi£e,
éado valks
jarmak
'siehe da, siehe da, ein pud
silber, ein pud kupfer, hundert rubel geld dir' (uo. II. 1).
Cseremisz, pisid fioktén ik múéer
izé kecá cauf einem
lindenbaum hangén ein paar haselhühner' (PORK. 28); olásto
kum i ilén, kum iy er oksám
nálen rin der stadt lebte er
drei jahre, verdiente drei kopeken geld' (uo. 3); (3edrat
pele
c
söröm
puem ele wohl anderthalb eimer milch gábe ich' (uo.
44); fiié süder
sürtem
éüderesem, fi itl'e kener
m énerom kusem cfünf kunkein zwiru spann ich, fünfzig ellen leinwand webt' ich' (uo. 41); luat-kok
pasu
kokiam
kaisem
r
ich durchfuhr eine strecke von 12 feldern' (uo. 37);
kSremyak p elak usem ül§, muskalak
p elak jor y am ül§ cmásf él
font eszem van, másfél zolotnyik piperkőezségem' (WICHM. Cser.
225); kandas
mesak
oksam
konddsSm cnyolcz zsák pénzt
hoztam' (uo. 232); ik suldos
kin de m puat 'sie gebén ihr
ein stüekehen brod' (GEN. 33); ik latka
üem lefiekta, ik tus
c
sofiem
nales sie schmilzt eine schale butter, nimmt eine
c
kruke bier' (uo. 23); kam bozcim oksam
drei wagen geld'
(RAM. 176); sósam kam but saram kolta fiaddékd cim frühling
mischt sie drei pud kot in das wasser' (uo. 202); fiára td oksa'donv i fioza lasasam
naidn cda kaúfte er für dieses geld
eine fuhr mehl' (uo. 174).
A rokonnyelvekkel való egybevetés tehát kétségtelenné
teszi, hogy az egy darab kenyér, egy darab kenyeret, egy darab
kenyérrel — a magyarnak ősi szerkesztési módja, melynek párját
hiába keressük az európai nyelvekben.
VIII.
Régi nyelvünk és a népnyelv megőrzött néhány olyan
állandó jelzős kifejezést, a melyeknek főneve akkor is meg
marad változatlanul főnévnek, ha az egész kifejezést jelzőül
Nyelvtudományi Közlemények. XLI1I.
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alkalmazzák. A mai nyelvhasználat az ilyen főneves szerkezetek
helyett melléknevet alkalmaz. Az eddigiekből eléggé kiviláglik,
hogy a főnévnek ilyen nagy mértékű jelzői szerepe ősi finnugor
sajátság; természetes tehát, hogy ezeknek a kapcsolatoknak a
mását is megtaláljuk a rokon nyelvekben, még pedig a magyaré
nál sokkal nagyobb terjedelemben.
Legáltalánosabb és a mai nyelvben is szokásos efajta
kapcsolat a s z í n e k n e k j e l z ő s [ ö s s z e t e t t ] f ő n é v v e l
v a l ó m e g j e l ö l é s e : megy szin virágos bársony szoknya vállastul (EADV. Csal. II. 290); egy téglaszin viselt hajag (Kassa
Ötv. Tört. 223); egh testzin dupla tafota zoknyat (Ad. Zempl.
Tört. V. 276); veres királyszin atlatz (Tört. Tár XVIII. 207);
busz sing királyszin tafota (Tört. Tár Új f. I. 182); négy és fél
rőf tenger szín gubás bársony (IUDV. Csal. II. 144); narancs szin
tafota (Mon. írók XXIV. 142); eg v§g mak zun purpian (OL.
Nád. Számad. b); lilaszin sejem (KRIZA, Vadr. 152); eljött a
gyász parancsolat violaszén pecsét alatt (uo. 100); Bereg Náni
rózsaszín ruhája megakadt a rostélyablakfába (Népk. Gy. I.
224); ojan kétszin ember (MTsz. Háromszék).
Ilyenek a régiségben a szer szó összetételei: egy reghi
giantaros fel szer aito fa be vonoiaval (OL. UC. 2/34); egy fel
szer ayto, kichin chapo zar rayta (uo. 14/43); mely istállón
vagion három fel szer aito (uo. 2/34); eoregh felszer pohár szék
(uo. 101/3); egy felzer zederyes granath menthe (OL. Nád. 49);
eg kecczer dolmant; eg kecczer nadrágot (uo. 40); ket neregben
ualo kecczer heuedert (uo. 41); két szer gerezna rein zotticht
kleid zu beiden seiten3 (PPB.). — Két szer búza cfele rozs, fele
búza5 (TSz. Heves m.).
Ma inkább úgy mondanánk kétszeres, félszeres, a mint az
imént idézett oklevélbeli adatok közt is előkerül, igaz hogy
állítmányi szerepben: ezen pinczenek aitaia fel szeres (OL. UC.
2/34).
J e l z ő s t e s t r é s z n e v e k állnak jelzőül; ilyen a ma is
közszájon forgó lófö székely kifejezés: Kondorát István imecsfalvi lófö személy (Szék. Oki. V. 81); Farkas Pál lófö ember (uo.
V. 123—4); mü Beké Ferencz, felső Csiky Mihály, Csiki Miklós
lófö személyek (uo. V. 152). — A népnyelvben: kétfej kukoricza
('kétfejű k.' MTsz. Somogy m.).
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Fel kez feyze (OL. Nád. 49); eg fel kez fyrez (uo.); egh
fel kez verő (uo.); olyan szerszámok, a melyek használatára fél
kéz elegendő, tehát fél kezesek. — Két kéz háló 'kisebb gyalom,
melyet két ember közre vehet és vonhat 3 (MTsz. Turahát); két
kéz vonó 'bognár szerszám' (uo. Arad m.); két kéz rúd 'kettős
csöbör rúd' (uo. Arad m.). — A hivalkodó szem-fül emberek
gyönyörködtető Írásokat is mind meg-égették (PÁZM. Préd. 205);
ép kéz láb ember; teli vér paripa.
Ezekhez hasonló: egy Élimátus nevű szolga rend ember
(FAL. NA. 226); vö. sok rendbéli hadának elromlása (RMK. III. 8).
A harmadfű csikó-kifejezésnek ősi volta már benne van a
tudományos köztudatban:. negyedffy harmadffy és thawaly izók
(? OL. Nád. 41); Ötödfy vehem, ötödfy kancza (OL. ÜC. 56/33). —
Hasonlók: négy ló kocsi, hat ló hintó c hat lovas hintó'; százráncz Kata (vö. SIMONYI : Nyr. IV. 489).
Természetesen újabb eredetű az ilyen forma, jó forma
kapcsolatok jelzői használata, de minden esetre olyan korban
keletkeztek, a mikor az előbb ismertetett kapcsolatok még ele
venek voltak: egy 'pántlika forma arany máslicska (KÁR. CS. Oki.
IV. 460); egy régi forma veszszős pohár vagyon (Kassa Otv. Tört.
222); apró köles-forma fokádékok (PPL); kora-forma s remény
telen látogatás ez (FAL. NE. 1); nints nagyobb egyesség az
egyforma erköltsnél (PPL); valami nagy keszkenő-forma fekete
selyem materiából való cedelét is vetnek az úri asszonyok nya
kokba (Hazánk I. 296); a deák jóforma legén vót (KRIZA,
Vadr. 421).
Éppen így újabb eredetű a micsoda névmásnak jelzői
használata: micoda bolondsaag, hogy zyz avagy es apacza leég ?
(Sánd.-k. 31); mychoda hatalmatok vagyon (Erdy-k. 550b); mitsoda hadnagya van seregónec (KÁR. Bibi. I. 490); akar mychioda
rendbely embőr légien (RMNy. Ilb. 275); egy malaczot akarmichoda vizben mossatoc (Mon. Ápol. 317); fajd vagy fogoly,
valamicsoda madár leszön (RADV. Csal. III. 39, 61).*)
Egy ilyen jelzőül használt jelzős főnév a nyelvtörténet
folyamán valóságos melléknévvé vált: a félszeg etimológiája
egészen elhomályosult, s ma már nem is érezzük főnévi eredetét.
*) Vö. SIMONYI: Nyr. XL.
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A rokonnyelvek ezt a jelenséget sokkal nagyobb mérték
ben mutatják. Megtaláljuk bennük mindenek előtt a jelzős test
részneveknek a magyarhoz hasonló jelzői használatát:
Vogul, sdlt-puy
k tiniy
yum 'a háncsfej[ű] drága
ember' (VNGy. IV. 175); qs poyk
Törém, pöjér yum 'okos
fej[űj Törem, gazdag ember' (uo. IV. 105); sakw
al'ik-sam,
c
yulay-s
am kit ujdyém
szarkaszem[ű], hollószem[ű] két
állatkám' (uo. II. 111); yürém jáyk
nol yürém
yqptém
'három hófehér orr[ú] három rénökröm' (uo. IV. 59); kit jdy k
rá°^ yqptkdrém
'két hófehér orr[ú] rénökröcském' (uo. IV.
8); kurka
nol jqmés
ydp 'tyúk orr[ú] jeles hajó' (uo. IV.
123); yqrtyén-ma'il
S ang oyt-nol
'az ölyv mell[ű] Sangocht orom' (uo. IV. 237); supV-sis,
yul-sis
saw ur 'tok
hát[ú], hal hát[ú] sok hegy' (uo. III. 324); ujiy
sis
yat
vani
yöltilem 'vadas hát[ú] hat erdei hegyet járok be' (uo.
III. 167); ti jelpiy
sis satu urkwét
'e szent hát[ú] sok
hegyecskén' (uo. IV. 12); dyyá-sip
yürém
yqptém
'hófajd
nyak[ú] három rénökröm' (uo. IV. 10); lultém
yár
sip-lnw
Mqkarikém
'kiélt bika nyak[ú] Makárijkám' (uo. IV. 50);
r e ské-pun
jqmés
lü ywqsé nélteim 'a róka szőr[ű] szép ló
előtűnését várom' (uo. IV. 105).
Osztják, i udr di-oy-si
ski 'egy vörös fej[ű] madár'
w
(PÁPAY, Nyelvt. 93); v azdm-s
em laymay
yint
'vészháló
szem[ű] födeles nyírhéjputtony'(ONGy. 34); norta-ket
pagét
'ein bursche mit knorpelhánden' (PATK. 86); tarém
kur
mec ed a yojem
vörmöt 'wasfür ein mann mit starken beingelenken ist mir geboren' (uo. 22).
Mordvin, ravuio
fira
iejierne
'ein schwarzköpfiges
mádchen' (PAAS. II. 53); taza fira iejier
cact 'möchtest du
eine toehter mit krátzigem kopfe gebáren' (uo. I. 234); panda
laykso tazov
pia
iejier
'auf dem beete ein mádchen mit
krátzigem kopfe' (uo. II. 49); ksnav
selme
aiakskist,
kanzur
selme
avakstiist
'ein háhnchen [habén sie] mit
augen wie erbsen, ein hennelein mit augen wie hanfsamen' (uo.
I. 84); sto(l) laykso nud'ej pilge
corinei
kiscii 'auf dem
tische tanzen knáblein mit rohrfüssen' (uo. II. 58);
l'ud'ij
s eryka siiriy
g ist, k eúd'i p ek e éoriygist
'ein mádchen
[habén sie] mit beinen wie rohrpfeifen, ein söhnlein mit einem
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bauche wie filzstück' (uo. I. 84). — Ilyen fajta: jala vési, jalgaj dugaj, tocan iied pencJce 'immerfort liebe freundin bittet
er um ein löffelchen mit gedrechseltem stiel' (uo. I. 2).
Ide tartoznak a rokonnyelveknek a fél szóval összetett
testrésznevei jelzői szerepben: fél szem ember stb.
Votják. p áléin
murt
'eináugiger mensch' (WICHM. II.
47); lud sorjn p al-sui
bab a sjls 'mitten auf dem felde steht
ein einarmiges altes weib' (uo. II. 47). — Éppen így: pal, ki
'félkez[ti]', pal pid "fél láb[ú]' (vö. SZILASI: NyK. XXVI. 178).
A vogulban és osztjákban fordított szórenddel áll a jelző,
de lényegében ugyanaz a szerkezet, mint az előbb ismertetett
votják kapcsolat:
Vogul, sam-pal
máyum
'félszemű népség5 (VNGy. I. 8);
r
ta sam-pal
lunt
ez a félszemű lúd' (uo. IV. 153);
la'ilpal mir 'féllábú nép 5 (uo. I. 8); la'il-pdl
járén
vdpsd 'fél
lábú szamojéd veje' (uo. IV. 168); mési-pauliy La'il-pdl
ajka
'folyófok-falvi Féllábú öreg' (uo. IV. 63).
Osztják, töyol-p&lvk
nör§m
yölvy
iken
'a félszárnyíu] réti holló öregnek' (ONGy. 109); uai-peldk
igi
'félbotosú öreg' (PÁPAY, Nyelvt. 101) [sém-pelek 'félszemű5, kétpélek 'fél kezű', kur-pélék 'fél lábú5, vö. PATKANOV, IOSzj.).
Hogy milyen ősi lehet az előbb ismertetett magyar két
•szer suba-féle szerkezet, bizonyítja a vogul és osztják nyelv, a
melyekben a magyar szer-nek megfelelő sir, ser szónak ugyan
ilyen kapcsolatai vannak:
Vogul, möt-sir
xülnél
'egyik fajta halból5 (VNGy. I.
148); möt-möt
ser polel tatwésyé 'külömböző fajta bogyókat
hozott nekik5 (uo. I. 167); manér-sir
sernél loltá
'valami
féle fekete folt5 (uo. I. 165); matér-sir
mát jani'
tawlép
tawliy
uj 'valamiféle nagy szárnyú szárnyas állat' (uo. II.
121); oalé-né-sér
mojin
yomné
joytwésémén 'valamiféle
vendégünk jött' (uo. I. 166); yürém
sir yum 'három nemzetségű ember' (uo. IV. 16); sat-sir
yulél
majwásém 'hét
fajta halat adott nekem' (uo. I. 148); tawlin-sir
saw
uja,
lailiy-sir
saw uja 'szárnyas fajta sok állata, lábas fajta sok
állata' (uo. I. 147); ták-sir
yum
'az erős fajta ember5 (uo.
IV. 171); ndri
sir elém-yqlés
pV 'a nyershús fajú (pelimvidéki) ember fia5 (uo. III. 300); Ás-sir
yulén
Ásén tdrdtáln,
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ja-sir
yulén ján tarátdin 'obi fajta haladat bocsásd az Óbba,
folyó-fajta haladat bocsásd a folyóba3 (uo. I. 148).
Osztják. mola-8Ír
uai ö s 'a milyen állat csak volt3
(PÁPAY, Nyelvt. 74); met sir
yadoy
üttet Vas für leute lebten 5 (PATK. 152); nuyat met sir nemat
medem 'welchen namen soll ich dir gebén' (uo. 104); nan toyldy-sir
uaidn
aradelna áktílá 'te a szárnyas féle állatodat mind valamennyit
gyűjtsd össze5 (PÁPAY, Nyelvt. 73); to/ldy
sir ár
vq,jen
5
'szárnyas fajta sok állatod (ONGy. 272).
A vogul a két éves Zo-féle kapcsolatot is pusztán jelzős
főnévvel fejezi k i : % ürém tal luwV jémts
'három éves [há
rom tél] lóvá lett' (VNGy. I. 6); yürém
tal surti-y
ár yajti
'három éves réntulok futkos3 (uo. III. 110). — Evvel z szerke
zettel mondattanilag teljesen megegyező a magyar harmadfű
csikó, negyedfű ló, melynek, a mint ismeretes, szakasztott mása
is megvan a vogulban: yürém pum lű (KSz. VI. 198). Éppen
így megtaláljuk a m. négy-ló-kocsi mását: örés-pö%ép k hü rém
vuj sgnei án té tqilés 'csíkos oldalú három állat[os] szánjára
ím fölszállt5 (VNGy. II. 2B7).
A vogulban és az osztjákban érdekesek még a fél szó
nak egyéb ilyen jelzős szerkezetei; az előbb említett hasz
nálatától különválasztva tárgyalom, a jelentésbeli külömbség miatt.
A vog. jelzős pál megfelel a magyar ilyen fajta, olyan féle
kifejezéseknek: sisd-pál
más tér jékív
'hát fajta mesteri
táncz 3 (VNGy. IV. 188); maild-pál
mástér
jékw 'mell fajta
mesteri táncz3 (uo. IV. 188); átpén-p
oal jéri
'ötven féle
3
ének (uo. IV. 114); kwoalém
poal
kw oalém
namtém
'elmenés felől való elmenési tervem 3 (uo. IV. 92); möt
pál
namtémtél
'más féle vágyam szerint3 (uo. IV. 77);
yuriy
pál sat %ansá jütuykwé 'a mintázott féle száz díszítést ki
varrni 3 (uo. IV. 120); mansi-pál
mirá
'mánysi féle népe'
(uo. I. 168).
Az o s z t j á k b a n éppen így: némdlti-pelvk
litgy
/in
'semmiféle járványvész 3 (ONGy. 268); jarán
p elek
ár
y oj a 'zu den zahlreichen mánnern des samojedenlandes 3 (PATK.
42 — szamojéd fajta sok...); jaran
pélek
ár y oj et mégdatjaytat 'der zahlreichen mánner des samojedenlandes gemeines
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voUV (PATK. 66); tawi-pelvk
joyol
art Havaszi féle kedves
idő' (ONGy. 183).
A magyarban már a fél szóból ilyen mondattani szerepé
ben melléknevet képeznek; bár a féle -e képzője eddigi tudá
sunk szerint egy a nomen possessi jelentésű -i képzővel, a mint
hogy van is a népnyelvben ilyen alakja : sokféli, eféli, aféli —
tebát fgr. eredetű képző,*) mégis a vogul és osztják nyelv tanú
ságtétele egészen szükségszerűvé teszi azt a feltevést, hogy az
-i képzőnek ez a fél szóval való kapcsolata nyelvünk külön
életében fejlődött ki, tehát viszonylag újabb keletű. Az -i kép
zőnek a terjedését egyébként nyelvünk történeti korában is
megfigyelhetjük, de erre most nem lehet kitérnem. — Egyféle
állatnak sem jó az első Fia (CZEGL. Ike. 132): ez a mondat
hajdanában bizonyára így hangzott: egy fél állatnak sem jó az
első fia; tizenkét féle nép utána vala (RMK. IV. 89); szettek
össze mindenféli tövisket (Népk. G-y. IX. 37); uram Jézus, miféle
állat (KRIZA, Yadr. 426); uöttem fö tekerő keszkenőknek az io
fele golczot (OL. Nád. 42); egy jóféle fejér patyolat abrosz (Canon.
Vis. 213); mostan is á fele taligát neueznec Kun László szekerenec (HELT. Krón. 62); az mag afféle kemény megszántatlan
szivén van (MA. Scult. 231); rwhayt es egyéb feele marhayath
elwezthette (RMNy. II. 166); kulomb fele betegségek Varii langvores ! (FÉL. Bibi. 5); ne öltözzél kulombkulombféle állatból czinált
Öltözetbe (MA. Bibi. I. 178); tokaji bornál másféle bort doctor
uram innja meg nem engedi (Lev. Tár II. 370); sokkal másféle
gondolattal jöttem ide, mint a mellyel kijöttem (MIK. Mul. N.
286); mynden felee neepek kezzől cde cunctis popuhV. (Jord.-k.
266); minden felee halak be gywlnek cex omni genere piscium
congregat' (uo. 396); a jó fias tyúk nem tsak a maga neme-féle
tsirkeit, hanem más egyéb tőle ki-költetett pávafiakot is mind
egyre szereti (MISK. VKert 364).
A fél kezem, fél szemem kapcsolatból a v o g u l b a n egy
újabb jelentése fejlődött a jelzős pal-nak: j amés-poal
kodtetdt
(VNGy. II. 229) jelentheti: jobb félkezében, vagy: jobb
oldali kezében (MUNKÁCSI szerint itt a második értelmezés a
helyes, a mit külömben a kötőjel is mutat). Éppen így tisztán
*) SZINNYEI: N y H . 3 99.

72

KERTÉSZ MANÓ.

látható a jelentésfejlődés a következőkben: jqmés-pdl
samvitkém
'jobb oldali szemem könnye' (uo. III. 7);
jqmés-pdl
•yanl-pattdt
'a jobb oldali hónalján' (uo. II. 99);
jaméspdl s ép énné kis/atén 'jobb oldali zsebedben keresgélj' (UF.
XI. 69); jqmés-pdl
pajt-pöyén
ti ponimtamté
'jobb
oldali arczához van oda szorítva' (VNGy. I. 79); akw'
pdl
katán
sunse'im 'egyik oldali kezére nézek' (uo. III. 314);
möt-pqal
sayan
liliy noys ydyyi 'egyik oldali hajfonatán
eleven nyuszt hág fel' (uo. II. 125).
A vogul költői emlékekben a pdl néha a jelzett szónak
előtte is, utána is ki van téve; a mint a példák mutatják, ez
nem is túlságos pleonazmus, mert a pdl-n&k mindegyik helyzet
ben más-más jelentése van :jdmés-poql
squ-poqlém
'jobb
o l d a l i f é l szemem [csillagom]' (UF. XI. 135);
jámés-poql
kaild-poqlél
kwdn séimtilém jobb oldali fél kezecskémmel
letörlöm' (VNGy. III. 347); akw'-mat-ért jqmés
pqal
lail
pqaldt
mater yarttayteli 'egyszer csak a jobboldali féllábán
valami vonszolódik' (uo. I. 121); akw' pdl n
ol-sam-pálém
antililém 'egyik oldali fél orrlyukammal szaglászom' (uo. III.
175); jqm és-pdl
sqpdk-pdlém
jobb oldali fél csizmám'
(UF. XI. 69); möt pqal
p ql'y é s-pqalá
. . . jun masépitd
'egyik fél csizmáját . . . benn veszi föl' (VNGy. I. 119).
A következőkben azonban már pusztán helyi jelentése van
a pdl-tí&k: a k w'-p ál vité m sunsilém 'egy felől való vizem
[ha] nézem' (VNGy. II. 2); akw'-pdl
mdm-jér,
akw'-pdl
vitém-jér
'egyfelől való földem vidéke, egyf. v. vizem v.'(uo.
I. 90); ti pdl tqrémné
ta joytsi 'ezen oldalbeli világra jutot
tak' (uo. I. 30); an nqr ta-pdl
sdt qtér 'amaz Ural túlsó
oldaláról való hót fejedelemhős' (uo. II. 191); uriy pdl
saw
s ümjéy
talntépti, vöriy
pdl saw sümjé% t. hegyi vidék
beli sok éléskamráját megtölti, erdei vidékbeli sok éléskamráját
megtölti' (uo. I. 5). — Átvitt értelmű helyi jelentése van ezek
ben : dykw
j oli-p dl maii sasi',
sdn j oli-pdl
mdú
sasV 'anyai részről való kis nagybátyám, mamái részről való
kis nagybátyám' (uo. IV. 7); tüjd-pdl
yqsd yqtél
'tavasz
táji hosszú nap' (uo. I. 92).
Osztják, dtdm pélvk
sém jeykdl cbal oldali szemének
könnye' (ONGy. 22); i-pélvk
vuet lujpi lujdy jqs kátllem 'egyik
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oldali öt ujjú ujjas kezemmel megragadom' (uo. 33);
katp elvk-%0
'két felől való ember (uo. 44); tom-p élv k-yo
'túlsó féli ember (uo. 37).
A magyarban is van a fél-uék ilyen oldal, irány jelentése,
csak jelzői viszonyban nem használatos: tavasz félen 'tavasz
tájban' (nép, Dunántúl).
A rokonnyelveknek, különösen a vogulnak és osztjáknak
számos ilyen szerkezete van még, a melyeknek a megfelelőjét
már nem lehet a magyarban kimutatni; a sok közül még csak
egyet akarok ismertetni, a mely a /éZ-nek előbb emiitett kap
csolatával szoros rokonságban van : helyi meghatározás a vogul ban és osztjákban mindig főnévvel és nem melléknévvel történik :
Vogul, lui sup né calvidék[i] nő' (VNGy. IV. 24); lui
q,ul Ás-völ
'alszeg[i] Obforduló' (uo. II. 63); yoti
q,ul né
'bármely vidékbeli nő' (uo. IV. 6); p aul-aul,
üs-aul
%SÍéaylanélné
ta mineit "faluvégi, városvégi nyirligetbe im men
nek' (uo. II. 53); N'ay sém-Völ'
naj 'a «Kopoltyú-folyóvonal
falvi» istenasszony' (uo. ÍV. 51); paym-tit
jq,més
paulkém
'széles folyótorkolati-jeles falucskám' (uo. IV. 21); vötiy
tür
qjká
'szeles tavi öreg5 (uo. III. 378); Kaséin
tatéy
yard
mán 'a Kásem folyó torkolatánál elterülő tágas vidékre' (uo.
II. 111); völ-taléy
anéuy jamés noys-ampá 'a vagla-fői öreg
nyuszt ebe' (uo. III. 339); ti Lüsm-taléy
paulkémté
'e
Lozva-fői falucskámban' (uo. IV. 6); ti Lüsm-taléy
man
(ítér 'e Lozva-fői kis úr' (uo. IV. 28); jelpin-ja
lq,u sié
'szent folyó vidéki tiz ifjú' (uo. IV. 83); Kér-Kwoss-j
a né
sanim
'a «Vaskarom»-folyó [vidékéről való] asszony anyám'
(uo. IV. 8); man Kwoss-ja
Vasile
'a «Köromfolyó»-falvi
kis Vaszilij' (uo. IV. 35); Kasém-pöy
sat üs eK. folyó mel
léki hét város' (uo. II. 108); N'ataj-tump
saw tq,wiy xqwt
'a Ny. hegyközi sok ágú lúczfenyő' (uo. IV. 16); an
tunrasayl kw ólán el ekwá kwona kwali 'most tundrahalmi házából
kikél az asszony' (uo. I. 3); ness telem tankw-éayl
üsént
'magától termett moszathalmi várunkban' (uo. I. 38);
jelpinüs akim unlém jakivé 'szent városbeli dédöregem lakta folyó'
(uo. III. 438); an J eli-üs
ajka akiüw
iyét joyti 'J.-városbeli
5
öreg nagybácsink még nem jött el (uo. I. 74); an
Löyyawit-nol
üs sat átér 'ama -bálványfok városi hét hős' (uo.
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II. 33); ti Jáni-paul
kankémné
ezen Jungra-falubeli terecskémre' (uo. IV. 29); yal-paul
man Jiv dn-p alt 'a
Köz-falusi kis Ivánhoz' (uo. IV. 8).
Osztják. ruH-még-ney
7rau aus dem russischen lande'
(PATK. 170); márdi-mou
toyldy
ar uaieu 'délvidéki szár
nyas sok állatunk' (PÁPAY, Nyelvi 128); uátli-igi
ybntdy-mou
latna
ioyStla "Vatli-öregre konda-vidéki ellenség támad' (uo.
127) ;%önt9y-mou
labdtort'a,
kondavidéki hét fejedelemhős'
(uo. 143); ybntdy-mou
ia% lauht ca kondavidéki nép szól'
(uo. 139).
* * *

Az e szakaszban ismertetett jelenségek alapján a felemás
búza, válla közös, szava, foganatos ember-féle kifejezéseknek új
magyarázatát kísértem meg. Emlékezzünk csak arra, hogy a
votják azt mondja: páléin
murt
'félszem ember', a vogul
meg: sam-pál
%um "szemfél ember'; lényegében mindkét
szerkezet ugyanaz és jelentése a mai magyar nyelvhasználat
szerint félszemű ember. Mindkét kapcsolat egy jelzős főnévnek
jelzőül alkalmazása. A mint a palsin murt és a sam-pál yum
lényegében ugyanaz, hasonlóképpen a szava-foganatos ember sem
más, mint: foganatos szavú ember, ül. foganatos szó ember, tehát
annak a régi nyelvállapotnak a megőrzése, a mikor a jelzős
főnévnek jelzőül alkalmazása a magyarban is olyan nagy terje
delmű volt, mint a rokonnyelvekben.
A vogulban és az osztjákban a szerkezet két formája még
egymás mellett él, a mint pl. az osztják nem csak azt mondja :
udr di-0% siski
V ö r ö s f e jfű] m a d á r ' , hanem azt is:
pesA/anzvn
yq,r ' l a p o c z k á j a t a r k a r é n b i k a ' ; mind
két szerkezet ugyanaz és ma mindegyiket összetett melléknévvel
fejezzük ki: vörös fejű, tarka lapoczkájú. Hogy van mármost,
hogy ezekben a szava foganatos émber-íéle kifejezésekben a jelző
mellékneve követi a főnevét? Ennek magyarázatául szolgál a
birtokos személyragozással bíró nyelveknek az a sajátsága, hogy
a birtok szón a viszonyragot kiteszik, még mielőtt a birtokost
megnevezték volna; ez az anticipálás lélektanilag érthető. A ma
gyarban és a rokonnyelvekben például a testrészek nevei szinte
mindig személyragozva fordulnak elő; gondoljunk csak az ilyen
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népies találós kérdésekre: szeme négy, füle négy, körme pedig
huszonnégy. A birtokosról még emlités se történt, nem is ismer
jük, mégis ki van téve a személyrag a birtokszón. Az idézett
mondatnak megfelelőjét szinte minden rokonnyelvben megtalál
juk, de különösen a votjákban, mordvinban és cseremiszben
találkozunk vele lépten-nyomon. Ez az anticipálás tette személyragossá a jelző főnevét, az a törekvés pedig, hogy a b i r t o k 
v i s z o n y a s z ó l a m e l e j é n l e g y e n k i f e j e z v e , vitte a
főnevet a melléknév elé. E magyarázat helyessége mellett szól
az a körülmény is, hogy az ilyen /eZemeís-fajta jelzőnek más
jelzője ritkán van, mert akkor a birtokragos szó nem állna a
szólam elején; nem mondhatjuk pl. egyik fele más búza*) —
A vogulban és osztjákban megvannak e kifejezéseknek szakasz
tott másai, még pedig igen nagy gazdagságban :
Vogul, a) Testrésznevekkel: s ama po s éy yum 'szeme
fényes ember' (VNGy. II. 269); katá Iáé él ne rkeze lassú nő3
(uo. III. 457); kát a ápriy
ne 'keze ügyes nő' (uo.);
katá
mást ér ne 'keze mester nő5 (uo. IV. 3); pééá
yansdy,
narmá[yansdy
jq,més uj tomporája tarka, lapoczkája tarka
szép állat5 (uo. IV. 39).
b) Egyéb szóval: mátá
yq>sá mán él 'földje messze
földrőr (VNGy. IV. 55); nurma ywq,sá vuoUém 'rété hosszú
folyóvonalanr (uo. IV. 102); jiwa
tara
mát méné néilsau
'fája gyér valami vidékre érkeztünk' (UF. XI. 111); pild
nusá
%q,tél, láma
nusá yatél
'bogyója Ínséges nap, zelniczéje
ínséges nap' (VNGy. III. 436); ti ni rá yard, X ara má 'e
vesszeje gyér, gyér tájék' (uo. IV. 3); ti puma yard, y ara
má % füve gyér, gyér tájék' (uo.); vita yard, yard Ás 'vize
tágas, tágas Ob' (UF. XI. 49); tepá-sawiy,
sawiy
kwolén
'tápláléka szűkös, szűkös házba' (VNGy. III. 372).
Osztják, a) Testrésznevekkel: kurdi
mőkdy
ár
ortl
'lába beteg sok fejedelemhőse' (ONGy. 118); pesA
yan£vy
hat yar 'lapoczkája tarka két rénbika' (uo. 258);
urdl-ki
yangvy
vaj 'oldala ékes botos' (uo. 36).
b) Egyéb szavakkal: nem dl átem ájdy-yo
ár
poy
'a híre rossz sok apródférfi szolga' (uo. 21); ortl kul
oyay
*) A magyarra nézve vö. SIMONYI: Nyr. IV. 437.
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y$nt 'fejedelme sűrű fejes had5 (uo. 16); muwdl-ki
yü mű
'földje hosszú föld'(uo. 181); jey kdl-ki yű jeyk
'vize hosszú
víz' (uo. 181); tam jufdl
pal, pal unt-nolen
yosa 'ezen
fája magas, magas hegyfokodnál' (uo. 124).
Természetesen éppen így magyarázom azokat a kapcsola
tókat is, melyeknek a második tagja -ó, -o, vagy -tt képzős
igenév: foga fájó ember (PP. Pax C80); hasa fájó ember (HALL.
Paizs. 230); egy lába-fáiu férfiú 'vir infirmus in pedibus' (HELT.
UT. E6); magva szakadt jószág (Gazd. Tört. I. 272); mindenben
akadekot kereső agpafurt emberek (PP. Pax A. 353); másokra
bízza a cigány-üllőn költ, esze fúrt practikákat (FAL. NE. 380).*)
— Az agyafúrt embert hajdan fúrt agyú embernek is mondták,
s ennek is, az elsőnek is Ősi formája fúrt agy ember szerke
zet volt.
Vogul, awa mi71 né awiy vita 'sebje menő sebes vize'
(VNGy. II. 135); pq>ya páti yard sujim
'oldala omló ritka
fajú berkem' (uo. IV. 68).
nolá siltém
s át párén
'orra hasított hét csikó" (UF.
XI. 46); peéáy a s a'irém
úilá
lati ép uj 'a czombja le
vágott négylábú állat' (uo. XI. 91); sayá miném
kit
yum
'bélé járó két férfi' (uo. XI. 179); sayá sastém
sayiy
áyk
'fürtje fejlesztett fürtös nő' (VNGy. IV. 55);
luwa-nq,ivlá
tan remim
néne vayém at joyti 'a csontja húsa kifejlett nővel
szemben erőm nem futja ki' (uo. IV. 178); tépd
tájim
kwossém
tawél
'étke kifogyott nyírhéjputtony héja' (uo. II.
205); putá miném
putiy
sfpjimné
né'ile'im 'jégvize meg
indult jégvizes patakhoz fogsz érkezni' (uo. III. 331);
munma
yajtém
munmiy
tüw 'forrósága nyomasztó forróságos nyár'
(üo. III. 436).
Osztják, markai
Idkndm
jémdy
siw d s
yorvl
Sqrni
'szárnya tolla hullott szentséges sasképű aranyos' (ONGy.
273); fiaim 91 vujdm kalt-yqr-p
o% 'nyelve vett kait bikafi'
(uo. 226); uyglel
vujdm
loyy-ort
pojet
qmvsteu 'szája
vett bálvány fejedelemfiakként ülünk' (uo. 162); peykdA
seykA&m penkdy
vq,ja karimaA 'foga megnőtt fogas állattá vál
tozott' (uo. 251); lepsdl
seyklpm
kul juy 'gálya megnőtt
*) Vö. SIMONYI : NyF. XLVII. 3. s kör. 1.
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vastag fa5 (uo. 43); seívdl senki 0 m sewdy naj 'fürtje meg
nőtt fürtös fejedelemnő' (uo. 109); muwdl
ser/ kidm
pal
úoldn
yosa
'földje megnőtt magas hegyfokodnál' (uo. 124);
eudl
'ívlliidm
yum
leánya meghalt ember5 (PÁPAV,
Nyelvi 148).
Ide kell sorolnunk az olyan efajta jelzői kapcsolatokat is,
a melyeknek második tagja tagadó (fosztó) képzős melléknév
(részint névszóból, részint igéből):
Vogul, sama
postai
%um 'szeme fénytelen ember'
(VNG-y. II. 269); koatii
q,pértal
nétá ayk 'keze ügyetlen
asszonynép5 (uo. III. 485); kátén
sq,mtal
%um,
la'ilén
jártai
yum 'kezed erőtlen férfi, lábad erőtlen férfi' (uo. I.
137); erya yq,ltal
ja tél paipém
'éneke kifogyhatatlan
kedves puttonyom' (uo. IV. 183); nakwa
yq,jtal
jamés
ráéi
'színe-fénye érintetlen szép selyemöltö5 (uo. IV. 212);
q,sa vatal
nim-vir
s 'színük nem látott csúszómászók' (uo.
I. 163); ti aula vatal
paul 'ezen végeláthatatlan falu' (uo.
IV. 149); além pala náyktal
yar a jaykélman
ti neilásém 'egy bal fele láthatatlan tágas mocsárhoz érkeztem' (uo.
III. 303).
* * *
Azt tapasztaltuk, hogy csak nyelvemlékeinkből és a nép
nyelvből lehet még kimutatni olyan szerkezeteket, a melyekben
a jelzős (összetett) főnév jelzőül áll. Az előbbi fejezet anyaga a
mi nyelvünkre nézve bizonyítja, hogy a történeti fejlődés iránya
az, hogy a z i l y e n j e l z ő s f ő n e v e k b ő l j e l z ő i s z e r e 
p ü k b e n m e l l é k n e v e t k é p e z n e k . Meggy szín bársony
mellett él már, sőt gyakoribb használatú a meggyszínű bársony;
a népnyelvben járatos ősi négy ló kocsi kifejezésnek már a
XVI. században is van melléknévi alakja: a köz népec két lovu
szekerén, talyigán hordoztatnac (COM. Jan. 87). A két kéz fűrésznek szintén van már az OklSz. anyagában ilyen továbbfejlődése:
egi ket kezű fürész (OL. UC. 12/42).
A vogul nyelv érdekes példáját szolgáltatja annak, hogyan
élhetnek meg egymás mellett az eredeti és a fejlettebb nyelv
állapotot mutató szerkezetek: kurká
nol jamés yap ' t y ú k
o r r jeles hajó5 olvassuk az egyik vogul költeményben (VNGy.
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IV. 124); és ugyanabban a költeményben található a szerkezet
ilyen formában: kurká
no Ipa jqmés yap c t y ú k o r r ú jeles
5
hajó (uo. 123). Vagy: aykér
tal'éy
ül'pásin jqn/imé c s ű r ű
c s ú c s [ ú ] czirbolyafenyvestől van körülvéve' (uo. IV. 217) —
és peri
taléypd
nanklasin jqnyimé " g ö r b e c s ú c s ú vörös
fenyvestől van körülvéve5 (uo.).
Az összetett melléknévi jelző tehát a fgr. nyelveknek
újabb fejlődése; de azért ennek van egy érdekes sajátsága az
indogermán nyelvek hasonló mondatbeli viszonyaival szemben:
a finnugor nyelveknek ezek a jelzős kapcsolatai mindig a jelzett
szó előtt állnak, az indg. nyelvek, mivel az ilyen összetett szók
ból nem képeznek melléknevet, vagy az ú. n. g e n i t i v u s
q u a l i t a t i s s a l , vagy valamilyen praepositiós fordulattal fejezik
ki az illető fgr. szerkezetet; m i n d k é t e s e t b e n a j e l z ő
k ö v e t i a j e l z e t t s z ó t : nagy tehetségű ember: vir magni
ingenii — ein mann von grosser; begabung % oi-vanmap
jiba
c
der uhu mit dem menschenantlitze 5 (PATK. 24). — Aránylag
kevés esetben tudnak csak egyes indg. nyelvek is melléknevet
alkotni az ilyen jelzős kapcsolatokból (kékszemű leány: n. ein
blauáugiges mádcheri).
Az itt következőkben egy kis példagyűjteményt állítok
össze a vizsgált fgr. nyelveknek ilyen összetett melléknévi jelzős
szerkezeteiből. Még pedig először olyan jelzős kapcsolatokat
közlök, a melyekben a z ö s s z e t e t t m e l l é k n é v
első
tagja nem képzett névszó.
Magyar. Ky ywuel w haylokabool keth nemé allathnak
eressege (Keszth.-k. 53); két élu szekercze (COM. Jan. 150);
titok bontó s nem erősítő az sok feleségű ember (MNyil. Agend.
338); nyilvánvaló gonosz életű emberek (EMK. V. 219); pajták,
csűrök, majorok mind az ő bű-markíi költségén épültek fel (Szeg.
Aqu. 100); semmi intésnek nem engedő kemény nyakú ember
(Kisv. Adag. 215); kevéj népű Csekefala (KRIZA, Vadr. 90); kiről
arán zaiw zent János zol (Nád.-k. 55); nagy fel zowal zola az
angyal zaiu zenth Dawyd (Érs.-k. 115); szíjhátú fakó ló, szíjhátú
piros pejparipa (Nyr. XXII. 521); az farkas szájú tanítóknak
minden rongyos patvarokat csak ezekkel az álló seregekkel is
le csopülhettyúk (PÁZM. Kai. 499); csak a szép aranyruhás legény
járt az eszibe (Népk. Gy. IX. 32); sugár szárnyú sojmocskám
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Vadr.); lopok olyan daruszőrű paripát (Népk. Gy. I.
228); adott neki egy rézcsapójú ostort (KRIZA, Vadr. 397); a
bokorból elémászott egy szép leánfejü kégyó (uo. 419); egy
József nevŐ férfié (TOLDY, EMPass. 48); Pilátos nevö fejedelem
nek vitetél ki (uo. 108); Izsák nevö zsidó doktor (uo. 159); egy
Lubenpain Ernestus névő kőfaragó mester (Titk. Eózs. 112);
actor Vram Danyi nevű szolgája az lónak gondgyát visellye
(Miskolez Ik. II. 104); küldöttem SzŐlőcske nevű faluba (MNyelv
1905. 464). (János nevű szolga németül: ein diener namens
Johann).
Vogul, akw' nurpá
sát put 'egy akasztóíves hét üst'
(UF. XI. 56); akw' la'ilép
saiv sarka
'egy lábú sok csészil$e' (VNGy. IV. 67); yürém
pun kp a ant-juy
ér 'három
fejti szarubunkós nyíl' (uo. IV* 174); Iqu lanyansép
sunkém 'tíz csengőjű szánacskám' (uo. IV. 8); Iqu tuVáp
kit
kát né ctíz ujjas két kezembe' (uo. IV. 124); sát
yárpá
yar-vánt
yqnte'it 'hét jávorbikából álló [hét j . bikájú] bika
csordát találnak 5 (uo. IV. 181); sat lupa lü-jewér
'hét lóból
álló lóménes' (uo. IV. 147); jámes
pán kén jani
tüpém
'szép fejű nagy evezőm' (uo. IV. 83); j qmés jajén
né 'jó
atyájú nő' (uo. III. 407); tal etpá kwalén
ne 'őszhajú házi
asszony' (UF. XI. 139); nq,lt turpá
turiy
rqny 'éles hangú
hangos kiáltás 5 (uo. XI. 56); nar lóptan
jqmés
lq>n% 'zöld
levelű szép út 5 (VNGy. III. 240); v óikén
vitép
tép in Ás
'fehér vizű táplálékos Ob' (uo. III. 496); s érnél luwin
yumitán
nawélawém 'fekete lovas ember üldöz engem5 (uo. III.
153); am s érnél kér pá nalin
além
'fekete vasú nyilas
5
tegzem (uo. IV. 124); kasm
taHéypa
jamés
pori'
'sárga
fejű szép fűszár5 (uo. IV. 12); vlr pujpa
tawri
ánkwél
'vörös farú rothadt fatörzsöt5 (uo. IV. 129); manér
nampa
jelpin
Ás-mésikwén
ti néileu 'micsoda nevű szent Obfokhoz érkeztünk most5 (uo. II. 31); maná
nampa
namin
5
jakw én néilásém 'minő nevű neves folyóhoz érkeztem (uö.
III. 241); yq,tél-yansáp
sát luwin
kivol 'naphímes hét
lovú istálló5 (uo. I. 38); nor-qsm áp, tál-qsmáp
yürém
5
kwol 'gerenda vánkosú, tülevél vánkosú három ház (uo. III.
316); nir antpa
yürémuj
'vesszöszarvú három állat' (uo.
IV. 36); japák
tte'inpá
vayin
qtérné
tüwém 'egy selyem(KRIZA,
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gombos hatalmas úr jön be hozzám 5 (uo. IV. 126);
jarmak
U
pq,nsip
yajim
J j°i'n^ selyem farkú hím madár módjára'
(uo. IV. 119); sorni-sayip
jamés
y cftél 'aranysugarú szép
nap' (UF. XI. 44); somi
yürép
sat v art dk c arany szélű
hét szőnyeg' (uo. III. 62); sqrni
sawpá
yál' l'üli 'arany
bimbójú nyírfa áll' (uo. IV. 229); kér /qsnáp
jaut
'vasrugójú íj 5 (uo. IV. 230); kér simpa
vayiy
pisaiét
'vas
belsejű erős puskák' (uo. IV. 123); kér nelmpd
saw
saykay 'vas nyelvű sok harang' (uo. IV. 68).
Osztják, kat oypi
mey'k' 'kétfejű erdei manó' (PÁPAY,
Nyelvi 5 i ) ; kat vanmap
kédéy ar kul'a 'den zahlreichen,
mit armen versehenen teufeln m i t z w e i g e s i c h t e r n 5 (PATK.
82); yöl§m
uáspi udzdy k eulamdn
'három nyílású nyílásos
köveink' (PÁPAY, Nyelvt. 132); lábat
úalmvp
tarán tut 'hét
nyelvű pusztító tűz' (ONGy. 40); joy-néype
év a
kégam
'ein haufen von zehn frauen' (PATK. 98); sat laupi
lawdy
jiter
'száz lovú lovas ménes' (ONGy. 225); sg,t
vetjaij
yoipi
l'ai 'százötven emberből álló had' (uo. 237);
uetsát
•yuibi
uas 'ötszáz emberes város5 (PÁPAY, Nyelvt. 127). — ai
sembi
idm Ivyardn
'kis szemű jó pánczélod' (uo. 136); ai
na lm9 fi idm uai 'kis nyelvű jó állat' (uo. 128); naui
toyld fi ar soya uelht 'fehér tollú sok foglyot fognak' (uo. 137);
náui laud y yoi 'fehér lovas ember' (uo. 54); noj vosnd y
jő yoi tdyvl
'posztó vánkosú kedves fészek' (ONGy. 249); juy
nalpi
naldy
sar 'fanyelű nyeles ásó5 (uo. 34); keu-yadd
y
p öySl
'kőházas falu' (PÁPAY, Nyelvt. 164);
kart-nurpe
nuréy
put 'ein késsel mit einem eisernen griffe' (PATK. 48);
sar ni siypi
sindy
q,ntdp 'aranyos hajlatú bölcső5 (ONGy.
153); töret-kurpe
pejey
juy
'die ástigen, den kranichbeinen áhnlichen hölzer' (PATK. 44); néy-s emape
aret
yoi
cdie zahlreichen mánner mit einem weiberantlitze' (uo. 200).
Votják. so odig-sinmo
mart
pirem 'der eináugige
mensch trat ein' (WICHM. II. 63); das kik-korts
ogo
sapegen liktim 'wir kamen mit stiefeln, derén absátze mit zwölf
nágeln versehen waren' (uo. I. 10); das-kik
jirjem
kabanjosta
sotisalid-ka '12 fejű asztagaidat vajha adnád' (MŰNK.
Votj. 163); nil'don
bastiriko
kabanmi
mil'am van 'negy
ven gyűrűs asztagunk van nekünk' (uo. 260); kué
méjégo
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murt 'hosszú bajuszú férfi5 (uo. 92); vo& jiro-no
zumddsa
zöld fejű gyűrűm' (uo. 197); kéco d'alo vald val 'tarka
sörényű lovam vala' (uo. 204); z ek-suro
o s-piien
'einen
ochsen mit grossen hörnern' (WICHM. I. 156); tuj
girijo
sindn
sinasko 'bádogsarkú fésűvel fésülöm' (MŰNK. Votj. 224);
so tuj-nido
angllskoj
sablazá
malpam 'a réznyelü angol
szablyáját gondolta' (uo. 62); azves dag aio vau kuitie 'man
braucht ein pferd mit silbernen hufeisen' (WICHM. II. 80);
azves vi^ijem
korkajos
'ezüst padlója házak' (MŰNK. Votj.
201); tan azves
piúiem,
zárni
g oniem
o s-pi éotjskom
'so gebén wir einen mit silbernen záhnen, mit goldenen haaren
versehenen jungen ochsen' (WICHM. I. 149); zarni-liso
pit
5
éim az adgi 'arany levelű fenyőt láttam (MŰNK. Votj. 263);
zarni-burdo
dusás
'arany szárnyú ölyv5 (uo. 177); Urdogurt
némo gurtén
'U. g. nevű faluban' (uo. 95); vackai a
dirja Inmarlán Noj úimo járaton
adamijez viliim 'hajdani
időben I.-nak Noe nevű kedves embere volt5 (uo. 50).
Zűrjén, sad'-jura
mórt
'józan fejű ember5 (NyK. XV.
418); cöskid
jöla
enöj 'meine mutter du mit der süssen
milch' (LYTK. 43); ezis pazja
ptvsanin
'in. einer badestube, derén fugen von silber sind5 (uo. 54); zárni
úica
5
pivsanin
'in einer badestube, derén moos von gold ist (uo.);
irg ön górja piv s a ni n 'in einer badestube, derén ofen von
kupfer ist5 (uo.); una-taj meöj, konöröj ezis
kicja
pett^
södmödi 'oftmals habé ich, die armselige, deine mit silbernen
ohrringen versehenen ohren geschwárzt5 (uo. 44).
Mordvin. tinenJí alstin sisem
ijese
buka 'euch habé
ich einen siebenjáhrigen ochsen versprochen 5 (PAAS. II. 1);
koto-píaso
guj 'eine sechsköpfige schlange 5 (uo. II. 88);
musko
pulo
ksin
ajgor
'ein eiserner hengst mit einem
5
schweif von werg (uo. II. 46); mon cévíe
éed'ej
avinem
c
du mein mütterchen mit weichem herzen 5 (uo. I. 206).
Cseremisz.*) nel pusakán
súrteske
tólen-pure-me'ngd
'nachdem wir in das haus mit vier ecken zurückgekehrt sind5
(PORK. 19); kud-tormakan
tum e se £e 'die eiche mit sechs
5
zweigen (uo. 35); kandas-püan
ter toles ' 'ein. schlitten mit
*) -an képző, vö. BEKÉ, Cseremisz nyt. 122. 1.
Nyelvtudományi Közlemények. XLIH.
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acht stándern fáhrt heran 5 (uo. 50); motor üderie
indessöran
luBesem
$odes fdie schöne braut hat eine peitsche
mit neun sáumen nötig' (uo. 49); luat-kek
südesan
peékeze
'die tonne mit zwölf reifen' (uo. 36); u£ar
seran
c
süserzd
zöld gyöngyü nyakdísz" (WICHM. Cser. 236);
sara
c
sindián
os motorz§m
a világosbarna szemű fehér szép
c
leányt' (uo. 230); joskar
jolan
koydrtsenzd
a piros lábú
5
r
galamb (uo. 222); ola-tupan
ola korák se die kráhe mit
buntem rücken' (PORK. 56); káy er- Bur dán sor lám Bac
ümbák pestén miená cwir nehmen die sichel mit krummem stiel
auf die schulter und schneiden' (uo. 21);
Beekez-jolan
carlan g eze cder storch mit dünnen beinen' (uo. 56);
ceBerBujan sudeíe
molan kuana 'worüber freut sich das gras mit
zierlicher spitze' (PORK. 55); lastra-pocan
uri o cdas eichhorn mit buschigem schwanze' (uo. 52); 8á£§k
pojs^n
ftarzengd
z"d ca villafarkú fecske' (WICHM. Cser. 222);
cingdsuldran
kuku sin^aHe 'setzt ein kukuk sich mit silberflügeln'
f
(PORK. 34); toi-südesan
körayaéo
der grosse humpen mit
5
ehernen reifen (uo. 47); por sen-kelan
ar sasé zeni cdie
5
perlenschnur mit seidenem bande (uo. 54); si-fiúján
tayá
c
ein widder mit silbernem kopfe' (uo. 27); sörtnö
Buján
si
c
s'óryas
ein silbemer ring mit goldener fassung' (GEN. 73);
s üst e-Buján
alas a cder wallach mit dem lederzaume' (PORK.
f
36); süspek-neran
sem alasam
mein schwarzer wallach
mit dem schnabel der nachtigalP (uo. 54).
Már az imént ismertetett szerkezeteknek sajátságos — a
megfelelő indogermán szerkezetektől elütő — volta szembeszökő.
De ha az előbbi kapcsolatok némelyikét ki tudja egy-egy indg.
nyelv összetett melléknévvel is fejezni, és nem kell praepositiós
fordulathoz folyamodnia (langbártig, grauhaarig, rosenwangig);
az olyan esetekben azonban, a mikor a z i l y e n fgr. ö s s z e 
t e t t m e l l é k n é v e l s ő t a g j a k é p z e t t szó, v a g y m á r
m a g a i s ö s s z e t e t t s z ó , akkor az indogermán nyelvek (még
a német is) mindig prsepositiós szerkezetet alkalmaznak és így
a jelző a jelzett szó után következik.
Magyar. Oh ayotatus lelkew atyamffyay (Érdy-k. 394);
Krisztus töredelmes sziű embernek jelennen leszön isteni vigasz
talással (TOLDY, EMPass. 83); jeles kedvő népek akkor elhullanak
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(KMK. II. 34); tejes szájú gyermekek (Pécsv. Fel. 12); az orgona
lyukas szárú bordákból áll (Com. Jan. 169); karikas fogatoju réz
faze'c (Prág. Serk. 708); az tésztát szárazd meg csatornás szabású
kerekded kályhában (RADV. Szak. 266); az lustos szájú gaz asszo
nyok (Mon. írók, XI. 438); cafrangos lovií-vite'z (C.); ama
hegyes-elméjű és nyughatatlan emberek (LASKAI, Lips. 146);
bánat úgy hordoz mint erős szájú ló (ZRÍNYI, A. Sir. 184); teies
zayn iffiak leanizók (VÁs. Can. Cath. 582); a ki hoszszu utat
akar gyalog járni hármas talpú sarukat vészen (ILLY. Préd. I.
613); fertelmes ajakú nép között lakom (uo. I. 251); nemeslelkű
agg (SzD. MVir. 79); vagyon kisebb nemű saskeselyű is (MISE.
VKert 292b); tallóját is fújja az kásának az égett szájú ember
(BERCS. Lev. 664); fogyatkozó vagy alkolmatlan tagú Ökröt vagy
juhot ne áldozzatoc az wrnac (KÁR. Bibi. I. 109b); egy pólturáni
szélességű ostyácska (Pós. Igazs. I. 481). — Egy maisbul csinált
hüvelyű szablya (RADV. Csal. II. 177); három bogiárú, merő
mayczal vert hüvelyű ezüstös szablya (uo. II. 119); a középszerű
értelmű ember (FAL. NE. 373); sas szaggatta képű ember (MTsz.,
Kecskemét).
Vogul, sarniy
lüptap
%at teles 'aranyos levelű nyírfa
termett 5 (VNGy. I. 38); sqrniy
tqwlép,
sqrniy
pqnsip
sat kuk kuk "aranyos szárnyú, aranyos farkú hét kakukmadár'
(uo. I. 39); sarnin
alap kit na rá ti masi 'aranyos fejbörü
két bocskort ölt ím fel' (uo. III. 3); pakwiy
sispá
sat
vörén
'czirbolyatobzos hátú hét erdőd' (UF. XI. 82);
keriy
süppá
jamés
ujim 'zabolás szájú jeles állatom' (VNGy. IV.
131); luwiy
puyke'p
jánt
yul 'csontos fejű nagy hal' (uo.
III. 500); na'iriy
sispá jqmés
uj 'nyerges hátú szép állat'
(uo. IV. 86); X^VX^V
vátap
saw tűr 'kakás partú sok tó'
(uo. III. 205); xan8^V
yoryáy
saw %um joyte'it 'a díszes
gubájú sok férfi ide jön' (uo. IV. 70); yansáy
puykép
saw
uj 'díszes (tarka) fejű sok állat' (uo. III. 368); yüntiy
sispá
yürem
yum 'bátyus hátú három férfi' (uo. III. 97);
jiréy
mailpá
akw éisén 'áldozatos mellű egy magzatocskád' (UF.
XI. 44); mosi y kayr ép yumitá
yqnte'in
'ha bűnös keblű
férfit találsz' (VNGy. III. 53); voriy
katpá
nurém-uj
ayikwé 'erőszakos kezű réti állat leányka' (uo. III. 1);
va'ital
katép
plyém
'erőtlen kezű fiam' (uo. I. 139);
sámtal
6*
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kát ép saw yumikém
'erőtlen kezű sok emberkém' (uo. II.
37); astal
mailép
saw éisém
'erőtlen mellű sok magza
tom5 (uo. II. 37); mostál
ka/rép
y umit á-ke yqnteln
ha
bűntelen keblű férfit találsz 5 (uo. III. 50); samém
puykép
saw Ás gumim
'nyírott fejű sok obvidéki férfiam5 (uo. IV.
76); tosém
antpa
lou sáir 'kiszáradt szarvú tíz tehén 5 (uo.
IV. 128).
nár jiw sispá
sisiy rí ál 'zöld fa hátú hátas csapda5
(uo. III. 87); yál'-jiw
kispá
kisiy apán
'nyírfa abroncsú
abroncsos bölcsőbe5 (uo. III. 315); l'ám-jiiv
sitpd
sitin
apán 'zelniczefa hajtású hajtásos bölcsőbe5 (uo. IV. 28); türuj tq,ulép
tquliy nálél
'turujsas-szárnyú szárnyas nyíllal5
(uo. III. 451); kélp oysér
tör pá yum
'vörös rókaprémes
ember5 (UF. XI. 53); vóikén
tar supiy -yum 'fehér vászon
ingű ember5 (VNGy. IV. 170); ti kasm jármak
s a lm in
say á 'ezen sárga selyem szálas hajfürtjét5 (uo. IV. 34);
kwo sér-sis
yansáy
vdjáyém
'csíkos evethát díszítésű
botosaim5 (uo. IV. 79); sernél uj-saw
saywiy
ta'ilá masés
'fekete nyusztbőrgalléros subáját felöltötte5 (uo. II. 119); no%ssaw-yürp-kéntiy-aki
'nyusztbőr karimás sapkájú dédapuska 5 (uo. III. 305); sát-pis-kér-tumanéy
kwol 'hét
szeres vaslakatú ház5 (UF. XI. 70).
Osztják, muwd 7) yonpi
jeyk-v
ési 'a földes gyomrú
vízi szörnyeteg' (ONGy. 182); nülmdy
élpi yos iki 'sebes
testű húsz öreg5 (uo. 14); jakartdy
láyvpi
nör§m-"/ar
'villás patájú réti rénbika 5 (uo. 109); vurdy yönpi
ár sunsen 'véres hasú sok balhád 5 (uo. 44); yqmldy
kuspi
kat
jeli 'horgas karmú két jeli5 (uo. 37); kewdy
sempi
lábdt
viyli
'a köves szemű hét vichli5 (uo. 31); pun»y
sempi
ont-Aoyy-poy
'szőrös szemű erdei bálvány fiú5 (uo. 248);
loudy
oypi ár söy 'csontos fejű sok toknál 5 (PÁPAY, Nyelvt.
130); xanéáy
yond fi ás-lörídi
ár pugdt ca tarka hasú obi
5
lúd sok falkája (uo. 128); év a ömast vöj ey-üype
tus
pesana
'eine jungfrau sitzt am schönen, mit tierköpfen geschmückten tische5 (PATK. 170); sor ni y pun ép maii tav em
'mein goldhaariges ross5 (uo. 104); tayray-étpe
vét
yoi
'fünf mann mit bepanzertem leibe5 (uo. 84); poytéy
tutpe
ár ámp 'die zahlreichen hunde mit kotigen rachen 5 (uo. 86);
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jágarsey-puip
ene röttat
'ihre grossen boote mit dem
gegabelten hintersteven' (uo. 20); türum estem saitey
pundape kart-j evrena
adémddjeu 'ein von gott herabgelassener
eiserner wolf mit bereiften seiten wird uns in die flucht jagen'
(uo. 88); töytéy-kurpe
jim vöjet 'schöne tiere mit beflügelten bemen 5 (uo. 30); %is9m vespi
kat jeli
'penészes
arczú két jeli' (ONGy. 37); mosli
ontrep
yoil
'bűntelen
keblti férfi' (uo. 229); veili jaspi
ar yoil 'erőtlen kezű sok
embere' (uo. 122); vusli
p atvp
nor-jdyydl
'lyukatlan
fenekű füles nyirhéj kosár' (uo. 166); tam patla
jeykpi
j émdy sardé
'ez a be nem fagyó vizű szentséges tenger'
(uo. 109).
ár ái-eupe
evén vos 'die stadt von vielen kleinen
mádchen' (PÁTK. 92); yüdem
sürt pédatta-kablukop
nlr
'schuhe mit drei spannen hohen absátzen' (uo. 140);
toylvy
uai %an£áy yá fi 'szárnyas állat rajzos csónak'(PÁPAY, Nyelvt.
132); jen k-vési
siysvp
vuas 'vizi szörnyeteges sánczü város' (ONGy. 123); édl-kewi
pitrvp
vuqé 'kavicsos párkányú
város' (uo. 119); s el-oy v engd y ár 8 qrúdl
el ti 'tiszta
ezüst ábrázatú sok Aranyosa közül' (uo. 274);
%atl-laykdr
sewdy Iqu 'naphím sörényes ló' (uo. 269);
y^ü-jila-palvport 'messze halló fülű fejedelemhős' (uo. 108); kari
naykkár pun api laj sokof
'kérges vörösfenyő kérge szőrű al
világi sokor-hal' (uo. 38).
Votják. biraktdm
vuo purtijáti
potko
'a forró
vizű katlanon keresztül jövök ki' (MŰNK. Votj. 73); koské, ton
kesaskám
diéo-kuto
cort-pi
'eredj, te rongyos ruhájú
ördög-fi' (uo. 89); ullan
koskié
oro vuáz
'a lefelé folyó
medrű víz'(uo. 178); éed sin-dorjem,
sod
kacjemniljos
van 'fekete szempillájú, fekete szemöldökű lányok vannak' (uo.
241); so tijin kwin pilaskls, tué ceber, z arni-jir-sio
nilj osiz adtfam 'ebben a tóban három fürdő nagyon szép arany
hajú leányt talált' (uo. 69); tol-vuko-burd-kadr
burdo
tilo-burdojos
'szélmalom szárnyához hasonló szárnyú ma
darak' (uo. 52).
*

*

*
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E fejtegetés tanulságait összefoglalva megállapíthatjuk,
hogy a jelzős főnévnek jelzőül alkalmazása a fgr. nyelvek ősi
sajátsága; a keze aszott, fele más-féle jelzőül használt kapcsola
tok is így foghatók fel. A nagy hangú, erős kezű ember- fajta
szerkezet csak későbbi fejlődés. A votják nyelv még egyazon
kifejezésen mutatja mind a három kapcsolási módot: A;ós ki
murt caszú kéz ember'; ki kosektem
murt ckéz aszott em
e
ber'; kös ektem
kio murt
aszott kezű ember' (WIEDEMANN,
Wotj. Gramm. 265).
IX.
Az eddigiekben a finnugor nyelvek főnévi jelzős szerkeze
teiről volt szó, az utolsó fejezetben pedig a főnévi jelzős szer
kezetből fejlődött összetett melléknévi jelzőt tárgyaltuk. E szer
kezetek egyéb finnugor sajátságai mellett rámutattunk arra, hogy
a magyarban ós a rokon nyelvekben a jelző megelőzi a jelzett
szót; az indg. nyelvekkel való összevetésből kitetszett, hogy ez
a magától értetődőnek látszó tétel tulajdonképpen a fgr. egy
szerű mondat legjellemzőbb sajátságait foglalja magában.
Ebben a fejezetben a h a t á r o z ó n a k j e l z ő i s z e r e 
p é r ő l lesz szó. Ha megint az indg. nyelvekhez fordulunk, újra
csak azt tapasztaljuk, hogy az ilyen indg. jelzőül szolgáló hatá
rozók mindig követik a jelzett szavukat; a magyarban és roko
naiban az ilyen fajta jelző is előtte áll a jelzett szavának. De
hogy a határozó jelzői szerepét betölthesse, az ugor nyelvek a
határozót melléknévi természetűvé változtatják oly formán, hogy
•a létige participium prsesensével (való, levő) fűzik a határozót
a jelzett szavához: Noe ideiben való nepec (MEL. SZ. Ján. 112):
németül: die menschen aus Noe's zeit. A testében való sebök
(TOLDY, EMPass. 125): francziául: les blessures sur son corps.
Bőséges anyaggyűjteményünk közlésével kapcsolatban lesz
alkalmunk rámutatni, hogyan szorul mind kisebb térre ez az
ősi szerkezet, hogyan hagyja el nyelvünk mind sűrűbben a való,
levő igenevet, vagy helyettesíti más nyelvi eszközzel. De bár
hogyan fogy is az ilyen participiumos kapcsolat, örökre meg
marad a nyoma a m a g y a r s z ó k i n c s b e n , melynek egész
sereg szava ilyen jelzős szerkezetből szakadt ki és állandósult
külön szónak: a fülbe való (függő), nyakravaló (kendő) és társaik,
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melyeknek párját hiába keresnők az indg. nyelvekben, ennek az
ősi mondatbeli viszonynak a hirdetői. Sok m e l l é k n é v v é
v á l t h a t á r o z ó is az ilyen szerkezetből való kiszakadásának
köszönheti a jelentésváltozást.
Az itt következőkben összeállítom az e kérdésre vonatkozó
magyar nyelvi anyagot; még pedig először a r a g o s, azután a
n é v u t ó s határozók jelzői használatát tárgyalom. Végül a
h a t á r o z ó s z ó k ilyen mondatbeli szerepót ismertetem.
A) R a g o k k a l : -ben, -bői, -be: Táborban való noszolia
fa lábak (OL. UC. 101/3); kapu sarkában való vas cziap (uo.
2/34); az felyül megirt vármegyékben való jószágom (Tört. Tár
Új f. XII. 595); Ázsiában való zsidók bizonságim (RMK. IV.
193); vala két esztendő ő mulatságának, Efézusban való nagy
sok csudájának (uo. IV. 185); nagyságod énnekem az erdélyi
hadban való szolgalatomért maradót vala adóssá száz magyar
forintal (Tört. Tár Új f. XII. 547); házában való öreg népec
'seniores domus eius' (MA. Bibi. I. 287); a Deresben való ke
gyetlen megkinoztatás után kipaczaloztassék (Kiskúnhal. L); három
szakasztban való barom ólak (OL. UC. 3/32); Laszlo király az
tatár nemzetet szembevalo viadallal (aperto Marté) meg ronta
(Ver. Verb. 230); mind ez időben való gyetrelmödnek érdemének
miatta (TOLDY, RMPass. 103); hozattunk ajándékban való tollakat
(Mon. TME. I. 20); heaban való beszed (FÉL. Tan. Előb.). —
Micsoda várasból való ember volna (RMK. IV. 192); ragadának
némely Cirenosból való Simont (TOLDY, RMPass. 45); a tiltot
fának győmolchyeből való ételért (FRANK. Haszn. K. 29); Isten az
mi szabadítónk és gonoszból való kimentonk (BAL. CS. Isk. 254).
-n, -ra, -ról: Mind ez világon való népek között (RMK.
IV. 58); hegyen való város 'civitas supra montem posita' (HELT.
UT. A 8 ); az edgy szarvú a félen való helyeken el-rejtett pusztákat
és kietleneket lakja (COM. Jan. 37); örült a szüvesség a szép
hejjeken való szabad járásnak (KRIZA, Vadr. 414); mellyeken való
kőssőntyűjoket az tanácsnac attác (Prág. Serk. 447); othon-való
veszteg-létel (Hall. Paizs. 357); az Ekklésiának a Parochián való
ingó-bingó vagyonkái (Can. Vis. 210); hazaknak Padgian való
szaru fak (OL. UC. 2/34); ortcán-való fakadék, bibirtsó (PPL);
egyebet ne fogagygyon el, csak az ördög ujján lévő gyűrűt
(Népk. Gy. IX. 168); de már nagyon rossz volt neki a kénytelen
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kelletlen hason való fekvés (uo. IX. 160); az nem helyén való
ió akaratis gyakran árt (DBCSI, Adag. 52); a dolgokonvalo felső
uralkodás (ILLY. Préd. 55); az öregbiket Komáromban adtam
jó renden való főembernek (MA. NLI. 254); magán való házban
vitetek (Poenit. 28); magán-valo életet elt (ZVON. Post. I. 375);
hon ualo hadak (DBCSI, Sall. C. 4); hon való ellenség (DECSI,
Adag. 295). — Vala kedeg felőtte rája-való irás, görög, es deák,
es zsidó betőkkel (TOLDY, EMPass. 47); az gyakorta házra való
menésből en egy nap semmi jót nem várok (Tört. Tár Új f. XII.
549); kézre való arany pereczek (uo. XII. 595); három niakra
walo bilinchek (OL. UC. 2/31); neg ymegre walo aranas zelhym
(OL. Nád. 49); hinthora való czat szy (OL. UC. 101/3); egy
lóra való arany nyakba vető (Tört. Tár Új f. XII. 598); hwzon
hath kys asztalra walo kezkenöchke (OL. Nád. 49); mentere való
zederyes záras gombot (uo. 40); korongra való vas karika (OL.
L. 3. 17/29); egy ágyra való ezüst csipkés király szín kamuka
suporlát (KÁR. Oki. IV. 463); vtra való patika gyertyath (OL.
Nád. 48); zekerre való czeh oldal (OL. UC. 101/3); egy oltharöltözöre walo kanafos rwha (OL. Nád. 48); tészta mű sütésre
való mázos kemencze (OL. UC. 2/34); méltatlan szemre való
hányásokat hallottam (KÁR. Bibi. I. 480); a más gyalázása,
szemre való fel hányása 'opprobrium' (Com. Jan. 184); oh ve
szedelmes nagyra való vágyás (Lép. P. Tük. I. 114); a nagyra
való vágyása ismét uralkodni kezd benne (MIK. Mul. N. 193). —
Az varnak nap enyzetrwl való fala (Lev. Tár I. 264); az Széchy
jószágról való nép Bérben együtt vannak Ányos Boldisárral
(Tört. Tár Új f. XII. 542); vége vagyon ez Krisztus kénjárói
való elmélködésnek avagy gondolatnak (TOLDY, EMPass. 156).
-nek: Egh dolmanak ualo uörös haytot es stametot (OL.
Nád. 40); eg nadrágnak való posztot (uo. 41); vöttünk patkónak
való két szál sing vasat (Mon. TME. I. 98); a kemenczének való
téglát kiküldőm (EÁKGY. Lev. 351); siuegnek való toppéi barsont
(OL. Nád. 40); hayfonyonak walo zederyes selmet (uo. 40); va
gyon egy gyermeknek való pogány-pénzes pártaövecske (Kass. Otv.
Tört. 222); egy gerendának való fenyőfa (Gazd. Tört. I. 93);
maghnak való giartatlan búza (OL. UC. 106/3); feier cziponak
való deszkabul czinalt szakazto tábla (uo. 101/3); hordó fenéknek
es dugóknak való gialuk (uo. 101/3); magyar lónak való rendes
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zablya (Gazd. Tört. III. 354); uöttem fyrnek ualo taskat ketöt
(OL. Nád. 49); warro assonyállatnak walo sersam (uo. 48); egi
rosa wyznek walo iwegh (OL. L. III. 16, 17).
-ig: Eztendéig való vizkinir-böjt (TOLDY, BMPass. 69);
eddig való beszédűnc (MA. Scult. 288); im elmegyek országom
ból, eddig való hajlékomból (THALY, Adal. II. 322); sokáig való
járás után beértek egy erdőbe (Népk. Gy. IX. 3); istenem,
istenem, de megvertél engem szerencsétlen társsal, holtig való
gyászszal (uo. I. 192); tizen négy napig való menyegzői lakodal
mat szerze nékic (KÁR. Bibi. I. 483); vagy húszig való bialokat
hajtottak (MIK. Tör. L. 93).
-n (módhat.): Ty kyk kowettek enghemet az wyonnan való
zyleteesben (Jord.-k. 415); az 6 ékessen való szollásánac mester
sége szerint (ZVON. Post. I. 1); titkon való nevembe w magát el
reite (Virg.-k. 26); halálnak méltán való jegyét nem lelhetik vala
(TOLDY, BMPass. 102); a szentségeknek igazán való osztogatása
(RMK. V. 219); zonetlen igekezic sokepen való keserteteknec haborgatasaual (Vitk.-k. 67).
Inni való: Az szolgáknak inna ualo pénzt (OL. Nád. 40) ;
az reuezeknek innok ualo pénzt (uo. 41); Tela wlgo Warrany
walo waznatt (OL. D. 26124); varsakath es hal fogny walo horgokath (OL. Nád. 40); abarlani walo thekeno (OL. L. III. 16, 17);
sait tartani walo rach (OL. UC. 78/7); alias keoteozny walo
geoplwth wettem 30 zalat (OL. Nád. 40); feyny walo setereketh
(uo. 49); belleni ualo sleyt poztot (uo. 42); tudni való dolog
'sciendum est' (Ver. Verb. 107); csak hogy vegyem én fel halni
való gunyám (Népk. Gy. I. 229).
E g y é b r a g o k k a l é s h a t á r o z ó s z ó k k a l : Tekencz
engöm zent zomödwel, zyweenth walo zerelmedwel (Czech-k. 33);
vala Elimeleh ferfionac vérént való rokona (Bécsi-k. 3); szán
szándékkal ilyen nyilván való gonosságot mieltet (Tört. Tár Új f.
XII 544); orozva való szerelem (PPB1.); egywt való kezesek cconsponsores' (€.); együtt való munkálkodás (ILLY. Préd. I. 164);
értessen gyakorta való hirekkel (Tört. Tár Új f. 1. 296); ollan
lok miként haz heian egedől való veréb (Döbr.-k. 179); az en
attyamfyay, ky budosnak tauolualo helyekben (Ehr.-k. 114);
halgassatok tawolyvalo neepek (Erdy-k. 342); ha itt Kismarton
ban, vagy közel való jószágomban találok kimúlni ez árnyék
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világból (Tört. Tár Új f. XII. 601); kívántam volna, hogy az
menyegzőre ott lehettem volna, de az messze való létei nem
engedte (Lev. Tár II. 71). — It ualo Városi Ember (MJogt.
Emi. I. 38); az idevaló kiskalmároktól és borsolóktól (Gazd. Tört.
VII. 89); itt várakozzál addig, míg módom lesz az idevaló jöve
telben (Hall. HHist. III. 121); Váradon az odavaló 'püspök meg
égettette (BŐD. Előb. 4); az oda fel való jószágomnak harmadát
(Tört. Tár Új f. XII. 594); újonnan kértük német csaszártul
minden oda ki való jószágunkat (uo. 595); az az ott való kastéj
az ő apjáé vót (KRIZA, Vadr. 419).
B) N é v u t ó k k a l : Fold alat való pinczékben laknac vala
(Com. Jan. 102); kelt Plescovia alatt való táborban (Szék. Oki.
V. 129); hozzanak énnekem Bán uram pecsété és keze írása
alat való menedéket (Tört. Tár Uj f. XII. 539); ollyan az alattavaló nép, minémü a' király (PÁZM. Préd. 186); wankos hy ala
walo thafota (OL. Nád. 49); nem találtam alám való paripát,
elloptam a komiszárus pej lovát (Népk. Gy. I. 227).
In terra Serdyafeluthualofeld vocata (Muz.); virág kert felet
ualo Toroniban Vagion borsso Cub: 2 (OL. UC. 15/9); asztal
felett való beszédek (MISK. V. kert. 341); természeti és természet
felettvalo vég (ILLY. Préd. II. 255); az oltárnac észac felöl való
oldala latus altaris, quód rescipit ad aquilonem 5 (KÁR. Bibi. I.
88); kikben bennec uagyon az isten felöl való tudatlanság cin
quibus non subest scientia dei1 (uo. 643); az jobb felől való
gyüleközetödben vígy (TOLDY, EMPass. 134).
A Förtőn tul való szentegyház épületi (Tört. Tár Új f. XII.
602); az császár az tengören tul való basákat. . . kibocsátta (uo.
560); nehezen hiszem, hogy az Vágón túl való földet megtart
hassuk (BERCS. Lev. 596); az dunántulvaló operatiókat Dániel
uram maga is igen tetszőképpen jóváhatta (uo. 527).
Az maior szoba előtth ualo pituarban (OL.- UC. 101/3);
a világ előtt való színes maga viselés (FAL. UE. 362); az hosweth
ynnepeenek elette való napon "ante diem festum Paschae' (Jord.-k.
365); a kimenetel előtt való étszakán (ILLY. Préd. II. 2). — Ez
levél költ Lukafalvába Szent Bertalan nap után való Pénteken
(Tört. Tár Új f. XII. 542).
Keonyeökleö fok nelkwl való folyosó (OL. UC. 14/43); maz
nélkül való fazék (uo. 2/34); bé-rekedés és horut lészen a mód

FINNUGOR JELZŐS

SZERKEZETEK.

91

nélkül való kiáltástól (Com. Jan. 52); makula nélkül való Szűz
Mária (Tört. Tár Új f. XII. 600); tövis nélkül való rosak (ILLY.
Préd. II. 258); vyz nekűl való folyhoknec neuezte (Mon. ApoL
346); a dolog nélkül való létei igen nagy dolog (MIK. Tör.
Lev. 202).
Az ew veer zerent való mennye (Érdy-k. 419); mert fölül
múl ez szentséges gondolat minden egyéb test szerént való jó
dolgokat (TOLDY, RMPass. 68); termezet zerent való állat (Dom.-k.
155); avag törvény szerint való idejűek avag időtlenek (Ver.
Verb. 182); az rend szerint való sido doctorok (Észt. T. lg. Any.
94); megengedvén mások a paradicsomnak valóság szerént való
lételét (MOLN. IÉpül. 8).
Ez a bő magyar példagyűjtemény, a melyet a végtelen
ségig lehetne szaporitani, nyelvünknek olyan sajátságát mutatja,
a melynek megfelelőjét a v o g u l b a n és o s z t j á k b a n is
megtalálhatjuk:
Vogul.*) sqpakél
qlné jqmés
la'ilél
'csizmával való
jó lábbal 5 (VNGy. IV. 62); na kin vajil
qlné kwoldn
'bűn
szerző harisnyával levő házában' (uo. IV. 177); Polém-tvmén
vátat
qlné jelpin
matat
'a Polem folyó tava partján levő
szent helyen' (uo. I. 37); mir-küéejV
qlné yum f nép gaz
dájául levő ember' (uo. IV. 337); möt vármdl'él
qlné
ne
'más állapotban (dologgal) levő nő'(uo. IV. 405);
khgre-pqxt
qlné khqrpénét
'a szélén álló ligettel együtt' (uo. IV. 408);
ti ma qlné nép vitén,
ti ma qlné yumin
vitén
'e
földön levő nős vizre, e földön levő férfias vízre' (uo. I. 54);
kit-pis
qlpd yasdp-p
al 'kétfelé való szobarekesz' (uo. IV.
235); ti püska-kiivért
qlné vitel
ajtain 'ebben a hordó
ban levő vízzel itasd' (uo. I. 69); jolén
qlpá la'ilén
pupV
'lent lévő lábas istenke' (UF. XI. 69); jüwl'é
qlné tán in
sipém
'hátrafelé való [irányuló] eres nyakam' (uo. III. 153);
jüté
qlné kér in sukém
latkati 'hátul levő patkós czipőm
alásüpped' (uo. III. 6); tll qlné yqtél
'az ezután való nap'
(uo. III. 403); yot qlné mákdnél
'bárhol levő kedves hely
ről' (uo. I. 59); %otál' qlné nir-xal
'mindenfelé levő vessző
köze' (uo. III. 314); yoial
qlné no%s piiin
ta unttuwés
*) A határozó néha ragtalan.
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'bárhol levő nyusztfészekbe ültették őt erre5 (uo. IV. 226);
yoial
qlné tqw "bármerre levő galy' (uo. III. 4 47);
yotál
5
q,lné sát sám 'mindenfelé való hét vidék (UF. XI. 49);
yotal
q,lné nájiy
sat má-lqmténnél
'mindenfelé levő
istennöcskét uraló hét világtájad felől' (uo. II. 131);
yotém
q,lné yátélt
'valamelyik (vhogyan való) napon 5 (uo. II. 190);
khotel
ál ép a tani ét 'honnan való emberek' (uo. IV. 352);
Hapci qlné mát 'közel való vidékek5 (uo. II. 58).
Osztják, yuwdlta
ölti liter; say liten 'messzire levő
ujjas köntösünk ujja5 (ONGy. 151); joy11 ölti Iqndy sáp dl
'hátrafelé való eres nyakkal5 (uo. 20); yanadiiiman
oldi
5
neyyoi
olmen 'rejtőzködve való ember vagy (PÁPAY, Nyelvi
10); yotas
ölti iki 'valamerre levő öreg5 (ONGy. 43); tárni
yodi oldi uai 'ez milyen [hogy való] állat5 (PÁPAY, Nyelvi 87).
A határozó ragtalan: nol tal ölti % ölöm eumem orr
hegyre való három csókom5 (ONGy. 13); p ey k taj ölti
ár
5
kel 'foghegyre való sok beszéd (uo. 23).
A jelzőül álló határozónak ez a kapcsolása módja nyomot
hagyott a magyar szókincs fejlődésében i s : innen szakadt ki
egy sereg, immár önálló jelentéssel bíró összetett szavunk, a
melyeknek a második tagja való; ilyen például: fülbevaló,
nyakravaló, fejrevaló (Dunántúl: fejkendő), zsebbevaló 'zsebkendő5,
ennivaló, útravaló, lábravaló, mellrevaló 'pectoralis, pectorale,
amiculum 5 (C); szemén való 'a szarvasmarha betegsége5 (Dunán
túl); alattvaló, följebbvaló, holvaló 'utensilia, suppellex, vasa5
(MA.): keth ládában aprólék holwalo, ky warro assonyallatnak
walo sersam (OL. Nád. 41).
Sőt ezeket az összetett szavakat nyelvünk tovább is tudja
képezni és ilyen, az indg. nyelvekben elképzelhetetlen szavak
keletkeznek: alávalóság, jóravalóság, örökkévalóság.
A való igenévnek az a szerepe, hogy a jelzői határozót
jelzett szavához fűzze, a nyelvtörténet folyamán — a mint ké
sőbb ki fogjuk mutatni - m i n d szűkebb körre szorul; de az a
gazdag használata, a melyről régi nyelvünk tanúskodik, belevitte
hajdan ezt az igenevet olyan kapcsolatokba is, a melyekben
tulajdonképpen nincsen helye; csak a határozós jelzői szerke
zetek analógiájából magyarázhatjuk ezeket a kapcsolatokat:
a) Arra való nézve: az igenóvnek közelebbi meghatározója
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nyelvünkben rendesen h a t á r o z ó : csendesen sírva, hangosan
beszélve (de nagy sietve stb.); ebben az idézett régi szerkezetben
pedig ott találjuk a határozó adjectiválására szolgáló való-t és
ilyen kapcsolatot várnánk: arra való tekintettel. Ezekre az okokra
való nézve (Lev. Tár II. 409); arra való nézve az németség
Ungvár alól elszállott (Mon. XXVII. 30); arra való nézve meg
is csinálta az testamentumát. (MIK. 76. 1.); kire való nézve jobb
nak tartottuk ezt a dolgot elhalasztani (TME. III. 125).*)
b) Hasonlóképpen ilyen analógiás alakulás ennek a szer
kezetnek szakasztott mása: valakihez való tartozó: Minden
hozzá való tartozóival egyetemben (TME. I. 109); Isten tartson
meg mind Ferkóval, Annával és minden hozzád való tartozókkal
egyetemben (Nád. Lev. 50).
e) A régen divatját multa néhai való kapcsolatban a való
melléknevet fűz a jelzett szavához: Néhai való jó Mátyás király,
sok országokat te birál (KMK. I. 29). Éppen úgy analógia szülte
ezt a szerkezetet, mint a Zala mentén járatos mái hozott meny
asszony, mái sült kenyér-félét (mai ~\- ma hozott).
Mármost eljutottunk a sajátságos nap lévő színod, hó lévő
testöd-íéle szerkezetekhez, a melyeket SIMONYI tárgyal;**) az
eddigiekből önként következik, hogy ezeket a kapcsolatokat is
analógiás alakulásoknak tartom, nap szined, hó tested helyett.
Ugyancsak igy kell magyaráznunk az ilyen ragtalan névszóval
kapcsolt való-t a vogulban és az osztjákban; a vogulban külö
nösen gazdag ennek az igenévnek ragtalan névszóval való kap
csolata; SIMONYI is felhoz néhány példát idézett munkájában.
Az anyagnevekkel kapcsolatban mi is megemlékeztünk már egy
féle használatáról.
A v o g u l is azon magyarázatunk mellett szól, hogy a
való eredetileg a határozót kapcsolta a jelzett szavához; u. i.
sok olyan esetben, a mikor a vogul ragtalan névszóhoz fűzi ezt
az igenevet, tulajdonképpen r a g t a l a n h a t á r o z ó v a l van
dolgunk:
c
Tál qlné palém
tél[re] való ágyam5 (YNGy. III. 257);
tál q,lné, tüw q,lné vöj ftél[rej való, nyár[ra] való zsír3 (uo.
*) Vö. SIMONYI, MHat. II. 246 és KERTÉSZ, NyF. XXI.

**) NyF. XLVII. 1.
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IV. 17); tür-tép
qlné
éuríiy
kwolné
'tavi táplálék[kal]
való házba' (uo. III. 366); Ás-tép
qlné jamés
sunil
suntilawém 'obi táplálék[kal] való nagy bőséggel kedveskednek ne
kem5 (uo. III. 366); tönt-yum
qlné jqmés
yuril
'vendégember[nek] való jó alakban 3 (uo. II. 151).
Sokszor fordul elő az i r á n y , o l d a l jelentésű pal szóval
kapcsolatban; itt pleonasztikus az qlné szerepe, a mint hogy az
alább következő szerkezetekkel már találkoztunk is igenév nél
kül : ti pal qlné najiy
mán "ezen vidékbeli úrasszonyos
földre' (uo. I. 53); akw( pal qlné uj-áy i-s a'ikén
'egyik
oldalon levő állatleányi fürtöcskéjét' (uo. III. 308); kit
pal
q,lné na Un kan lüleü ckét felől való nyilas küzdőtéren állunk'
(uo. II. 191); jqmés
pal qlné
katlamém,
vorti
pal
q-lné k. 'jobb oldalon levő kezecském, bal oldalon levő kezecs
kém5 (uo. III. 141).
M e l l é k n é v v e l k a p c s o l a t b a n : p asp ép qlpá
sát
q-uta 'villás levő hét kopját' (uo. III. 417); vorti y
qlpa
tqw 'keménységes levő galy' (uo. III. 446); ányiy
qlné
saw
nékem
'ángyi állapotban levő sok nőcském' (uo. IV. 184);
sakwliy
qlpá
saw nár 'halmos levő sok mocsár (uo. III.
360); munmiy
qlpa
yqsá
tüiv 'izzadtságos levő hosszú
nyár' (uo. III. 323); %asliy
qlpa saw nár 'mohos levő sok
láp' (uo. III. 364); tüjtiy
qlpa yqsa tál 'havas való hosszú
tél' (uo. III. 54); mortim
qlné saw ujkivé 'déltáji való sok
madárka' (uo. I. 53).*)
N é v m á s s a l , s z á m n é v v e l : mater
qlpa
mater
ja né jötteim
'valamiféle folyóhoz érkezem' (uo. III. 338);
mater qlpa mater
paulné
né'ili 'valaminemű faluhoz jut'
(uo. IV. 149); akw' qlné saykiy
tüw 'egy[szer] való hőséges
nyáron' (uo. III. 267).
Sokszor fűzi a való a tagadó képzős melléknevet a jelzett
szavához: ti yqltal
qlne áyi-kás
'ez a végtelen való leányvigalom' (UF. XI. 83); pastal
olpá jiw-álem
'hasadpktalan
való koporsóm teteje' (uo. IV. 117); sántái
qlné
/ürém
pasyém
'anyátlan való három rénborjúm' (uo. IV. 29); nqrt
*) Az ide tartozó o s z t j á k példákat összeállította BEKÉ Ö. a Nyr.ben (XL. b53, XLI. 286).
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jiwtal
q,lné yard
makwát
'a hegybéreznek fátlan levő
tágas térségén5 (uo. IV. 10); törtal
q,lné jqmés
puykél
'kendőtlen levő szép fejjel' (uo. III. 397). — Ez a kifejezés
ugyanott előkerül igenév nélkül i s : törtal
jamés
puykél
'kendőtlen szép fejjel'; kétségtelenül ez az eredetibb szerkezet,
s az igenévvel való pleonasztikus; külömben is gyakoribb a
vogulban az igenév nélküli szerkezet: yaétal
yum 'ismeretlen
férfi' (uo. III. 178); kent t a l-ke sau %um, tq,rtal-ke
s au
5
né 'sapkátlan sok férfi, kendőtlen sok nő (uo. IV. 66);
namc
tal tutiita
at laple'it
az ő nevetlen ujját sem birja fel
emelni' (uo. IV. 147).
A mint látjuk, a nap levő, néhai való-féle jelzők és rokon
nyelvi megfelelőik a határozó jelzők szerkezetének analógiájára
keletkeztek. Ha tehát nem is fogadjuk el SiMONYinak e szerkezet
keletkezésére vonatkozó magyarázatát (NyF. XLVII. 2) és
KALMÁRnak a jelzőről való elméletét (NyK. XXXIV. 88), a mely
SIMONYI magyarázatát támogatja: mégis — ez újabb magyarázat
mellett is — megáll SIMONvmak az az eredménye, hogy a nap
levő, hó levő jelzői használata nyelvünk ősi tulajdona. Mert
hiszen ha másodlagos fejlődés eiedménye is, csakis olyan nyelv
ben jöhetett létre, a melyikben megvan e fejlődós lehetőségének
mondattani feltétele: a határozói jelzőnek a jelzett szóhoz a
való igenévvel történő kapcsolása. Ez a feltétel megvan a vogul
ban és az osztjákban is; az analógia pedig a nyelveknek kez
dettől fogva való fejlesztő és változtató ereje.
*

*

*

Említettük, hogy a határozós jelzőnek igeneves kapcsolása
a magyar nyelvtörténet folyamán mind szűkebb körre szorul;
már a XVI. századbeli nyelvemlékekben feltűnik, hogy a való
a határozós jelző és jelzett szava közül el-elmarad: Terök János
vitézsége és Kassába jevése (BMK. III. 22); királné asszonnak
fiával budosását (uo. III. 10); ez világból kimenetnek utánna
(TOLDY, EMPass. 144); az tóban sokáig állásáért (uo. 161);
tetszék vidámsággal való nagy csudának, úgymint egy álomból
feltámadásnak (KMK. II. 51); az Nagy Szent Pál apostolnak
életéről és haláláról szép história (uo. IV. 173); az királfi ellen
hamisságát érték (uo. III. 29). — A Jord.-k.-ben még azt olvas-
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suk: Ty kyk kőwettek enghemet az wyonnan való zyleteesben
(415), — MOLNÁR ALBERT azonban már azt írja: Először az
uyjonnan szuletésnec természetit magyarázzuc meg (Scult. 682b).
— A népnyelvből: Gyenge vállad, piros orczád, kék szemed —
te okoztad akasztófán vesztemet (Népk. Gy. I. 232).
A történeti fejlődésnek ez az iránya hozta létre a magyar
összetett szavaknak azt a csoportját, a melyeknek első tagja
határozó, a második tagja pedig igéből képzett főnév: a szemre
hányás, nagyravágyás és társaik csak azóta lehetségesek, a mióta
a fejlődésnek ez az iránya nagyobb erőre kapott, mert hiszen
még nem is nagyon régi emlékekben olvassuk: Méltatlan szemre
való hányásokat hallottam (KÁR. Bibi. I. 480); oh veszedelmes
nagyra való vagyas (Lép. P. Tük. I. 114); a nagyra való vágyása
ismét uralkodni kezd benne (MIK. Mul. N. 193). — Hasonló
képpen azt mondhatjuk m a : ékesen szólás, együtt munkálkodás,
— míg régi nyelvünkben: az ő ékessen való szollásánac mester
sége szerint (ZVON. Post. I. 1); együtt való munkálkodás (ILLY.
Préd. I. 164). Az ilyen való-nélküli összetett szavak és kapcso
latok elterjedését elősegítette az a körülmény, hogy mai nyelv
érzékünk szerint ezekben a szerkezetekben a határozó az igéjé
vel szoros egységet alkot és a szóképzés nem a puszta igéből,
hanem a határozóval egybeforrt igéből történik: [szemrehány}
-f- ás, [ékesen szól] + ás stb.
Talán még nagyobb mértékben apasztotta a való haszná
latát az a körülmény, hogy egyes ragos ós nóvutós határozók
jelzői viszonyban felveszik a melléknévi -i vagy -s képzőt: a
kurucz nóta még eddig való hajlékról beszél (THALY, Adal. II.
322), de ma már inkább eddigi hajlékot mondunk; magán való
életet élt (ZVON. Post. I. 375): magános életet élt. Hon való ellen
ség c hostes domesticus' (DECSI, Adag. 295): honi ellenség (a honi
melléknevet a NySz. Eákóczi előtti korból nem ismeri). Az itt
való, ott való helyett is inkább itteni, ottani járatos. — A névutóknak szinte mindegyike felveheti az -i képzőt, legalább az
irodalmi nyelvben; de a népnyelvben is lehet rá példát találni:
rend kivül való munka (DECSI, Adag. 84): rendkivüli ajándék
(Tört. Tár Új f. IV. 32); fold alat való pinczék (COM. Jan. 102):
föld alatti pinczék; forrás víz mellett való termo ág (MA. Bibi.
I. 47): forrás víz melletti termő ág; természet felett való vég
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Préd. II. 255): természet feletti vég; az dunántúl való
operatiokat, az Vágón túl való földet emlegeti még Bercsényi
leveleiben (527, 596), a ma használatos dunántúli, vágontúli
helyett.
A -só, -ső képző is nagyon sok esetben a való jogaiba
lépett: belől való ruha (TOLDY, EMPass. 125): belső ruha; azon
ewk meg eskewtthek, hog ha kewol walo ellensége lenne az ház
nak ewk keth felöl walo ellenségre nem wyselnenek gondoth,
hanem csak az kewlsewre (Lev. Tár I. 17).
E folyamatnak egyik megnyilatkozása az, hogy egyes h a 
t á r o z ó k v a l ó s á g o s m e l l é k n é v v é v á l t a k : A régiség
ben rendesen távol való, messze való földről van szó; de már
XVI. századi emlékekben olvashatjuk: messze földrül is jőnek
vala hozzá (RMK. II. 35); távoly földön császár meglátszik vala
(uo. IV. 95); ez jelen való evangeliom, ez jelen való gyűlés h.
ma jelen evangélium, jelen gyűlés járatos; külön való ház (COM.
Jan. 157) helyett mondhatjuk: külön ház. Különösen érdekes
fejleménye ennek a folyamatnak az, hogy a régi ö-szinte-való
ember szerkezetből az ő-szinte határozó kivált és melléknévvé lett.
Az ide tartozó jelenségek közül bizonyára a legnagyobb
mértékben csappantotta meg a való használatát a tagadó képzős
melléknevek jelzős szerkezetének a fejlődése; az untalan, hirte
len, mértéktelen szavak, a mint ismeretes, határozós alakok, a
melyekben a -tal, -tel a tagadó képző, -n pedig a módhatározó
ragja; természetes tehát, hogy régi nyelvünk jelzői viszonyban
való-vsA. kapcsolja őket: el enieszett nékül untalan való uilágosság vagy (Thewr.-k. 178); Krisztusnak kénjának szönetlen való
aittatos gondolatja (TOLDY, RMPass. 69); zertelen való bekeseg
c
pax inordinata' (NÉM. Gl. 122); met hertelen való rettenetesseg
(Nagysz.-k. 16). — De azért már a kódexek korában valóságos
mellékneveknek kezdik érezni ezeket a határozókat és azt
mondják: szinetlen nagy keserűségvel sirván (TOLDY, RMPass.
113); az mértékietlen siralomért állapék, miként holteleven (uo.
145); szeplőtelen szíz Mária (uo. 112).
Előbb láttuk, hogy a tagadó képzős melléknévi jelzőt a
v o g u l n y e l v is gyakran igenévvel szerkeszti: sántái qlné
yürém pasrém 'anyátlan való három rénborjúm'. Ez ismét olyan
jelenség, a melynél az egyezés szorul magyarázatra; a magyar(ILLY.
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ban a -talán végű szó határozó, tehát a hirtelen való jövetel
szükségszerű szerkezet; de a vogul -tal*) képzős szavak valósá
gos melléknevek, így az igenévvel való jelzős szerkezet csak
másodlagos fejlődés, analogikus hatás eredménye, a mint már
előbb rámutattunk. A magyar és vogul egyezés tehát ez esetben
csak véletlen.
* * *
A v o t j á k , z ű r j é n ós c s e r e m i s z nyelvben a határozó
jelző éppen úgy a jelzett szó előtt áll, mint a magyarban, vogulban és osztjákban, csakhogy a határozó ós jelzett szava kö
zött hiányzik a való igenév. A magyar nyelv történetéből vilá
gosan kitetszik, hogy a határozó jelzőnek igenév nélküli szer
kesztése nyelvünknek csak újabb korában fejlődött ki; megvan
tehát a jogunk arra, hogy azokban a rokonnyelvekben, a me
lyekben a határozó jelzői szerkezetét a magyarnak ez újabb
fejlődési fokán találjuk, ezt a szerkezetet szintén történeti vál
tozás eredményének fogjuk fel.
Votják. íajt bakalan ad'amiján
ulonez
birdm 'így
szűnt meg bókának az emberrel [való] léte' (MŰNK. Votj. 78);
ódig gurtié
kik saldatjos
'zwei soldaten aus einem und
demselben dorfe' [egy faluból (való) két katona] (WICHM. II. 34);
isiniis
azveí
zundesli,
kiis mard'éanli
'den silbernen
ring am finger, die M-perle am handgelenk' (uo. I. 173); ta
ditinneié
vuko-köez
'e világon [való] malomkövek' (uo. I.
171); bazáris
liktem
bére 'bei unserer rückkehr aus dem
bazare' (uo. I. 137); vijiétiz
ad'amijaz
acljisa ta vi-ku^o
'a hurokban [levő] embert meglátván a huroknak gazdája'
(MŰNK. Votj. 55); nojles gurtistiz
kos-kildmzd
sedsa 'Noe
falujából [való] kijárkálását észre vévén' (uo. 51);
bad$in
imo kort-gersokis
sión saldat-éidjos 'nagyszájú vasfazék
ból [való] étel a katonaleves' (uo. 196); in mis tilo = burdokad' 'égből [való] madárhoz hasonló' (uo. 197); so tüis
cortjosldn
kijaz kérd ménam rugad 'ama tóból [való] ördögöknek
kezében oda vesz az én papi bérem' (uo. 90); tátin
ti-duris
adamijaz
adjisa 'itt a tópartról [való] embert meglátva' (uo.
*) Vö. BEKÉ, NyK. XXXIX. 418 s köv.
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111); bad3in
vu-duris
piíd
puktam ca nagy víz partján
c
[levő] csónakba tette' (uo. 134); kwin
busijin
éivotli
a
három legelőn [való] marhának'(uo. 167); mudorén
vüsara
béra fa mudorban [való] imádkozás után' (uo. 170); udmortc
joslen Slobodais
vetlemzj
die reise der wotjaken nach
Slobodsk' (WICHM. II. 159); inéira
pirton-dirj
a ca szérűs
kertbe [való] hordás idején' (MŰNK. Votj. 163); gidd
pirtondirj a caz istállóba [való] hajtás idején' (uo. 163);
Kildjsinlen mu éjem vilin
ulemez
'der aufenthalt des K. auf der
c
erde' (WICHM. II. 142); muziem
viuiis
sod kiiiez
die
schwarze schlange auf der erde' (uo. I. 171); baddzin
vtu
c
kuiéad
sö'd sut ered
die schwarzen johannisbeeren, die an
dem grossen wasser wachsen' (uo. I. 19); ta L'ug-sur
kotir
muzemáz
aslim karó 'ezt a L. folyó körül [való] földet ma
gamévá teszem' (MŰNK. Votj. 55); sin-visondz
petlan
kii
'szembetegség ellen [való] ráolvasás' (uo. 181); ved
dunnevilié olokinjos
'az egész világról [való] valakik' (uo. 70).
Zűrjén, s ölöm is i sin-vaen
korem
kuza 'a szívből
és könynyel [való] kérés miatt' (NyK. XV. 421);
koriéjasli
coridalemié
mi zdem
a szegények iránt [való] keménykedésért büntetés' (uo. 432); vicciétem préstől
ulis pete mis
pond a 'a váratlan asztal alól [való] kijövése miatt' (uo. 427);
kivz'é bur vlle véledem
'meghallgatja a jóra [való] tanítást'
(uo. 418).
Cseremisz. A cseremisz a legtöbb határozós viszonyt név
utóval fejezi ki; az ilyen névutós határozó jelzőnek gyakran
még a viszonyragja is hiányzik és a névutó puszta alapszava
használatos: kür§k-fial
pündidid
'a hegyen [levő] fenyő'
(fíalnS 'fölött' — WICHM. Cser. 235); fiúi ümBal jumd cfejünk
fölött [levő] isten' (BEKÉ, Cser. Nyt. 237) (ümba'lnd 'fölött');
ka(ian üm@al özem ulna 'gleichen wir dem winterkorn hoch
auf dem schober' (PORK. 44); kuruk
ümbal
kueée 'a hegyen
[levő] nyírfa' (uo. 34); to ék alté é 5 emal
ola kömbe ée a
lépcső alatt [levő] tarka lúd' (uo. 37 —jdmalra 'alatt');
kuruk
gemal
pünfieie
'a hegy alatt [levő] fenyő' (uo. 34); kürSk
k§dal pamaées
"a hegylejtő közepén [levő] forrásban' (WICHM.
Cser. 241 — k§daln9 'közepén); idem póké el ceheié
'a
padlás közepén [levő] tyúk' (PORK. 56 — pokéelm 'közepén');
7*
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codra poksel
luiÁo caz erdő közepén [levő] evet3 (uo. 56)j
c
kufiar
mucas
kiakse
a híd végén [levő] fű5 (uo. 36 —
mucas Vég' SZIL. Cser. Szót.); küsel mucas
tory omsek e a
felső végén [levő] kereskedő5 (uo. 40); pasú
sengel
kapkaZe ca szántóföld mögött [levő] kapu5 (uo. 40 — sengdnd
f
"mögött5); idom sengel
turneíe
a pajta mögött [levő] tölgy'
(uo. 35).*)
Eitkább eset az, hogy a névutón a viszonyrag is ki van
c
téve: port
ümbalne
pört-kaiksem
a ház tetején [levő]
5
c
verebet (POEK. 42); (íüő üm/?alne
{Hitelezem
a folyó
5
felett [levő] szalonkát (uo. 42).
A cseremiszben éppen úgy, mint az újabb magyar nyelv
használatban az ilyen névutós határozókból melléknevet is lehet
képezni -sd (-se) képzővel**: ke& {} ele ne se kis fa fenyőn
levő [ f e n y ő f e l e t t i ] gyanta 5 (POEK. 31); sarai
sengalse
sarán gaíe ca pajta mögötti fűzfa5 (uo. 34).
E fejezet főbb eredménye a következő: 1. A határozó
jelzőnek a jelzett szóhoz való igenévvel történő kapcsolása nyel
vünk ősi sajátsága; 2. A magyarban, vogulban és osztjákban az
analógia más szerkezetekbe is belevitte a való-t; 3. A magyar
nyelvtörténeti fejlődés iránya az, hogy a határozó jelző és jel
zett szava közt mind gyakrabban marad el a való; 4. A votják,
zűrjén és cseremisz már befejezték ezt a folyamatot és a való
igenévnek ilyen használatát nem ismerik.

E dolgozat leglényegesebb eredményeit két tételben fog
lalhatjuk össze:
1. A magyar nyelvnek finnugor sajátsága, hogy a főnév—sokszor valóságos melléknévi értékkel — tulajdonságjelzője lehet
egy másik főnévnek (gyermek leány, hím oroszlán).
2. A magyarban és a finn-ugor nyelvekben a jelző meg
előzi a jelzett szót.
Minden egyéb megállapításunk e két tételre vezethető
*) Vö. BEKÉ, Cseremisz nyt. 231 és 236—258.
**) Vö. B E K É id. m.

J31.
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vissza. — a) Az elsőből következik sok magyar főnévnek a
nyelvtörténet folyamán való melléknévvé válása {ravasz,
fiatal,
dús stb.) és az ilyen szerkezetek lehetősége: félkéz fejsze, kétszer
köntös, keze aszott ember.
b) Ez magyarázza meg, hogy a változatlan anyagnév jelzőül
á l l h a t m é g akkor is, h a jelzett szavától melléknév választja el
(vörös bársony hosszú
suba).
c) Ezzel függ össze az, hogy a mértékszó valóságos jelzője
azon anyag nevének, a melynek részét vesszük (egy p o h á r j ó
borral, n e m . : mit einem glase g u t e n weines).
A második tétel az előbbi eredményekre is á l l ; de fontos
ságát különösen kell hangsúlyoznunk, mikor az István
öcsém,
János király, Duna folyó kapcsolatok szórendjét és azt a saját
ságot magyarázzuk, hogy a vezetéknév megelőzi a keresztnevet.
E r r e lehet visszavezetni a határozói jelzőnek való-val kapcsolását
(jóra való tanítás)
és ennek az igenóv nélküli továbbfejlődését
(jóra
tanítás).
KERTÉSZ MANÓ.
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A magyar magánhangzók történetéhez.
(Még egyszer az Árpádok korabeli rövid magánhangzók kérdéséről.)
— Második közlemény.*) —

VI.
A mai o hang előzőjét a XI—XIV. században sok szóban
nagyobbrészt u betűvel és a vele azonos értékű v, w-vel találjuk
írva. E mellett ugyanazokban a szavakban előfordul kisebbnagyobb mértékben az o betű is. (Már 1055-ben: munorau ~
monarau; ez után a legkorábbi o-k: bocor, Bocor, Loaz 1193;
-homoc, homoc 1194; Scombot 1198; Sombotka 1210; Bodrug,
foc, Gombos, Aroc, Bodor, Vnoca, Zolgat, Zolcad, Tompa 1211.)
Az u (v, w) betű alkalmazása tovább tartott a mai á hang
előzőjét jelölő o betűénél. Az utóbbival a XIV. század végén
túl már csak szórványosan találkozunk, az u (v, w) ellenben
még a XV. században is gyakori, csakhogy a század második
felében már jobbára csak a mai -os és -om szó vég előzőjében
találjuk. E szóvégek még a XVI. század első felében is sokszor
előfordulnak u (v, w) betűvel írva.
Mármost az a kérdés, hogy ez az u (v, tv) betű csakugyan
u hangot jelölt-e minden esetben, vagy pedig részben az o hang
jele volt.
De azt kérdezhetné valaki: hogy juthatott volna eszükbe
a mi eleinknek, hogy az o hangot o betű helyett u (v, w) betű
vel is írják?
Felelet: tudjuk, hogy a latinbetűs írás első alkalmazóinak
latin kiejtése, vagyis a római katholikus egyházi kiejtés az olasz*) Az elsőt 1. NyK. XLII. 1—35.
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országi vulgáris latin kiejtésben gyökerezett. A klasszikus latin
ság ü hangjának megfelelő vulgáris nyilt u már korán zárt o-vá
fejlődött

(vö. MEYER-LÜBKE, Gramm, der rom. Spr. I. 52); de

sok alakban nem tí-ból fejlődött, hanem eredeti volt a vulg. o,
a mely a klassz, ü-val szemben állott, pl. consol, tabola, donom
már a legrégibb népnyelvben így volt, míg arcos, gobernator
későbbi (vö. SCHUCHAEDT, Der Vokalismus des Vulgárlateins II.
179). Más példák: cocumis, edocatus, erodita, popolus, pocolum,
saecolo, ocolus, pericolum, vocabola, molier, somus, docomentum,
monomentum, nomerum, tonicam, Sosanna, flovius, poella, polcher,
colpa, speloncam, volontas stb. (SCHUCHARDT, i. m. II. 149—180).
Hogy ez a kiejtés csakugyan dívott mi nálunk, arra számtalan
bizonyítékot szolgáltatnak a kódexek. íme egynéhány:
'eenekölween Miserere mei deosttí Erdy-k. 309 | ca te deum
laudamostí Lobk.-k. 17 j c fylep: Legimos. olvasuk5 Ehr.-k. 2 (a
latin szövegben Philippus Longus van) || Ehr.-k.: iesos 1, eristus
55, 61 j Guary-k.: vilhelmos 21, fariseos 25, 26, ciliciom 75, 108,
euangeliom 80, 81, 99, cristos 78, 93, Cassianos 84, damascos
100, magdalombeli 104, 106 I Birk-k.: cristos, Capitulom, vicarios
(Nyelvemléktár XV. 350—353) \ Bécsi-k.: Assirios 11, 12, 17
stb., Medos 11,49, 50, Damascos 11, Damaskos 13, ciliciom 16,
Caldeos, kaldeos 17, 292, Smaragdos 33, capitulom 8 stb., Aggeos
75, Magos 142, sanctuariom 156, 164, cedros 217, 310, Carmelos
229, Montanos 266, mirtetos 291, cidariom 298, fondamentom
301 i Münch.-k.: saduceos 44, pilatos, Pilatos 68, 69, 70, 103,
209, 210, Iayros 79, Erasmos (a naptárban) j MargL.: ciliciom
2, capitulom 20, refectoriom 24, dormitoriom 26 | Virg.-k.: fon
damentom- 62 | Nádor-k.: pylatos, pilatos 217, 221, 224, 228,
294, Longinos 295, cristos 1, 2, 4, 9, comonicalo(c) 3, 4, 6, 10,
Ieronimos 29, 68, iesos 149, 233, Zebedeos 171, Anselmos 229 |
Piry-hártya: limbos 1, eristoz, cristos 2, 3 | Lobk.-k.: makarios
26 | Döbr.-k.: cristos 9, 11, kristos 439 | Corn.-k.: ciprianos
363 | Simor-k.: ruffinos, Ruphinos 11 | özékelyudv.-k.: medos 1,
Assyrios 1, 4, 27, 47, damaskos 5, kaldeos 18, capitulom 88 |
Lázár Z.-k.: kristos 1, 11, stb.
Azonban
is; pl.:

lépten-nyomon

találkozunk

w-betüs

alakokkal

Ehr.-k.: Deus meus 5, iesus 5, 12, eristus 1, 58, 61,
masseus 15, ewangelium 16, vikaryus 16 | Guary-k.: bernardinu-t
21, purgatórium 73, euangelium 77 | Birk-k.: vicarius 354 j
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Bécsi-k.: Iebuzeus, Ferezeus, Eteus 19, Smaragdus 48, Asuerus
4 7 , 4 8 , 5 0 , Dárius, Cirus 119, mirtetus 291, capitulum 296 stb.,
Aggeus 288, sanctuarium 158, 164 ] Münch.-k.: Zebedeus 20,
pilatus 67, 68, Nicodemus 172 | MargL.: cilicium 2, capitulum
18, refectorium 24 | Nádor-k.: Pylatm 222, 225, pilatus 232,
cmíws 1, 4, 6, 7, 10, 11, 27, 28, 30, mws 30, 150, i7ariws 32,
tyberius 224 | Piry-hártya: ies%s | Lobk.-k.: macharius, makarius
26, 27 | Döbr.-k.: eristus, kristus 9, 11, 439 | Corn.-k.: ciprianus
363 | Simor-k.: Rufinus, Ruffinus 8, 12 J Székelyudv.-k.: capitu
lum 44 | Lázár Z.-k.: eristus 8, 28, stb.
Hogy az u meg az o betűt latin szavakban váltogatták,
annak az a magyarázata, hogy hol a kiejtést, hol meg a klaszszikus latin írásmódot követték. így állván a dolog, nem lehet
eleve elutasítani azt a föltevést, hogy a régiek ezt a betűválto
gatást a magyar szavak írásába is átvitték, vagyis az o hangot
u (v, w) betűvel is jelölték. Hogy ez elvétve megtörtént, azt
jóformán bizonyosra vehetjük. így pl. az ÁNONYMUsnál a sok
Botond, Bothond, Botondu, Bontond, Bontón, Botondium (HFK.
438, 439, 440, 456, 457, 460, 461) mellett egyetlen-egyszer (id.
m. 459) Botundium alakot is találunk. Ebből talán még a legbuzgóbb betűimádó sem fogja azt következtetni, hogy Botond
nevét Botund-n&k is ejtették, hanem meg fogja engedni, hogy
vagy tollhibát lássunk benne, vagy a latin secondum *^> secundumfélék hatását.
De nem arról van itt szó, hogy az o betű helyett elvétve
akad-e u, hanem az a kérdés, hogy közönséges volt-e a magyar
o hangnak u (v, w) betűvel írása. Lássuk tehát, hogy" vannak-e
erre kétségtelen bizonyítékok.
VII.
Azokat a szavakat, a melyekben a mai o hang előzője
vagy csak u (v, w)-yel, vagy e mellett o-val is van írva, három
csoportba oszthatjuk. Nevezetesen :
1. Olyan jövevényszavak, a melyekben u hang volt az
átadó nyelvben. Ilyenek:
a) b o r j ú < tör. *burayu (G. 51, 148): Bureu- 1211;
Buryas- ['borjas' ?] 1231; Boryiv
1355; Boryu
1357;
Borion
1368; Bwrjos 1462; Boryw
1485; k m Kaz.-k. 124.
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b o r s ó < t ö r . *burcar (G. 52, 148): Burso- f borsó5?] 1254.
h o m o k < tör. gyúrnak (G. 84, 148): humuk, humca,
kumuc, humuc (kétszer) 1055; humuch 1095/XII—XIII. sz.;
•homoc, homoc
1194; -homoka,
-homok
1239;
Chomoc
['homok'?] 1240 k.; Humk- [:homok5?] 1256; Humuk 1264;
humuk 1269; Humuk- 1300, 1308; humuk 1308 (kétszer); Humuch 1320; Humuk- 1325/32 (kétszer); homok
1329; Humuk1333, 1347 (kétszer); homok
1359; hvmok- 1367/84;
-homoka
1372/77; homok1377; -homoc a 1381; Humok- 1385; Humuk 1386.
k o m l ó < tör. *kumlar (G. 97, 148): Qumlou- 1095/XII —
XIII. sz.; Cumlus 1212; Cumlo- 1240; Cumlous 1259; Kumolou1264; Comlóus
1270; Komlous1336; Komlou1208/
1359; Komló-, Komlós
1363; Komlós1368; Kumlus 1372.
k o r o m < t ö r . *kurum (G. 100, 148): C o r om fkorom'?]
1211; Chormos['kormos'?] 1325; fairmus 1325;
Korom1338; Kwum 1348.
o k < tör. *uk (G. 108, 148): Wkus 1358; v£;ossa# Ehr.-k.
125; Okos 1436, 1455, 1466; Wkws 1522.
t o r m a < t ö r . Hurma (G. 131, 148): Turmas 1200 k.
(ANON. C. 35); Tormás
1252; Turmas, turmas.
Turmas1264; Turmas- 1300 k.; TW-raas 1330; Thurmas- 1347.
6^ a b r o s z < szl. obrus-b (GOMBOCZ-MELICH, MEtSz.): abruz
SchlSzj. 1816. sz.
D o r o z s m a ; vö. szl. druSba, druShba (vö. zsolozsma):
terra de Drusma 1237 (WENZEL, Árp. Új Okm. II. 71).
k o n y h a ; vö. szlov. kúhinja, ca-horv. kühina, t. kuchyna
stb. (MNyv. VI. 342): cuhna- 1206; Ca/ma 1231 (NyK. XXXIV.
133); Kuhnya- 1327; Kuhnya 1365, 1411 (NyK. no.).
s z o l g a < s z l . sluga (MIKLOSICH: Nyr. XI. 512 és EtymWb.
308): Zulga- 1217; Zuluga- 1222; Zuluga 1223; Sculga- 1223;
Zulga- 1237; fifwígra- 1247, 1249, 1259, 1268, 1270, 1273, 1274,
1292, 1299 (kétszer); sulga- KT.; Zulga 1325; Zulga- 1327;
Zulga 1350/55; — szárra.: Sculgad 1198; Zolgat,
Zolcad
1211; Zulugad 1224; Zulgad '208/1359.
u n o k a < szl. vnuk v. ünuk (vö. MNyv. VI. 446; IX.
396): Vnuca 1209, 1211; Vnoca
1211 (kétszer); Wnoca
1211
(háromszor); Hunoca
1211; vnucha 1217: Hunuca 1227;
Vnuka 1240 k. (kétszer); -unukaya 1263, 1283; Vnuka 1400;
Vnuka 1411; Ónok a 1446; Wnwka 1447.
[ z s o l o z s m a ] s z o l o z s m a < szl. sluzbba (ASBÓTH : NvK.
XVIII. 364; XXIII. 127; Nyr. XXI. 374; Ma. 414): zulusma
1267/70; Zulusma 1275; sulusma 1289; zulusma 1291/1321;
Zulusma 1291/1322; Zolusma 1234/1356: Zulusma 1269/1429.
c) t o r o n y < ném. turn (vö. LUMTZEE-MELICH, Deutsche
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Ortsn. u. Lehnw. 254; MELICH, Melyik nyelvjárásból valók a
magyar nyelv régi német jövevényszavai? 27): -thurnya 1324;
-túrnia 1343; Torn1358/65; -tornya
1360; -turnya 1367.
Semmi okunk sincs annak a föltevésére, hogy e szavak
átvételekor a mi nyelvünkben ne lett volna u hang; ha pedig
volt, akkor ezeket kezdetben w-val ejtették, és ez a hangjuk
csak később vált o-vá. Hogy mikor, azt már csak azért sem
lehet megállapítani, mert a nyíltabbá válás kétségkívül nem
egyszerre ment végbe az egész nyelvterületen. Csak annyit
mondhatunk, hogy a nyíltabbá válást mindenesetre korábbra
kell tennünk annál az időnél, a melyben az u (v, w) betűt az
o betű váltotta föl, mert tudjuk, hogy a hangváltozást nem
szokta nyomon követni a betücsere.
2. Közömbös szavak, vagyis olyanok, a melyeknek eredete
vagy ismeretlen, vagy ha ismeretes is, belőle az u (v, w) betű
hangértékére nem vonhatunk következtetést. Ilyenek:
b a l o g ós szárm.: bolug 1095/XII—XIII. sz.; Bolugd 1230
(kétszer), 1234; Boloc
1250; Bolug, Bolug- 1254, 1256, 129G;
Balug 1297; Bolug 1327, 1335; Bolugh 1338, 1341; Bolug
1343; Boluk- 1344; Bolug 1347; Bolug- 1230 k./1355; Balug
1362; Balog
1381; Balogh
1391, 1395, 1400/03, 1413';
Bolugh 1415.
B o d r o g : Budruc 1211, a fogalmazványban B odrug
(NyK. XXXIV. 395).
b o d o r : Budur ['bodor'?] 1198; Bodor,
Budur 1211;
Budur 1240 k., 1269, 1290, 1299, 1305, 1309;
Bodur1323, 1358.
b o g á r és szárm.: Bugard 1198, 1199; Bogár
1211
(kétszer); Buguar 1221; Bugar 1239, 1240 k. (kétszer).
b o k o r : bukurea 1055; -bucur 1095/XII—XIII. sz.;
Bocor,
bocor
1193; -bugurh 1237 (kétszer: MNyv. X. 39);
-bukur 1330.
b o l d o g : Bodogítt...
1193; Boudug 1217; bovdug
HB.; Bodug- 1256; bbodug GyulGl.; bodug KT.; Bodugh 1377;
Bodug- 1379.
c s o n t és szárm.: Chuntus 1337, 1339, 1343;
Chontus
1386, 1388; Chonth
1391; Chontos
1413, 1415; Chuntos 1429.
d o m b : -dumb, dumb 1307, 1310, 1334, 1335; Dumb
1338; domb
1341; dumb 1342, 1343, 1344; domb
1344;
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Dumb- 1355; -dumb 1358, 1360, 1368; domb, -domb
1374,
1393, 1406, 1418, 1428; dvmb 1434.
f o d o r : Fudur 1286; Fodor
1287; fudur 1313; Fudur
1323 (kétszer), 1329; Fodor
1335; Fodwr
1338; Fudur
1355; Fodor
1357; Fwdwr 1357, 1358; Fodur
1364.
f o k : /W/Í; 1055; F o c , / o c , / o c - 1211 (ötször); -fuc1231, 1232; Fuk 1238; /«fc 1257 (kétszer); Fuk- 1264; -/oA;1278; /wÁ: 1280, 1291; fok 1300; /w/c, Fwfc 1300; fwk 1302;
•/wfc, -J%A;- 1308; fok
1322; Fo/c 1337; fok
1346; -/wfc,
->fc- 1349.
f o n szárm.: Funou, Funow 1244 k. (Cs. II. 137);
Fonou
1278; F M O 1250/1324, 1254/1324; fwnth- 1518.
g o m b o s : G o m & o s 1211; Gumbus 1299, 1305, 1333;
Gombus
1342, 1361; Gwníms 1363, 1376; Gombos
1393,
1400; GWfoa 1406.
h o l l ó és szárm.: Holo [cholló'?J 1231; Holo- 1256/73;
holo 1288; Holló
1315, 1316; Chollo
1359; Holo- 1254/
1324; Holou-'
1324; HwMow- 1327; Hulloud- 1285/1334;
Hollows1336; Hollou1365; í M o s 1389.
h o m o r ú és szárm.: humerou 1193, 1210;
Homorou-,
-homorou
1247; Humuro- 1256 (háromszor);
Homorod
1269; Homorou1275; Humorow 1275; Homorou
1307;
Humuro 1315, 1325; Humurow 1346 ; Homor ow- 1346;
Humor ou 1361; homor ow- 1367; Humuro- 1370.
h o r h és szárm.: hurhu 1055; churchu- 1095/XI1—XIII.
sz.; Churhu- 1234; ftwrfc 1255; - W 1268; b r f c - 1268 (kétszer); Hurhag 1269; Hwrft-, Hurhus- 1275; horhag
1270/84;
/iorft 1292; HwrHg 1294; H o r / t - 1330; H o r f t 1334;
horhas
1335; horh
1335, 1339; Hurhag 1338; Hurhas1339; /mr/i 1341; Horhag
1344; ííwr/i- 1346; /*wA 1347;
Horhagh
1347; Hurhus- 1364; Horhag
1375; Hurh
1340/85.
h o s s z ú : huzeu 1095/XII—XIII. sz.; Huze-, huce 1193 ;
Hvze- 1252; hoziw
1258; Huzzyo 1265; ÍTtt^e- 1269; Huzev
1270; Huscyw-, huzy- 1274; J í w ^ y 1282; fto^iw 1285;
Huzeu- 1288; Hozev
1311; Hozyu1320; huscyu, Hozy o-,
Hozyou1326; Huzyu- 1327, 1330, 1274/1338;
Hozyu1339; Huzeu- 1344; Huzyw- 1355; Hossyu1355; Hyuziu1355/1363; Huzyu- 1364; Hvzzu- 1368; Hozyw1374;
Huzyu- 1379, 1381; hozyw
1384; Hwzzyw-, Hwzyw- 1386;
Hozyu1389; Hozzyw
1391; Huziu- 1398; Hozyw1408;
-hoziw1418; Hozyw
1419; Hozyu1420; Hwzyw 1425;
Hozyw
1425; Hozyu1428, 1430; Hozyv1430; Hwzyw1435; Hozyu1436; Hwzyw 1445; huzzw, huzu Ehr.-k. 3,
122; JJwsy- 1284/1454; Hozyw-,
Huzeu- 1454; Hwzyw-,
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Hozyw1459; Hwzyw- 1466; Hozzv1467; Hozyw1471,
1475, 1478 (kétszer); Hozzyv1480; Hozw1484;
Hozyv-,
Hívzyw- 1489; Hozzyw1495; Hozzyw1499;
Hozyw1417/1505, 1510; Hozzo
1512; hozw 1515; Hozyw1521;
Hwzyw 1522; hozw, huzu Tih.-k. 5 0 ; huzo uo. 9, 51.
l o v a g , l o v a s , l o v á s z : luazu 1055; Luos 1171; Loaz
1193; Lowaz
1236; Louos1245; Luos- 1247; Lw«* 1264;
Luos- 1245/70; Luuaz 1275; Lz<az 1289; Louas
1323;
Lowus
[igy?J 1324; Lwa.i? 1306/33; Lwa^ 1353;
Lowos
1356; Luas 1357; Luuag 1358; Louaz
stb. (hét o-betűs adat)
1368—1414; Luaz 1233—1416; ezentúl sok o-betűs adat mel
lett már csak három a-betüs: -Iwas 1442, 1455; Lwos 1507.
m o n d és szárm.: munda, mundoa HB.; müdut GyulGl.;
-mundo 1348; mund- Peer-k. (Nyelvemléktár II. k. XI. 1.)
m o s és szárm.: Musou- 1269; musia KT.;
Mosou1323; Muso, Muso- 1340.
o m l á s : Vmlas 1349; -umlas 1367; Omlás
1330/1420.
s o k : Suk- 1317; Sok- 1373.
t o m p a : tumpa 113b; Tumpa 1199; Tompa,
Thompa
1211 (négy adat); Tumpa 1216, 1240 k.; Tívmpa 1264; Tumpa,
Tumpa-, Thumpa 1279, 1299/1300, 1300, 1326, 1338, 1347, 1351.
t o r o k : turchucat HB.; -torok
1274; -turuk 1337.
Stb. — Nem szaporítom a példákat, mert nincs miért.
Az u (v, w) ~ o betű váltakozásról most ugyanazt a nézetet
vallom, a melyet az o ~-> a betűváltakozásról nyilvánítottam
(NyK. XLIL 23—24), t. i. hogy az u (v, w) betű hangértékére
abból, hogy mellette o betű is előfordul, semmit sem lehet
következtetni.
3. Olyan szavak, a melyeknek az átadó nyelvbeli hang
alakja vagy nyelvünkbeli változata kétségessé teheti az u (v, w)
betűnek u hangértékét. Ilyenek:
a) a k o 1 < szl. okol% (GOMBOCZ-MELICH, MEtSz.): ocol
fakói'?] 1095/XII—XIII. sz.; acol 1193; -okol 1240 k„ 1256,
1246/63; Okul1291, 1292; -okol 1307; Okol 1317; -ocul
1319; -akol 1346; Akol- 1347; Akai- 1367; Akul1380;
-akul 1388.
A r o n < e g y h . lat. Aaroji: aaron- 1266; árun KT.
B o g d á n < szl. Bogdán : Bugdan
1299/1300; Bogydan1324; Bogdán 1402.
k á n t o r < lat. cantor: C antur
1314; Kanthur
1329;
Cantor 1346; ÜTaníor 1348, 1349; Kantur
1352. — De a
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vulg. latin kiejtés cantur is lehetett; vö. genitur, moderatur,
lectur, rectur stb. (SCHUCHAEDT, Der Vokalismus des Vulgárlateins
II. 100 s köv. — Vö. még: Sándor: Sandur 1332 [kétszer];
Sandur- 1342; Sándor 1430 k . ; — Alexander: Alexandur 1336;
alexandor MargL. 185; Allexandor Münch.-k. napt.: Nyelvemléktár I. k. XXVII. 1.)
k o n k o l y < szl. kakolb (különféle szláv alakjai: híkolb,
kakol, koukol, kúkol, kokolj, kukolj, ki>kóli>, kakol, vö. M r 127;
ASBÓTH, Szláv jövevényszavaink. I. 70): Concol Tkonkoly'?]
1193; Konkol 1334; Kunkul
1344.
k o v á c s (és szárm.) < szl. kovac (MIKLOSICH : Nyr. XI.
271) : coach 1193 (kétszer); C uach
1230 ; Kuach i, koachi,
Koachy 1254; Kwachy
1269; Koachy 1274; Kuachi
1321/
1323; Koach 1330; Koach- 1341; Kuach1345.
m a j o r < ? ném. meier (vö. osztr.-bajor maid\ szepess.
maeer LUMTZEE-MELICH, Deutsche Ortsn. u. Lehnw. 1.72):
moyur
1332; Moyor- 1359; Mayor 1364; Maiur
1363/
1406. — De lehet < szl. majer, major, majur is (LUMTZEEMELICH i.

h.).

m o c s o l y a < szl. mocilo (MIKLOSICH: Nyr. XI. 320 és
EtymWb. 200): Muciiul a 1229; Machala- 1252;
Muchula
1258.
m o n o s t o r < ? szlov. *monoster (vö. szlov. Monoster =
Szentgothárd; óbolg. monostyrb, monastyrb; lat. monasterium,
Ma. 335): -monustura
1256; -monustra
1311, 1317/29;
-monustura
1338; -monostora 1339; -munustur
a 1341;
Monustur1344; -monstura
1346 (kétszer);
-monustura
1347 (kétszer), 1352; Munustur
1355; -monustra
1355;
-monustur
1355; -monustura
1358; -monustra
1282/
1365, 1368; -monustura
1370; Monustor,
Monostor 1377.
p á s z t o r < ? lat. pastor: Paztur
1095/XII—XIII. sz.;
Pazthur1240: Paztur
1339; Paztor 1370; Pazthor 1426;
Paztor 1428, 1.435; Pazthur
1437. — L. kántor. De lehet a
szl. pastyrh, pasturb, pastir átvétele is (MIKLOSICH : Nyr. XI. 363
és EtymWb. 232).
p o s z t ó < szl. postav (MIKLOSICH: Nyr. XI. 413 és
EtymWb. 319): puste- KT.
S a l a m o n < egyh. lat, Salomon: Salomoni rex (Salamon
király pénzein); Salomon 1141—61; Solomun
1186; Salomon
1086/XIII. sz. (M2. 204). — De vö. cseh Salomon, Salomún (uo.).
S i m o n < egyh. lat. Simon: Simon, Symon 1109, 1111,
1113, 1135, 1141—61, 1086/XIII. ^sz. (M r 205); Symun
1258.
— De vö. vei. oh Simon, szlov. Simon, gen. ol. Scimun, horv.
Simun, cs. és t. Simun (M3. 205).
Z o b o r < t ó t zbor 'conventus 5 ( < sbor< s'bbor'b) (M2. 134}
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NyK. XLII. 246): Zobur
1111; Zubur
ANON. HFK. 431,
432); Zubor (uo. 424).
b) a j á n d o k : Aianduc,
Ayanduc
1152, 1211 (négy
adat); Hay anduc
1218; Ay anduk,
Ay andukh
1222,
1237, 1237/1325. — A képzőbeli magánhangzó illeszkedéssel
korábbi *é'-ból lett (ez meg e-ből: vö. ajándék); a fejlődésre
nézve vö. fazék «<* fazekat, fazekam, fazekak, fazekas > fazokat
stb. > (elvonással) fázok (MTsz.; SIMONYI, TMNy. I. 489).
á l d o m á s : aldamas ANON. (HFK. 414); aldumas
(uo.
421); aldamas'mm 1310; Aldumas
1324 (vö. aldamas, aldamasium, aldomasium BAKTAL). — Vö. Latamas 1211 (hatszor);
Látomás 1211 ; Latamas 1240 k.; Lathamas 1274. •— Hallo
más 1280.
h a j l o k : Hoyloc ['hajlok'?] 1231; -hailuk
1269. - - L.
ajándok.
f o r g á c s : Furgach1368. — A forgács főnév a farag
ige származéka (vö. fargacz, fargácz- MA. 3 ; farqás Moldvai
csáng. Nyr. XXXVII. 194).
Ezeket sem tekinthetjük kétségtelen bizonyítékoknak, mert
az w-val írt alakok az o-val ejtetteknek nyelvjárási változatai
lehettek: részint o > u hangváltozással létrejöttek, részint uhangzós alakok átvételei.
VIII.
Eddigi vizsgálódásaim negatív eredményre vezettek. De
hátra van még az a segédeszköz, a mely az o betű egyik hang
értékének megállapításánál oly jól bevált: a ragok és a képzők
belső magánhangzóinak szabályos megfelelése.*) Folyamodjunk
tehát ehhez.
Legrégibb összefüggő nyelvemlékeink közül kettőben a
következő megfeleléseket találjuk:
HB.: kegiggen «>•» iorgossun, oggun.
KT.: sciulhessen, leyessen, legén ~ maradhassun.
*) Csak a belső m a g á n h a n g z ó k szabályos megfeleléséről lehet szó,
m e r t a végsőknek eredeti megfelelését némely esetben megváltoztatta a
szóvég specziális fejlődése, pl. várja «^ kéri | diai. ura <-o keze ; rontotta «^o
vezette, ütöttö. (Ilyen eltérést néha a belsők között is találunk, pl. várják
e*-> kénk | diai. jóság «-J betegsíg.)
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De még tovább is mehetünk egy lépéssel. Nemcsak a
ragok és a képzők belső magánhangzói felelnek meg egymás
nak szabályosan, hanem a legtöbb rag és képző előtti tővégi
magánhangzók is (kiváltképpen azok, a melyeket a nyelvérzék a
formanshoz tartozóknak vesz), pl. szárazon ~ vízén | százan «**
ezren j adunk ~ vészünk j (rég.) vágyónk «^» félönk ~ kéré'nk |
házunk ~ kezünk | (diai.) házank ^ kezenk | vagyon «-»» megyén
stb. — E szerint számba vehetjük még a következő megfele
léseket is:
GyulGL: tistes ~ chudalatus.
KT.: lescen ~ wagun, uagu[n] j ezen ~ ozun.
Ezekből a megfelelésekből régebben minden kételkedés
nélkül azt következtettem, hogy «a HB.-ben a kegiggen (olv.
kégyiggyé'n) mellett a iorgossun, oggun alakokat, továbbá a KT.ben ezen alakok mellett: sciulhessen, leyessen, legén, lescen (olv.
szülhessen, léjessé'n, légyén, lészé'n) ezeket: maradhassun, uagu(n),
ivagun nem w-val, hanem csakis o-val szabad olvasnunk (azaz :
—on); hasonlóképen az ezen mellett is az ozun nyilván így
olvasandó: azon» (NyK. XXVII. 263).
Ez azonban elhibázott következtetés volt, s erre czéloztam
jelen értekezésem bevezetésében, mondván: «vizsgálódásaim
közben észrevettem, hogy az én erősségeim egyike nem egészen
olyan, a milyennek azelőtt láttam» (NyK. XLII. 2). A nyelv
történet ugyanis arra tanít bennünket, hogy régibb és újabb
alakok előfordulnak egymás mellett. Pl.
KT.: keral-: kyral- j Ehr.-k.: vymadsag- 6 : ymadsag- 10;
kary-: karyay 8 ; botat • bottyatt 84 | Bécsi-k.: hamissagonc-,
puztolatonk-, istenSnc : vrunk 156 | Münch.-k.: tehetségűéi: nag
yággal 59 | Guary-k.: ezSgbelol 9. iegogbelol 45, erdSmebelol 6 8 :
ezogbol 1 1 ; legioncab 7 8 : mintul incab 132; ostorozna, viselne
(olv.: -ná, -né): gacorlanaia, őuedzeneie 86 | MargL.: alazya :
mossa 11 | Ers.-k.: malaztual: yghassagghal 1 ; masodzewr:
harmadzor 324; tanoythwan-: tanethwan 552 | Göm.-k.: Ayetatossagual: élettel, gyonassal 12 | Debr.-k.: Barbala 8: Bor
bála 9, 10; Aitatossagual: Imacagokal 170; athyam teivl 498,
zolgaktől 5 0 6 : azzontel 492, keral'tel 498 | Simor-k.: vetnee :
hirdetneie 9, caialtanaia 12; mezeytelen 9, 11, 12: mezítelen
10, mezítelen- 11
Corn.-k.: angel-: archangal 6; euange-
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listákról 6, méltóságáról 9 : tamadasarwl 5 j Szt. Kriszt. él.:
meltosagwal 3, haragnál 16, kenokual 25 : Eiel 23, géttrelmekkel
2 5 ; Azzonyonk 6, vronk 7 : vrunk 6; tanoyt- 6, aZaií- 9, ^aiaíZoií/i 19, tereit- 20: nw^f /e^ií- 6, zabadyth 6, zabadith 19,byzonyt- 17, tanit- 2 1 ; mondana (olv.: -wa) 2 4 : eZ vezthetneie 22 |
Nagyszomb.-k.: erdőmvei: méltósággal 378 | Horv.-k.: angel- 83,
8 4 : archangyal- 84 | Czech-k.: tagyd-: tagayd- 11 | Döbr.-k.:
emborőktil:. angoloktól 7; zabadoit- 9 : zabádéit- 4 : idvozyt- 10;
nagvbb, nagvb 4 2 5 : nagob 430 | Lobk.-k.: ás £>aj?, azpap 2 8 :
a j?a.j? 25, íipaj? ^7 I Nádor-k.: megzegoneit: kezerit 8 ; megtanol3 3 : iariíZ 34 j Lázár Z.-k.: bizonitana (olv. -«á) 5 3 : mutatnaia,
akarnaia 59, mondanaya 6 2 ; testuel, lelekuel 39, tekelletessegvel,
zemeyduel 4 0 : peterrel 40, zy vemmel 43, vizzel 66, aitatossaggal
74 | Székelyudv.-k.: lovagokval 3, halalunkval 6, nyomasvai 19,
kozonsegvel 32, napval 3 7 : lövöldözőkéi 3, vetéssel 19, arczal 32,
éí/eZ 37; varosonk: byrtokvnk, halalvnk- 6 ; vynneek: adnayak
2 9 ; we^ed 113, 125, < M 114, 130: masodyk 110, 124, fearmaefa/A; 111, 125. — Ezeknek egy részét kétségkívül a másolók
rovására kell írni; de előfordulnak ilyen váltakozások egyazon
írónál is, pl. DÉVAI BÍRÓ M. Tíz par.: =owc, =owc (--dn/í) (sokszor):
=ÍÍWC (sokszor), =4wc 9, 12 | SZÉKELY ISTVÁN Solt.: engemet 2a,
4a, 5a, 7a: ingemet 2a, 10a stb.
Ennek figyelembe vételével három legrégibb összefüggő
nyelvemlékünk idézett alakjaiból csak ennyit következtethetünk:
Ha valamikor azt mondták: *kegyiggyün, *szülhessiinf
Hehessiln, *légyün, Hésziin, *ezün, Hisztüs, akkor ezeknek mély
hangú megfelelői *-un, *=Ms-végűek voltak. Az *tün, *-üs végzet
ből' először -Ön, -ös lett, és ezzel egyidejűleg az *zun, *'-us-bó\
is -on, -os. Az utóbbiak tehát már elérték azt a fejlődési fokot,
a melyen ma állanak, mielőtt az -ön, ;ös-ből -én, -és (vagyis a
HB.-, GyulGL- és KT.-beli alak) fejlődött. Ennélfogva l e h e t 
s é g e s , hogy e nyelvemlékekben az --un, -us végzetbeli u betű
o hangot jelölt. Lehetséges, de nem bizonyos, mert a nyelv
történetből levont tanulság alapján föl lehet tenni azt is, hogy
az -en, ;és-végű magashangú alak és -on, =os-vógű mélyhangú
párja mellett élt még a régibb **un, *:ws-végű is.
Ha pediglen e nyelvemlékeink másolatok,*) akkor a magasés a mélyhangú alakok megfeleléséből még ennyit sem követ-

*) Legalább a HB.-et annak tartom.
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keztethetünk, mert lehetséges, hogy az w-betűsek az eredetibb
iratból való pontos másolatok, ellenben az e-betűsek a másoló
nyelvjárása szerint vannak írva. Ez a pontos megoszlás nem
nagyon valószínű ugyan, de ki merné mondani, hogy lehetet
lenség !
Azt hiszem, mindenki elismeri, hogy vizsgálódásaimat
teljes elfogulatlansággal végeztem. Az eredmény pedig az, hogy
eddigelé nem találtam kétségtelen bizonyítékát annak, hogy az
o hangnak u betűvel írása csak valamennyire is dívott volna.
IX.
Az u (v, w) betű — mint tudjuk — legtovább a mai -os
és -om szóvég előzőjében tartotta magát. íme néhány példa a
XVI. századból:
Sypws 1507; Lawtus 1510; Kardws 1513; Ckoportws 1516;
Wkws 1522 | Peer-k.: gallerus 340 | Érdy-k.: haznalatus 5, bodogssagus 6, hosonlatus 7, chaladus 7, hasonlatus 8, malaztus 9,
hangus 10, Bodogsagus 10, ygassagus 11. ayoytatus 13, vygassagus 13, bolondsagus 14, bodogssagus 15, meltosagus 16, hason
latus 17, tyztassagus 18, dragalatus 18, haznalatus 20, ygassa
gus 21, ayoytatus 23, haznalatus 25, batorsagus 25 | Tel.-k.:
chwdalatus 270, alazatws 271, chwdalatws 280, chwdalathus 313 |
Lázár Z.-k.: garlosagus 2, Bodogsagus 7, Irgalmassagus 7, Ayetatus 12 | Kolozsv. Glossz.: bozusaghus, haborusagus, hasonlatus,
hurus (NyF. 45.) | MURMELLIUS : homalus, sarus, haznus, rostelus,
haragus, poklus, korsagus, hasonlatus stb. (1. NyK. XXVII. 267) |
Vitályus 1598; Vitalius 1598 (Vitályus 1602, kétszer) || Guary-k.
74, 7 6 : harum | Tih.-k. 19: hamm | Peer-k. (Nyelvemléktár II.
k. X. 1.): yo uoltum, bozussagumra \ Tel.-k. 348: azzonyum j
Pozs.-k. 3 9 : yeswswm j Gyöngy.-k. 6 8 : gondum | PéldK. 8 5 :
leyanium | harum 1522 | MURM. : harum, halum, barum, maium,
alum, faidalum (1. NyK. XXVII. 267) | EMNy. II 2 . 58—59:
hywnwm, akarum, Panazolnwm, Budosnwm, foglalnwm, tarthatwm,
Akarathwm, nomorganwm, tarthanwm, Bysswm 'bízom' (1545)
[de ugyanabban a levélben akarom, Akarom (kétszer), salassom
'szállásom5 i s ] ; — 96. 1.: zolgalatumat ayanlum (1552) [de
ugyanabban a levélben kyuanom, fogadom, adom, tagadom is].*)
*) A MNyv. IX. k. 301. 1. MA3. (1621) latin-magyar részéből idézett
megmosum nyilvánvaló sajtóhiba. A magyar-latin részben megmosom (és
mosom, elmosom, kimosom, lemosom) van. A megelőző (1611-i) kiadásban a
Nyelvtudományi Közlemények. XLIIl.

o
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Más helyzetben már csak szórványosan akad u (v,
betű a XVI. században,*) pl.

w)

Lwos 'lovas' 1507; fwnth- 'fonott' 1518; Wkws 'okos5
1522; Wruos 1522; Hwzyw chosszú' 1522; huzu, huzo ua.
Tih.-k. 9, 50, 5 1 ; buriu 'borjú' Kaz.-k. 124; hiuattatul, mundattatul, uilagut Peer-k. (Nyelvemléktár II. k. XI. 1.); halalud
Weszpr.-k. 5 6 ; rokonságúd Göm.-k. 50; jobudh Lázár Z.-k. 19;
haragút Kaz.-k. 86; zomuru, zomurusag- 86, 94, 95.
Ezekhez képest föltűnően sok az -us, -um (--ws, -wm).
Elvégre nincs abban semmi lehetetlenség, hogy e szóvégek még
ily késő korban is =ws-nak és ;itm-nak hangzottak; hiszen mai
napság is hallani ilyeneket: napus, hónapus, mindennapus
(Szolnok-Doboka m. Domokos Nyr. XLII. 13), napus üdő (KisKüküllő m. Adámos és Sövényfalva, uo. 11).**) Mindazáltal —
bármennyire igyekszem is — nem tudok megszabadulni attól a
gondolattól, a melyet második értekezésemben (NyK. XXVII.
266—270) kifejeztem és okokkal támogattam. Az -us, sum (--ws,
nom) végzet mindenütt -os, ;o??i-mal váltakozik; magashangú
párja a kódexekben nem -üs, -üm, hanem -es, --ös és -em, -öm;
csupán a MuRMELLius-féle szójegyzékben van többnyire -us, --us
(ritkábban -os, -es), és KoMJÁTHinál is --es, -em (mélyh. -os, -om)
mellett gyakran -ws, --wm (pl. wduwssig- 15, twkelletws 19, ke
gyesség- 19, ielwssen 19, vetkws 20, értelembe 21, feiedehvm
24); de MURMELLIUS ű és u betűjéről jó okkal föltehetjük (1. id.
latin-magyar részben is megmosom van; ennélfogva még azt sem lehet
föltenni, hogy a megmosum > megmosom hangváltozás 1621-ben a latin
magyar és a magyar-latin rész megjelenése közötti időben ment végbe.
De még ha két kiadásban fordulna is elő a megmoswn alak ugyanazon a
helyen, akkor sem adnék rá semmit, mert pl. az 1611-i és az 1621-i ki
adásban egyaránt migrántzolom van, s ez igen szépen találna a HB. misé
jéhez, de hiába, lerontja a hitelót a 40, ill. 47 hasábon végighúzódó meg-ek
hosszú sora. — Tanulság: ne bízzál vakon a betűben, mert nemcsak meg
ölő betű van, hanem olyan is, a mely csal.
*) Csak az egyetlen nagyobb középfoknak nyelviárási nagyubb válto
zata (nagvb, nagiub, nagyub stb.) fordul elő meglehetős sokszor; az utolsó
adat 1693-ü4-ből való (vő. SZILY: MNyv. VII. 351).
**) Hogy ezek régi maradványok-e vagy pedig újabb fejlemények,
annak a vizsgálatába most nem bocsátkozom bele.
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h. és itt alább 116. 1.), hogy ö hangot is jelölt, KOMJÁTHI w-je
pedig igen kevés kivétellel az ö hang jele volt. Mindebből azt
következtetem, hogy a mai -os, -om végzet előzőjének --us, --wm,
(-vs, ivm, *ws, íwm) írását a latin helyesírás hatása alatt tar
tották meg oly késő korig, vagyis minden valószínűség szerint
jóval túl azon az időn, mikor az egykori magyar -us, íwm-ból
már sos, -om lett.
Ez nekem erős meggyőződésem most is. S hogy én ehhez
ragaszkodom, azt bizonyára senki sem fogja olybá venni, mintha
nem akarnék tágítani attól, a mit egyszer kimondtam; mert
hiszen a fönnebbiekben eléggé megmutattam, hogy én az igaz
ságot keresem, nem a magam igazát.
X.
Az u (v, w) betűt nyelvtörténetünk kezdetétől fogva a
XVII. század elejéig az ü hang jelölésére is használták. így pl.
ü-nek olvashatjuk e betűket (részint teljes bizonyossággal, részint
több-kevesebb valószínfíséggel) a következő szavak első (ül.
egyetlen) tagjában :
aruk tue 'árok töve', fuegnes 'fövenyes5, cues, kues 'köves',
cuest 'Kövesd' 1055 \ fuzeg 'Füzegy' 1193; Fuzeqy 1211; Fuzeg
1329/58 | Füred 'Füred' 1211 (NyK. XXXIV. 397) J Lukeu clükő5
1211, 1293 k. | Vtev c ütő' 1251/81 | dulew 'dűlő' 1254/1368;
-dulew 1342; dulew 1413; -duleu- 1429 | vles- 'ülés' 1299; -ules
1323/30; -vleys 1329 (kétszer) | -fvzy '-füze' 1308 | fuues 'füves'
1333; Fwes 1409; Fues- 1485 | Kurtus c kürtös' 1358; Kwrthws
1421, 1444 | dwhetseg 'dühödtség' SchlSzj. 677. sz. | Buk- 'bükk'
1419 | Gywrw 'gyűrű' 1447; Gywrws 'gyűrűs' 1459 | Kwlsew'külső' 1429 i Svthw f sütő 5 1429; Swthew 1468; swteo 1601 |
-wgy 'ügy5 1434 J wsth 'üst' 1491 | vsthy cüsti5 1460 | zwkseg
'szükség5 Virg.-k. 55, 60; zvkseg-, zuvkseg Sz. Ágoston Reg. 1537
(Akad. Ertek, a nyelv- és szépt. kör. XVII. k. 6. sz. 19. 1.) |
wsteok- 'üstök' 1506 k. | swllw 'süllő5 1514 | twzes 'tüzes' 1520
k.; Twzes 1588; Thwzes 1605 (többször) | Kivrthew 'kürtő' 1523;
kwrte 1533 | zwrke 'szürke' 1531; zurke 1539 | swger- 'sügér'
1544, 1548; swger 1553 | wrö 'ürü' 1545 | Bwkken 'bükköny'
1549 | swlt 'sült'* 1549 [ Kwlemb kwlemb 'külömb-külömb' 1556 I
sweg 'süveg' 1560; sweg- 1597 j Wthkozo 'ütköző' 1577; wthkeózeŐ
1594 j twker 'tükör' 1581 | wres 1594; wreos 1596; Wreos 1596 |
vl 'ül5 1596.
8*
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Ezt a hangjelölést a latinbetűs írás első alkalmazói a
latinból vették. (A latin u [v] betűnek ü hangértékére nézve
vö. SCHÜCHAEDT, Der Vokalismus des Vulgárlateins, II. 218,
253, 272).
Mármost az a kérdés, hogy alkalmazták-e az u (v, w)
betűt az ö hang jelölésére is, és ha alkalmazták, mikortól fogva
történhetett ez.
Forduljunk megint legelőször a betűváltakozásokhoz és
ezúttal — minthogy más eljárásmód nem kínálkozik — halad
junk az időben visszafelé. Elég ]esz, ha MuRMELLiusszal kezd
jük. Az ő szójegyzékében egyebek közt a következő betű válta
kozásokat találjuk:
giumolczus 382 ~ gyűmőczos 406 | sedulgeni 916 ~ sedolgo
914, sedolok 'szédeleg 917 J etuk 'étek' 729 ~ etSk 1821 | vorus
'vörös5 1097 ~ veros 2557, verSsseiteni 2558 | tizenkettut '12-ik5
2677 ~ otőd 1584 (~ hattod 1968, hatot '6-ik5 2671) | ertelum
'értelem 3 603 ~ feiedelom 1696, feiedelem 2282, 2292 | belut,
bellut 'béllett 5 2027, 2056, esut 'esett5 1229 ~ fődőzzot 2379,
toltot 2123 ( ~ forot 2166, pirettot 2135, valaztot 2261) || selus
'széles5 299, 1982 ~ seles 648.
Jól tudom én azt, hogy ezek nem 2 X 2 = 4 bizonyítékok;
hiszen az effélékről fönnebb már nyilatkoztam. Megengedem,
hogy az u betűvel írt alakok régibb nyelvállapot maradványai
(tehát w-hangúak) is lehettek. De ha tekintetbe veszszük azokat
a kódexeinket és azokat a nem sokkal későbbi nyomtatványain
kat, a melyekben az ü meg az ö hang meg van külömböztetve,
arra a következtetésre jutunk, hogy MURMELLIUS fönnebbi u
betűinek a hangértéke ö lehetett.
Vegyünk elő mármost egy kódexet, a melyben az ö és az
ü (nemkülömben az 6 és az ü) hang többnyire egyazon betűvel
van írva. Ilyen pl. a XVI. század elejéről való Virginia-kódex.
Váltakozások:
gywnyewrwsegnek 4 ~ gonyerkwtem 4 [| terwmt- 52, 54, 57
~ teremt- 51, 52 J Ezwnkepen 56 ~ ezenkepen 57 | bynws- 1, 49
~ bynes- 48 || Elwzwr 2 ~ Hatodzor 1. || vö. még: ministwre
'minisztere 5 36.
Most ugorjunk át egy századot és lássuk a Schlágli Szó
jegyzéket :
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kwcen 'kökény5 1563 ~ kéken 1562 | kwles 'köles5 999 **
kelés 888 | kwnek 'könyök' 577 ~ kenek 384 | twrw 'törő' 1942,
twre 1944 ~ tere 844, 846, 1945.
XIV. századbeli megfelelések és betű váltakozások:
a) KT.: menyun 'mennyen' ~ világon (vö. twzwn ctüzön*
Virg.-k. 39; fwldwn 'földön' uo. 3 8 ; Dumbun- 'dombon' 1355;
oltarü GyulGl.; nopun, cuzicun HB.) | nekunc, hyrunc «-v rohtonc
{vö. isemucut *-J uromc, uimaggomuc HB.) || cuetsegum, esm[e]rum
( ~ tudum) «vi cuetsegem (vö. a XVI. században: kyrwm 'kérem'
[kétszer] ~ kyrem, erthenem [kétszer], Értenem, wennem, semelem
'személyem' 1545: EMNy. II 2 . 58—59 [ugyanabban a levélben];
a mélyhangú alakokat \--wm »v -om] 1. fönnebb 113. 1.; XH.
száz.: Oopoí)^ 'uram' KiNNAMOsnál, vö. HÜNFALVY, Magyarország
Ethnographiája 343) [| mvnyb[e\e] 'mennybe' ~ menyun (vö. munhi
HB.) | num 'nem', hanum ~ nem (ötször) (vö. Num, num, nü HB.).
GyulGl.: kegussege ( ~ chudalatus) ~ tistes.
b) Oklevelekben: Rednuk- tn. 1349 ~ Bednek- (ugyanabban
az oklevélben: Nyr. XXIV. 155) | -leluk 'lélek' 1335 ~ -lelek
(ugyanabban az oklevélben) | Embur- 'ember' 1326/35 ~ Ember(ugyanannak az oklevélnek másik példányában). — Talán a sok
-féld, -feuld, -fewld mellett kétszer előforduló fuld-et {-fúld 1302,
-fulde 1369) is föld-nek lehet olvasni (vö. még fold- 'föld' 1300).
XIII. századbeli betűváltakozások:
Beruk 'berek' 1252 (kétszer) ^ Berek (ugyanabban az ok
levélben) | Bestut\ Chetur, Fenerus, Kerus tn. 1211 (a hitelesített
példányban) *•»» Bester, Cheter, Feneres, Keres (ugyanannak a
fogalmazványában: NyK. XXXIV. 394) | Pentuc, pentuc szn.
'péntek' 1211 ~ Pentec (ugyanabban az oklevélben; az utóbbi
alak helyett a fogalmazványban Pentuc van: NyK. XXXIV. 411) |
Hunche, Numuogi tn. 1211 ~ Henche, Nemuogv (uo.: NyK.
XXXIV. 406, 407, 410; vö. Nomuolou tn. 1211 ~ Numuolou a
fogalmazványban, id. h. 410).
Az ANONYMUsnál:

Veluc, Ueluc, Veluquio szn. (HFK. 417, 452, 454 [négy
adat] ~ Velec (uo. 417, 452, 453 [kétszer]).
Tehát egészen az ANONYMüsig nyúlnak vissza azok a betű
váltakozások és megfelelések, a melyekre támaszkodva föl lehet
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tenni, hogy az u (v, w) betűt az ö hang jelölésére is használ
ták. S e betűváltakozások és megfelelések legnagyobb része más
megítélés alá esik, mint a mélyhangú szavakbeli u (v, w) ~ o
váltakozás és u ~ e megfelelés, a melynek fönnebb részint
semmi bizonyító erőt sem tulajdonítottam, részint nagyon cse
kélyét. A KT.-beli menyun ~ világon megfelelésre nézve ugyanaz
áll, a mit fönnebb a mélyhangú szavakban előforduló hasonló
megfelelésekre mondtam (112. 1.), t. i. l e h e t s é g e s , hogy az
'-un végzet u betűje ö hangot jelölt, de bizonyosnak nem bizo
nyos. Máskép áll azonban a KT.-beli nekunc, hyrunc ~ rohtonc
megfelelés dolga, mert a kódexekben — mint tudjuk — a mos
tani köznyelvi -úrik, tünk birtokos és alanyi személyrag előzője
legtöbbnyire -onk, -önk, -enk alakban, a HB.-ben pedig >omc,
somuc, zemuc alakban van meg, s ebből n a g y v a l ó s z í n ű 
s é g g e l következtethetjük azt, hogy a KT.-beli magashangú
alakok így hangzottak: nekönk (v. nékönk), hírönk.
Az u (v, w) ~-> e betűváltakozásra csupán olyan példákat
idéztem, a melyek ugyanabban az iratban (oklevélben, össze
írásban, levélben, munkában) vagy a másik példányában, ill. a
fogalmazványában fordulnak elő. S itt (legalább egyelőre) nem
az a kérdés, hogy az u (v, w) betű ugyanannak a hangnak a
jele lehet-e, a melyet az e betű jelöl, hanem az, hogy milyen
hang lehetett az utóbbival váltakozó. Ha az. e betű a zárt e
hangot jelölte, — s eddigi tudásunk szerint nem is gondolha
tunk másra — akkor a vele váltakozó u (v, w) betűnek a
hangértéke inkább ö lehetett, mint ü. Azokban az esetekben is,
a melyekben ü>ö>e
hangfejlődést lehet föltenni, valószínűbb
az, hogy az e hang a maga közvetlen előzőjével, az o-vel válta
kozott, semmint ennek az előzőjével, az «-vel. A mely esetek
ben pedig az e hangból'való kiindulást lehet föltenni, azokban
természetesen szintén az o-vel váltakozás valószínűbb. Ezt a
föltevést még az is támogatja, hogy az u betű nemcsak e-vel,
hanem o-val is váltakozik (1211: A7it/reuogi, iVwmuolou ~ Nemuogv ~ iVomuolou, 1. fönt; még néhány o-betűs adat alább
122. 1.). Nem hiszem, hogy akadna valaki, a ki az o betűt az
ü hang jelének tartaná.
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XI.
A következő esetekben a szó eredetére való tekintettel
lehet az u (v, w) betűnek ö hangértékét tulajdonítani:
b ö l é n y < t ö r . *bölán (G. 55, 157): bwlen SchlSzj. 1634
( ~ ? Belén 1211, 1302; Belemis 1349; belem SchlSzj. 1631).
ö k ö r < tör. *ökür (G. 111, 157): Wkwr1291; vkur1319, 1325/51; Wkur
1330; Vkrus
1344; Wkrus1350;
Hwkur1326/1428; wker SchlSzj. 1415. sz.; wkur uo. 1448.
1759. sz. {~eker BesztSzj. 400. 1027. 1171. sz.; ekur uo. 1026.
1039. sz.; Sker uo. 1000. sz.; eker SchlSzj. 1419. sz.; Ewkur1417; Eker- 1427 stb.).
G y ö r g y < ném. Jörj (Ma. 171): -gurg
1209, 1216;

Gyurg-

1233; Gurgh

1299; -gyurgh,

-gyurg

1299 (Cs.

V. 406); -gurg 1307; -gurgy
1329 (Cs. V. 406); -#wr# 1334,
1344 (uo.); Gyurg1366; '-gyurgh
1407; -gwrg- 1465 ( ~
-#er#/i 1299 [Cs. V. 405]; -^wrg/i 1419 [uo. 406]; -gerg 1453;
-gewrgh 1455; -gyerg 1466 [Cs. V. 406]; -gyergh- 1478 stb.).
S e j t é r , S ö j t ö r hn. < kfn. sehter: Sehtur1214;
Sehtur,
-sehtur
1356, 1387 ( ~ Sehter 1357, 1383, 1453 ~
Sehtyr 1259) (PAIS D.: MNyv. IX. 174—176).
P é t é r < s z l o v . Péter (vö. Ma. 202) v. ném. Péter:
Petur
1211 (huszonháromszor: NyK. XXXIV. 411), 1237 (kétszer),
1240 k. (hatszor); -petur
1286; -Petur
1297; Petur1309;
•petur
1319, 1344; Petur1346; -petur1357;
-petur
1359 ( ~ P e í e r 1211 [a fogalmazványban Petur:
NyK. XXXIV.
411]; jpeíer HB.; -peter 1329/77, 1343; Peíer- 1224/1389, 1344,
1363, 1376 stb.).
l é h e n c feudum' < kfn. léhen (bajor léhen LUMTZER-MELICH,
Deutsche Ortsn. u. Lehnw. 168): le hun 1271; heh un 1292;
lehun
1346, 1359 ( ~ lehen 1226, 1230, 1358 [háromszori,
1359 stb. ~ lehyn 1357, leuhyn 1262/1392 stb.).
m e s t e r < kném. mester (LUMTZER-MELICH id. m. 173;
MELICH, Mely nyelvjárásból valók a magyar nyelv régi német
jövevényszavai? 37): Mestur
1233, 1273, 1300;
Mesthur1347 ( ~ Mester- 1320; Mester 1348; Mester- 1392 stb. ~
Mestyr 1256).*)
*) A ném. sehter, Peter, léhen, mester-b&n a második szótag e betűje
az d hang jele; ezt a hangot a német emlékekben az e betűn kívül w-val
és i-vel is találjuk írva (vö. PETZ GEDEON: A magyar krónikák német
szavainak hangtani és helyesírási sajátságairól [Philologiai dolgozatok a
magyar-német érintkezésekről. Szerk. GEAGGEE R. 13—15.]).
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Hiszen elvégre az sem éppen teljes lehetetlenség, hogy a
tör. *ökür-böl a magyarban ökiír-ön át ükür, vagy a ném. mester bői mester-en és mestör-ön át mestür fejlődött, s í. t., — de
talán mégis csak természetesebb az a föltevés, hogy ezeknek az
u (w) betűknek ö volt a hangértékük.
Utoljára hagytam a következő adatokat: Budurfeuldu azaz
'-földe' 1342 (Cs. II. 737; vö. Bnámfeulde 1350 uo.); Fenyesfeuldu 1342 (többször). Ezek a labiális illeszkedés példái, több
mint egy századdal régibbek azoknál, a melyek eddig ki voltak
mutatva.*) Az é'-ből labiális illeszkedéssel tudvalevőleg ö fejlő
dött, s hogy ez az ö valamikor vagy valahol w-vé fejlődött
volna tovább, arra nincsen példa. Ennélfogva — mondhatnám —
a -feuldu alakot főídö-nek kell olvasnunk, és diadalmasan heurékát kiálthatnék, hogy íme itt vannak kétségtelen bizonyítékai
annak, hogy az u betűt legalább már a XIV. század közepe
táján az ö hang jelölésére is használták. De a kételkedés szel
leme, a mely folyton itt ül előttem a tintatartóm szélén, most
gúnyosan mosolyog és azt mondja: hát egészen bizonyos az,
hogy a -feuldu alak -feulde-ből fejlődött? nem fejlődhetett
-feuldy-ből (vö. Kedm&nfeuldy 1342/93)? — És igaza lehet. Ha
pedig az utóbbi alak i-je labializálódott, akkor ü lett belőle,
tehát a -feuldu alakot földü-nek is olvashatjuk. S ha csakugyan
így hangzott, akkor itt a formansbeli labiális illeszkedésnek
eddig ismeretlen esete és az egyessz. 3. személy ragjának eddig
szintén nem ismert alakja áll előttünk.
Tehát bizonyosság nincs és nem is igen lesz addig, a míg
elő nem kerül valami Árpádok korabeli magyar fonetika; azt
pedig alig remélhetjük. De ha bizonyosság nincs is, azt hiszem,
sikerült elég valószínűvé tennem azt a föltevést, hogy az u (v, w)
betűt legalább az ANONYMUS korától, tehát kb. 1200-tól kezdve
az ö hang jelölésére is használták.

*) Az eddig kimutatott legrégibb adatok a Bécsi- és a Münch.-k.ben vannak, pl. B.: zvuu 11, konuő 72, 97; M.: gimolcu 108, főidőiért 67.
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XII.
De hogyan alkalmazhatták az u (v, w) betűt az ö hang
jelölésére? Ez az a homályos dolog, a melyre — mint a be
vezetésemben mondtam — előbbi álláspontomból semmikép sem
sikerült világot derítenem. A latinbetűs írásnak sem első, sem
későbbi alkalmazói nem vehették ezt a hangjelölést máshonnan,
mert sehol sem volt meg; tehát magyar földön kellett kifej
lődnie. Az eredetét a hangtörténetben kell keresnünk. Eégi
török jövevényszavaink között van egynéhány, a mely a mi
nyelvünkben végbement ü > ö hangfejlődésről tanúskodik; ezek:
bögöly, görény, gözü, kökény, tömény (G. 157). GOMBOCZ azt
mondja: «Zur bestimmung des alters dieses wandels bieten die
allzu spárlichen belege der sprachdenkmáler (von den angeführten wörtern ist nur kökény aus dem XIII. jh. belegt) keinen
sicheren stützpunkt» (G. 158). Mármost, minthogy azt láttuk,
hogy az u (v, w) betűnek o hangértékkel való alkalmazását az
ANONYMUS idejénél korábbra nem lehet visszavinni,*) föltehetjiik
azt, hogy az ü > ö hangváltozás a XI—XII. században ment
végbe. Az u (v, w) betűvel kezdetben az ü hangot jelölték, s
ez a jelölés idő jártával átszállott az ii-ből fejlődött ö hangra s
azután más eredetű ö hangokra is. De ezenkívül még más lehe
tőség is van. Lehetséges ugyanis, hogy a szóbanforgó hang
jelölést csupán azért nem tudjuk régibb korból kimutatni, mert
a XI. és a XII. századból általában (minden hangjelölésre) na
gyon kevés az adatunk. Ennélfogva nem állíthatjuk egész hatá
rozottsággal, hogy az ü > ö hangváltozás a XI—XII. századnál
nem korábbi. Megindulhatott az már a nyelvtörténet előtti kor
ban, de ebben az esetben föl kell tennünk, hogy a latinbetűs
írás első alkalmazása idejében az újabb ő-s alakok mellett még
igen sűrűn fordultak elő vagy talán még jóval gyakoribbak
voltak a régibb Ü-B alakok. Minthogy pedig az utóbbiakat u
(v, w) betűvel írták, ezeket a betűket egyúttal az ó-hangú
változatok leírásában is alkalmazhatták.

*) Hogy a Ourcu név, a melyet MELICH (Szljöv. I 2 . 171) korábbról
idéz és a György név beezéző alakjának ( = Györké) tart, csakugyan össze
tartozik-e vele, az nagyon kétséges.
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Az ö hangnak nyelvtörténetünk első századaiban az u (v,
w)-n kívül más jelei is voltak. Ismeretes a gyakori eu (ev, ew)
jelölés. Ezenkívül a kódexek kora előtt egynéhány esetben o-val
is találjuk írva, pl. Nomuolou 1211 (NyK. XXXIV. 410); orduksara 1075/1217 (vö. m % s a r a 1358); fold- 1300; -uolg 1275/81;
-wolg 1347; zöld BesztSzj. 676. sz.; 1444; oker BesztSzj. 995.
sz. -— És még egy jelölésmódra vonhatunk következtetést ezek
ből az adatokból:
Iwanka feldeu 1298; Tykol/eldeu 1383; Bodor/eldew, Goth&vdfeldew 1396; F&ipfeldeiv 1410; Kapolna/eZífot? 1438; Eghazfeldew 1445; Jünosnemdeakfeldew
1447; Symonremethe/gWeií;,
Monohfeldew 1449 (vö. Zenthm&Ythorifewldeiv 1479) | Worrewlabuelgu 1342.
Hogy ezekben a szóvégi eu, ew, w, u betű az ö hang jele-e
vagy az ü hangé (1. fönnebb 120. 1.), az most teljesen közömbös
dolog. Mind a két esetben labiális illeszkedésre gondolhatunk,
ennek a föltétele pedig a megelőző szótagban levő labiális ma
gánhangzó. Ennélfogva föltehetjük, hogy ezeket foldó'-, völgyönek v. fóídii-, völgyü-nek ejtették, vagyis hogy az első szótag
jukban levő e betű az ö hang jele volt.*) Egész határozottsággal
nem akarom állítani, mert elvégre lehetséges ez a hangfejlődés
i s : földe, völgye v. földi, völgyi >földö, völgyö v. fóldü, völgyit >
> féídö, velgyö v. feldü, véígyü. És az is lehetséges, hogy ez
esetekben a szó végén megindult ö-zéssel van dolgunk (vö.
tekelletos Sánd.-k. 1, 7; tekelleetos uo. 8 [kétszer]; feeldon uo. 6,
d e : főidón 2), bár arra, hogy az utolsó szótagot v é g z ő e hang
labiális illeszkedés nélkül ö-re változott volna, nem tudok több
példát ennél az egy kétesnél: reso "része" MUKM. 629. sz. (ellen
ben : rése 630, 689, 691, 704, 705, 731, 732, 1764; resy 688,
2107, 2108; rysy 1968).
De ha későbben előkerülő adatokkal kétségtelenné lehet
tenni azt, hogy az e betűvel valamikor az ö hangot is jelölték,
akkor nagy valószínűséggel föltehetjük, hogy ez volt az ö hang-

*) E szerint az 1298-i adat volna a formansbeli labiális illeszkedés
nek legrégibb példája.
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nak legrégibb jelölése módja, és akkor — még bizonytalanabb
lesz a legrégibb nyelvemlékek olvasása.*)
XIII.
Az i > e ( > ö) hangváltozásnak meglehetős sok példáját
sorolja föl MELICH (NyK. XXXIX. 22—26) és GOMBOCZ (BTürkL.
152—153).
Régebben, mikor még nem volt ennyi adatunk, hajlandó
voltam arra a föltevésre, hogy a XI—XIV. században az i (y)
betűvel az e hangot is jelölték (vö. Nyr. XXIV. 204; NyK.
XXVII. 244, 270). Ezt a föltevést most is támogatni lehetne
egygyel-mással (így a vulgáris latin i ~ e hang- és betüváltakozással [vö. SCHUCHARDT, Der Vokalismus des Vulgárlateins I. 20],
a lehyn, Mestyr, Sehtyr-iéle [119. 1.] adatokkal), de kétségbe
vonhatatlan bizonyítékunk nincsen rá.
Hátra van még az e > e hangváltozás. Mindenki tudja,
hogy ezen az eltolódáson a nyelvjárások egy részében vala
mennyi e hang átesett. Ezenkívül e van a magyar nyelvterület
leges-legnagyobb részén az egykori szóvégi e helyett, kivéve
néhány egytagú szót (le, te, ne, se, -e).
Az előbbi változás SIMONYI szerint újabb időben, legföllebb
néhány száz évvel ezelőtt ment végbe (Nyr. XVI. 358). Lássuk,
mikorra lehet tenni a szóvégit.
Egy régi értekezésemben, a mely a birtokos személyrago
zásról szól, a ~jai, -jei többesjelt úgy magyaráztam, hogy elő
része a -ja, -je személyraggal azonos (Nyr. XVII. 246). SIMONYI
ezt a magyarázatomat elfogadta és megtoldotta azzal a föl
tevéssel, hogy az -ai, -ei többesjel első magánhangzója meg az
-a, -e személyraggal lehet azonos (TMNy. I. 538—540). Ujabban
határozottan azonosnak tartja a kettőt (vö. Die ung. Sprache
312). Én az ő föltevését mindjárt nagyon valószínűnek találtam
és elfogadtam (vö. NyH. 1 85).
Ezekben a többesjelekben az e hang állandó. Ott is, a hol

*) Akkor a fönnebb (118. 1.) tárgyalt «<ve váltakozásbeli e betűnek
a hangértéke is bizonytalanná válik, és reája alapított következtetésem is
meginog.
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az egyessz. 3. személy ragja -e helyett --é, w vagy -i (pl. levele,
ökrö, könyvi), nyilt e van a több-birtokú alakban (levelei, ökrei,
könyvei). És ez egészen rendjén van, mert tudjuk, hogy a szó
végi magánhangzó változásával nem jár együtt a megfelelő szóbelsei magánhangzó változása.*) így, hogy csak egy egészen
közeleső példát idézzek, az egyessz. 3. személy ragjának magas
hangú alakja a szó végén *sé > *se > -e fejlődésen ment át, de
a szó belsejében megmaradt az :<?-fokon (pl. keze ~ kezét) vagy
máskép fejlődött (pl. keze ~ kézit);**) mélyhangú alakjának
szóvégi fejlődése ez volt: ¥-á > -á > a, de a szó belsejében máig
is az -á- fokon van (pl. lába ~ lábát).
Ebből mármost az következik, hogy az -ei többesjel akkor
alakult, mikor az egyessz. 3. személy ragja a szó végén már
nyilt -e volt. Minthogy pedig már a HB.-ben megvan az -ei
többesjel (feleym, unuttei), a szóvégi é > e hangváltozásnak már
korábban kellett végbemennie. E szerint a HB.-nek rövid hangot
jelölő szóvégi e betűjét nyilt e-nek olvashatjuk (nevezetesen
ezekben a szavakban: terumteve, élnie, feledeve, engede, vize,
veteve, feze, érette, ketnie, seine, vezesse, mente, helhezie, ilezie),
hacsak valaki be nem bizonyítja, hogy olyan nyelvjárásban van
írva, a melyben visszafejlődés {-e > -e) törtónt.
Hogy a szóvégi e > e hangfejlődés a HB. korában még
újkeletű volt-e vagy már régebben megtörtént, arra a kérdésre
megfelel a HB. maga. Kétségtelen dolognak kell tartanunk, hogy
az egyessz. 3. személy ragjának a több-birtokú paradigmába
való behatolása a sg. 3. szem. alakban kezdődött {véne + véni>
vénei), s hogy a többi alakba az -ei többesjel csak akkor terjed
hetett át, mikor első elemének eredeti mivolta már teljesen el
homályosodott volt. S ehhez minden bizonynyal hosszú idő
kellett. Már réges-régen kellett lenni felei-féle alakoknak, mielőtt

*) A hol együttes fejlődés mutatkozik, m i n t pl. a kettőshangzóknak
hosszú hangzóvá való összevonódásában, az általános (nem pedig szóvégi
> szóbelsei) hangfejlődós.
**) A hol kézit, kézibe, kézire stb. mellett az alanyeset kézi, ott vagy
a ragos alakoknak az alanyesetre tett h a t á s á t kell föltennünk, vagy a
szóbelsei és a szóvégi h a n g n a k egymástól független fejlődés útján történt
egybeesését.
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a HB.-beli feleym létrejöhetett, tehát az -ei többesjel keletkezését
a HB. írása idejénél jóval korábbra kell tennünk, és ennél is
korábbra a szóvégi e > e hangváltozást.*)
*

*

*

»Hogy hangzott a magyar nyelv az Árpádok korában?))
czímü értekezésemet, a melyet tizenkilencz évvel ezelőtt írtam,
ezekkel a szavakkal végeztem: «S ha mármost, miután lehullott
a szemünkről a hályog, melyet a régiek tökéletlen írása borított
reá, tisztábban látva hozzáfogunk a részletek vizsgálatához,
meggyőződésem szerint arra az eredményre fogunk jutni, hogy
az Árpádok korabeli magyar nyelv hangzása a mostanihoz sok
kal közelebb állott, mint eddig hittük» (Nyr. XXIV. 205). Most
pedig arra a kérdésre, hogy a magyar nyelv hogy hangzott az
Árpádok korában (és még azután is jó darab ideig), csak azt
felelhetem: i g n o r a m u s e t i g n o r a b i m u s .
SZINNYEI JÓZSEF.

*) E szerint a nyelvjárási feje, nev'é-£éle alakok és labiális illeszkedési! változataik (Ökrö, tührö), bármily régiek is (akár nyelvtörténet
előttiek), mégis újabbak a feje, nem, ökre, íitfere-félóknél. (A nyelvjárási
•é> -é hangváltozásra nézve vö. Nyr. XXI. 212; NyF. XXXIV. 12).

A török-mongol nyelvviszonyhoz.^
A NyK XLI. kötetében «Egy török-mongol hangtörvény»
czím alatt az oszm. t- ~ köztörök t- ~ mongol c- és oszm. d~ köztörök t- ~ mongol s- megfelelést bizonyítgattam. EAMSTEDT a NyK. idézett helyén kétségbe vonja megállapításaim
helyes voltát s azt igyekszik kimutatni, hogy a köztör. í-nek az
oszmanliban d-re és í-re való válása az oszmanliban végbement
mondatfonetikai jelenségekből magyarázandó s hogy egyezteté
seim, a melyek alapján a fenti hangtörvényt felállítottam, nem
állják ki a bírálatot.
EAMSTEDT czikke több tekintetben hálára kötelez. Először
is alkalmat ad némely dolgokat bővebben kifejteni, a melyeket
első czikkemben futólag, sokszor csak egy szóval említettem.
Másodszor hálásnak kell lennem EAMSTEDT iránt munkám érde
kében, hogy ő, a ki az oly kevés hivatottak közül való, el
mondta megjegyzéseit. Harmadszor köszönöm neki, hogy nagy
terjedelmű mongol ismereteivel és kézirati anyagával egy pár
kétesebb egyeztetésemet megdöntötte vagy megerősítette.
Mert megállapításomat, mint a következő sorok bizonyítani
fogják, bírálata után sincs okom visszavonni. Válaszomat négy
részre osztom; először szólok a török-mongol nyelvviszonyról
általában (ebben van a legnagyobb eltérés a EAMSTEDT felfogása
és az enyém között), azután kimutatom a EADLOFF-EAMSTEDTféle magyarázat tarthatatlan voltát, harmadszor sorra veszem az
egyeztetéseim ellen emelt kifogásokat s végül felhívom a figyel
met még egy fontos körülményre.
*) Vö. NyK. X L I . 401—12 (Egy török-mongol hangtörvény), EAM
STEDT, NyK. X L I I . 69—74 (Egy állítólagos török-mongol hangtörvény).
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I.
RAMSTEDT a török-mongol nyelvekkel mint egy alapnyelvre
visszamenő rokon nyelvekkel dolgozik, én pedig ezt a rokonságot
semmi esetre sem látom bebizonyítva, s feltétlenül nyomós okaim
vannak arra, hogy a török-mongol egyezéseknek legalább is
nagyobbik részét (RAMSTEDT szerint elenyészően csekély részét)
ne ősrokonságból, hanem átvételből magyarázzam.
Hiszen a kutatásnak nem kell szükségszerüleg abban az
irányban haladni, hogy biztos ismereteink gyarapodásával minél
több nyelvet, majd nyelvcsaládot foglaljunk egy kalap alá. Kö
vessük őszintén a rerum cognoscere causas elvét. A nyelvtudo
mánynak azon a kis mezején, melyen eddig többé-kevésbbé
látszanak munkás kezek nyomai, használtuk bizonyos kapcso
latok kifejezésére egy-egy kis területen a rokonság fogalmát.
Hogy ezt majd később, a messzebbmenő kapcsolatok kimutatá
sánál meg tudjuk-e tenni, azt ki tudná megmondani? Én a
magam részéről nem hiszem.
Ez a törekvés, mely csak a rokonságot akarja minden áron
bebizonyítani, s a mely olyan szörnyetegeket hozott a világra,
mint a TROMBETTI sokat emlegetett munkája, végtelen kárára
volt eddig a török-mongol nyelvtudomány módszeres müvelésé
nek is. Egy pillantás "WINKLER munkáiba elég, hogy erről meg
győződjünk. Czéljában elhibázottnak kell tartanunk RAMSTEDT
kísérletét is, ki a SUS. Aik. XXIV. kötetében a török-mongol
nyelvek számneveit igyekszik egymáshoz közelebb hozni, hogy
a két nyelvcsoport rokonságát valószínűbbé tegye.*)
Mindenféle nyelvtörténeti kutatás lelke, kiindulópontja a
hangtan. Ez adja meg a további kutatás szilárd alapját.
És a török-mongol hangtanban találunk egy-két jelenséget,
melyet semmiképpen sem lehet figyelmen kívül hagyni s melyre
már a ZDMG. LXVI. kötetében írott czikkemben (Die türkischmongolische Hypothese) felhívtam a figyelmet. Az ott érintett
gondolatot most bővebben ki fogom fejteni.
Mindnyájan tudjuk, mily rendkívüli tévedésekre vezetne

*) Vö. a ZDMG. LXVI. kötetének 560—5. lapjain hozzáírt észre
vételeimet.
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az, ha valaki az ö s s z e s görög-latin vagy lapp-finn egyezéseket
az indogermán vagy finnugor alapnyelvre vezetné vissza, s
mindennél világosabb, hogy ha van kiinduláspontunk annak a
bizonyítására, hogy két nyelv egyező elemei külömböző kor
szakok eredményei, akkor ezt a kérdést azonnal a lehető leg
tökéletesebben tisztáznunk kell, mert azontúl a két nyelv közt
minden hangtani viszony megítélésében az itt nyert eredmények
adják a vezető szempontokat.*)
Ez a kérdés a török-mongol hangtörténet tárgyalásánál
eddig sem maradt teljesen figyelmen kívül, de nem is fordítot
tunk rá elég figyelmet.
A régebbi kutatók nagy részénél, a kik a hangtörtóneti
kutatás elveit többnyire nem ismerték, ennek persze nyomát
sem találjuk. — GOMBOCZ ZOLTÍNÍ etimológiai összeállításában
nem zavarják az alakban és jelentésben «hasonlóbb» alakok, a
melyek egész világosan újabb korszakból való átvételek. BAMSTEDT azonban gondosan kerül minden olyan alakot, a mely
nél — különösen alakra — hasonlóbbat talál.
Nézzük csak közelebbről, mit mond a hangtan.
Tudjuk, hogy a szókezdő török j-nek a mongolban 1. j - ,
2. 3, 3, 3. d-, 4. n-, 5. s, s felelhet meg. (Hogy EAMSTEDT az
utóbbit nem fogadja el — erről még alább —, az nem sokat
változtat a dolgon.) Ha semmi világos okom nem volna kétel
kedni, akkor is nehezen hinném, hogy ezek a szókezdők a
törökben mind j-he estek volna össze**) (tovább menve ez a j az egyes török nyelvekben újra j-vé és s-szé fejlődött — meg
lehetősen czifra dolog volna). De nagyon is erős okaim vannak
kételkedni. Tudva azt, hogy a tör. alapnyelvi szókezdő *j-nek
j~> 3m> s-képviselői a különféle török nyelvek sajátságai, s figye*) EAMST. Konj. Vorrede V I I . : Wenn die hochasiatischen nomadenvölker, die durch keine feste grenzen, bestimmte bauplátze u. áhnl. vou
einander zu trennen sind, j a h r t a u s e n d e h i n d u r c h zusammen gelebt u n d
gestritten, u n d wáhrenddessen, sagen wir, z. b. 99 % lehnwörter h i n und
wieder aufgenommen, ist das schon eine gemeinsame «ursprache» ? H o g y
hogy nevezzük, az valóban közömbös, de hogy hogy fogjuk fel, az a h a n g 
tan tárgyalásánál elsőrangú fontosságú.
**) Még kevésbbé lehet a r r a gondolni, hogy a tör.-raong. alapnyelvi
j - ennyire differenciálódott volna a mongolban.
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lembe véve, hogy ezek a nyelvek a mongolsággal nagyon sokat
érintkeztek, feltétlenül arra kell gondolnom, hogy ezek a szó
kezdők török jövevényszavakban kerültek a mongolba. Végkép
eldönti ezt a kettős, hármas alakok előfordulása. A török jüz
c
arcz5 szó négy alakban fordul elő a mongol-mandzsu nyelvek
ben: 1. mong. jez, % mong. gisün, 3. mong. niyur, 4. mandzsu
dere (azt hiszem, ezeknek az egyeztetéseknek a helyességében
EAMSTEDT sem kételkedik). Hogy ebből a négyből legalább is
három alak három külömböző korszakban, vagy a mi ezzel egyértékű: három külömböző török nyelvből került a mongolba,
az mindenki előtt világos.
Ugyanez a példa átvezet bennünket egy másik jelenségre.
Tudjuk, hogy a köztörök -2-nek a mongolban -r- felel meg, de
-s-es alakokat, sőt dubletteket is bőven találunk. Arra lehetne
gondolni, hogy az alaphang kettős fejlődése valamely (ma isme
retlen?) hangtani feltétel következménye. De ez először is nem
bizonyítható. Másodszor miért van a jüz mongol megfelelői, a
jez, faun, nur között a kezdő mássalhangzóban s a vokalizmusban is oly rendkívüli eltérés ? Aztán ugyanennek a differencziálódásnak az eredménye-e a köztörök z-s alakok mellett elő
forduló néhány r-es alak, mint esag. koz 'izzó szén' «N» oszm. kor
id., oszm. uzak "messze' ~ irak id., oszm. -maz (tag. prses. 3. sz.)
«y azerb. -mar, oszm. samiz 'kövér' ~ sámir- 'kövéredni', gőz
'szem' ~ gbr- 'látni', volgai diai. -kar (fact. k.) ~ -kaz stb. ?
Vagy hogyan magyarázzuk meg ezzel a feltevéssel az ilyen ala
kokat, mint csag. ökür, tung. ogus (a köztör. öküz 'ökör' meg
felelői)? Én nem látok rá más módot, mint azt, a hogyan azo
kat az eseteket magyarázzuk, mikor a köztör. -z- helyén a csuvasban z-t, az a helyén a-t, az a helyén e-t találunk: t. i.
átvétellel.
Kétségtelen dolog, hogy a török-mongol nyelvek sokszor
és erősen hatottak egymásra (lehet, hogy véletlenül rokon nyel
vek is*) s egy-egy nyelvjárás hangtani sajátságai visszatükrö-

*) Az erről szóló régi hagyománynak nincs semmi értéke. A mint
ANONYMUS a korabeli viszonyokat írja át a honfoglalás korába, ugyanúgy
tesznek a XIII. sz. arab és perzsa történetírói a törökök és mongolok
viszonyával.
Nyelvtudományi Közlemények. XLI1I.

9
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ződnek egy másik nyelvjárásnak belőle átvett jövevényszavaiban.
E nélkül az elv nélkül a török-mongol hangtani viszonyok út
vesztőjében nem lehet eligazodni.
Az olyanféle egyezéseket, mint tör. jer 'föld' ~ mong.
sirun id., tör. jeni c új' ~ mong. sine, ha nem tudok is egyelőre
több ilyenféle kétségbevonhatatlan példát, mégsem lehet el
tagadni. Hiszen a tör. j - «y mong. j-megfelélésre sem sok a
példa.
V a g y h o g y k e r ü l a c s u v a s b a a z o s z m . d- «y
k ö z t ö r . í- ~ c s u v . s- « *s-) m e g f e l e l é s n e k a z a k é t
e s e t e , m e l y e t ZOLOTNICKIJ é s z r e v e t t s PAASONEN i s e l 
f o g a d o t t c s u v a s s z ó t á r á b a n ? CSUVPAAS. S§1 cfog, csorba'
•v oszm. dis «N» köztör. tis id.; csuv. é§m 'fagyott', s§n- cfagyni'
~ oszm. don- ~ köztör. ton- id. (Vö. EADL. Phon. § 211.) Ide
tartozik még a csuv. syla l é p ' ~ köztör. tálak ~ oszm. dalak.
A csuv. tálak és mong. deligün alakok kétségkívül későbbi át
vételek. Hogy egy nyelvnek három szava minden külső ok nél
kül épp a í > s változáson menjen keresztül, mégis csak nehéz
volna elhinni. :'... L
Az itt érintett dolgokat teljes világosságban látni egyelőre
lehetetlenség; ha az anyagunk gyűl, s a vizsgálódásba kissé
belemélyedünk, lehet, hogy nemsokára határozottabban beszél
hetünk. A török-mongol érintkezéseket egyelőre négy csoportba
osztom:
I. Ősi (alapnyelvi?) közösség.
II. Bolgár (>. csuvas)-mongol érintkezés.
III. Köztörök-mongol érintkezések.
IV. Jakut-mongol érintkezés.
BAMST. NyK. XLII. 7 3 : «az öszm. t- ~ mong. c- és oszm.
d- ~ mong. s-megfelelés bebizonyítása — a mennyire a török
nek és a mongolnak a hangtanát ón ismerem — sohasem fog
sikerülni». Az esetek nagy többségében ugyanis mong. t- felel
meg a török í-nek. EAMSTEDT csak ezeket az eseteket hajlandó
elfogadni s megbotránkozva kérdi, hogy én talán az összes ide
tartozó (t. i. t «v> t megfelelésű) szókat átvételeknek tartom. Nos,
még azt sem gondolom lehetetlennek, hogy a t ~ c , d ~ s meg
felelés képviselői is átvételek.
Czikkem harmadik részében többször rá fogok mutatni
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a r r a , hogy a szó pontos megfelelőjének megvolta n e m sokat
b i z o n y í t ; első czikkem megírásakor m é g voltak e tekintetben
n é m i aggodalmaim, de ezeket a további vizsgálódás eloszlatta;
m i lenne akkor, h a a tör. jüz fenti négy megfelelője közül csak
a leghasonlóbbat fogadnánk el s a másik h á r m a t l e t a g a d n á n k .
Abban m e g bizonyosan megegyezünk RAMSTEDTtel, hogy
n e m a m i n é l hasonlóbb megfelelések, h a n e m a m i n é l szabályo
sabb hangváltozások képviselői adják a legjobb etimológiákat.

Hogy aztán ez a í ~ c, d ~ 8 megfelelés szabályos, hogy
ügy mondjam, bebizonyítható-e, azt meglátjuk a következőkben.

n.
Először vegyük szemügyre a RADLOFF-RAMSTEDT-féle ma
gyarázatot. «Régi sandhi-jelenséggel van itt részben (miért rész
ben?) dolgunk, mert kezdetben volt a mondat, nem a szó».
Lehet, hogy kezdetben volt a mondat (nem tudom), de hogy ez
az igazság legkevésbbé alkalmas hangtani jelenségek történeti
magyarázatára, az bizonyos. Mert hogyha éppoly fontosak, sőt
— a mint RAMSTEDT szavaiból érzik -— még fontosabbak vol
nának a szó hangtörténeti fejlődésére a mondatban előforduló
alakok, akkor például az ó- és középfelnémetben nem csak
drenk, meg, sem ( < drank stb.)-féle alakok*) fordulnának elő (a
névmás i-jének hatása alatt), hanem az utolsó szótagbeli a ~ á
váltakozás éppen olyan közönséges volna, mint a d- ~ t- a mi
oszmánli s z ó t á r a i n k b a n .
Ilyenféle hatást csak kivételesen gyakori kapcsolatokban
lehet elképzelni, de külömben a szó oly sokszor fordul elő a
legkülönfélébb kapcsolatokban, oly sokszor van a szólam elején
(vagy végén) és áll magában, hogy hangtörténeti fejlődésére a
mondatbeli alakjai nem lehetnek különös hatással.
Bizonyára ismeretes RAMSTEDT előtt, milyen gondosan ügyel
az ófelnémetben NOTKEB (Notkers anlautsgesetz), hogy a mondat
nak vagy a mondat egy részének elején vagy a mondatban, ha
az előző szó zöngétlen hangra végződik, mindig p-, t-} k-1 írjon.
NOTKER írásmódja, melynek más íróknál is vannak nyomai, az
*) BEHAGHEL, Gesch. d. deutschen Sprache (Grdr. 3 ) 133. kk.
9*
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élőbeszéd sajátságait tükrözteti vissza, de micsoda hatása volt
ezeknek a sajátságoknak a német hangtörténetre ?
Mi is voltakép a BADLOFF-ÜAMSTEDT-féle magyarázat? Az
oszmánlik (s egyéb törökök) a í-kezdetű szókat — mondjuk
zöngés hangok után — rég d-vel mondták. A mint aztán a dkimondását a perzsáktól s araboktól megtanulták (és jól be
gyakorolták, mondaná EADLOFF), elkezdték a í-kezdetű szókat
k ü l ö n is d-vel kimondani.
Csodálom, hogy RAMSTEDT minden kritika nélkül elfogadja
ezt a magyarázatot. A mi RADLOFFOÍ illeti, én mégis inkább
csak GEÖNBECHkel tartok, a ki a jeles Forstudier előszavában
olyanformán ír róla, hogy a műveit nem olvassa, s ha néhány
eredménye találkoznék a RADLOFFéval, éppen nem volna büszke rá.
Ilyen magyarázatot még vagy ötöt lehetne hirtelenében
csinálni, s egyformán értéktelen lenne mindegyik. Ez nem ma
gyarázat, hanem spekuláczió.
Hogy az oszmánli nem mutatja tisztán az eredeti d-t és
í-t, az bizonyos, de ezt a jelenséget t ö r t é n e t i alapon meg
lehet magyarázni. (Hogy a szótárak mit mondanak, arra nem
érdemes szót vesztegetni; várjunk addig, míg egy tisztességes,
a nyelvtudomány használatára készült oszmánli szótárunk lesz.)
Bizonyos, hogy a köztörök dialektusok legnagyobb részében csak
szókezdő t- volt. Ezek a dialektusok hatással voltak az oszmánlira, s így történt, hogy az eredeti szókezdő d- és t- nem
maradt meg tisztán minden példában.
Nyelvjárások keveredésével nagyon könnyen megmagyaráz
hatjuk egyes török dialektusok (kumük, kazáni stb.) szókezdő
d-jét is.
Természetesen egyes szórványos t > d változásokat sem
lehetetlen elképzelni.
Dolgozatom negyedik részében tárgyalok még egy jelensé
get, mely szintén feltétlenül arra kényszerít bennünket, hogy az
őstörök szókezdő d- és t- megvoltában ne kételkedjünk.
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III.
S most vegyük sorra az egyeztetéseim elleni kifogásokat.
1. oszm. tas ~ mong. cilagun. Az egyeztetés jó, mondja
de a mong. szó *tilagun alakra megy vissza, tehát a
t > c változást az i okozta.
RAMSTEDT,

a) Lehetetlen összefüggést nem látnom a csuv. iéal s a
mongol alakok szókezdő c-je között, b) Nem látom bebizonyítva,
hogy a szó i-je régibb, mint a c-je.
2. «oszm. tála- és dala- 'rabolni 5 ~ mong. tála- id.; gold
coia- lopni' nem tartozik ide.»
r

A hasonlóbb megfelelő semmit sem bizonyít, különösen
mikor ez a megfelelő tökéletesen azonos is; feltétlenül újabb
jövevény: vö. GOMBOCZ NyK. XXXV. 261. A mit RAMSTEDT
mond, mindazzal én számoltam a tála- etimológiájánál. Nagyobb
bizonyság kedvéért nem lesz talán felesleges czikkem idevágó
kikezdését idézni:
«BÖHTLINGK a jak. alakot összeveti a mongKow. tála- cenlever, confisquer les biens5 szóval, melyhez még hozzácsatolhat
juk a mandzsuGAB. tála- c nehmen, sich aneignen, confiscieren5
szót. Kétségtelen azonban, hogy mind a mongol, mind a
mandzsu szó újabb átvétel a törökből. A már fentebb is emlí
tett többrendbeli kölcsönös érintkezés a törökség és a mongol
ság közt a szóegyeztetést zavarja főképpen. Kénytelenek vagyunk
alakilag meglehetősen eltérő egyeztetéseket végezni, holott talán
akármelyik szónak pontos mása is megvan a másik nyelvben.
Az átvételek több rétegének hipotézise egyrészt nagy segítségünk
a kutatásban, de másrészt rovására van az egyeztetések biztos
ságának.*) (De kénytelenek vagyunk ebben az irányban haladni,
mert másképp sohsem fogjuk tisztázni a török-mongol viszonyt.)
RAMSTEDT tehát nem tesz egyebet, mint ismétli a saját
kifogásaimat, de elhallgatja azt a legfontosabb momentumot, a
mely engem arra bírt, hogy ne csak a leghasonlóbb megfelelőt
fogadjam el.
A mi a jelentést illeti, megjegyzem, hogy a gold cola
jelentése 'stehlen, rauben', a tör. tála- pedig c rauben, wegschleppen, stehlen' jelentésben is használatos.
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A tála- 'széttépni, ütni, kifosztani' igének külömben a
törökben alakpárja is van, mely szintén a kérdéses t <** c válta
kozást tükrözteti vissza. Ez a köztör. cal- leütni (vmire vagy
vmit), ütni, levágni, kitépni, megragadni, ellopni (oszm.)\ A gaz
dag jelentésfejlődés tökéletes azonossága, párosulva a kifogás
talan alaktani megfeleléssel, kétségtelenné teszi, hogy a két szó
ugyanaz, s hogy a gold cola- ebbe a családba tartozik, azt
RAMSTEDT sem fogja kétségbevonni.
3. A tör. *takuk ***> mandzsu cokö egyeztetés (a t <~ c-től
eltekintve) kifogástalan. Még ha be volna is bizonyítva, hogy a
mandzsu szó kínai eredetű (pedig nincs, a mint hogy maga RAMSTEDT is lehetségesnek tartja, hogy esetleg arab [!] jövevényszó),
akkor sem lehetne esküdni rá, hogy a takuk-nak a cokö-hoz
nincs köze.
4. Az oszm. töprak cföld' szóra RAMSTEDT nem fogadja el
az én etimológiámat, hanem a mong. *towusun > kaim. tösn,
kh. tfhös cpor', továbbá mong. towuram > kaim. tförm cpor'
szókkal egyezteti. (Ezt az egyeztetést RAMSTEDT bizonyosan
vissza fogja vonni, mert hiszen a mong. szóknak van «pontos»
török megfelelője: toz cpor'.)
Ezt az egyeztetésemet már eredeti czikkemben kétségesnek
jeleztem; most a mongol alakok alaposabb ismerete után ter
mészetesen visszavonom, bár a török toprak és camur s a burj.
sabur, sabar, tör. camur szók összekapcsolását — kérdőjel alatt!
— egyelőre fenntartom.
Itt jegyzem meg, hogy a tör. ter 'sueur, transpiration,
moiteur' *v» mong. cer 'humeur, flégme' egyeztetésemet elfelejtette
RAMSTEDT megczáfolni. Munkája megkönnyítésére közlöm az oszm.
dar 'Schweiss' alakot, melyért RADLOPF szótára felelős.
5. «oszm. tay (day\ dán) = mong. tey 'a teve egyik olda
lán levő teher 5 s ebből cköteg, csomó'. A mong. cey, kh. tsey,
kaim. tsey réx kínai jövevényszó").
A mongol szó nem kínai jövevény. (Valami ősi kapcsolatot
persze nem tartok lehetetlennek.) A kínai (GILES 2 ) ts'yn, ts'e/i,
chieng, dzie, die, pekingi és középkínai cKien (GILES átírása!)
jelentése c copper. coin, or «cash»; money, wealth 5 ; hangtani
nehézség is van: a kínai szó ma már csak a (déli) fu-csoui
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nyelvjárásban hangzik ng- (ö: t) vagy yg9)-\e\. Jelentéstani
bizonyságok alapján azonban határozottan úgy látom, hogy ez
a szó a török-mongol nyelvterületen van otthon. A török nyel
vekben 'gleich, gleichartig, grade, genau, das gleichgewicht, die
regei, die richtschnur, die ordnung, das maass' s a mongolban
'schátzen, gleichstellen, einen preis feststellen, wágen, gewicht,
preis 5 jelentésben fordulnak elő a szó és különféle származékai,
a mi feltétlenül lehetetlenné teszi azt a feltevést/ hogy a mon
gol szó kínai jövevény.
Hogy a tör. tey idetartozik, azt már BÖHTLINGK mondta, s
czikkemben én is kiemeltem.
6. A tarjak czímszó alatt közölt egyeztetéseimet érintetlenül
fenntartom. Fölösleges ezt az egyeztetést hosszasan magyaráz
n o m ; a ki GOMBOCZ eredeti egyeztetését (NyK. XXXV. 261) s
aztán az én czikkemet figyelmesen elolvassa, annak nincs szük
sége magyarázatra. De megjegyzek két dolgot: 1. A szó hang
utánzó voltával czikkemben tíz soron át számoltam. 2. Hogy a
'hangzás 5 > 'csodálat, csoda5 (RAMSTEDT tiltakozása ellenére is)
nagyon egyszerű jelentésváltozás, azt czikkemben nem tartottam
szükségesnek különösebben kiemelni. A ki nem hiszi, nézze
meg bármely román etimológiai szótárban az *eztonare vagy
étonner czímszót.
7. «oszm. tdmiz 'tiszta' a többi törökségben nem ismere
tes; a mong.-tör. ceber egészen más szó».
Bocsásson meg RAMSTEDT, de ilyen olcsón nem adom az
egyeztetésemet.
Őszintén szólva a t ~ c-t én GOMBOCZ értekezésében (NyK.
XXXV. 260—1) bebizonyítva láttam (s látom ma is) s nem
tartottam szükségesnek bővebben bizonyítgatni. De hogyha
RAMSTEDT annyira lehetetlennek tartja, hogy volnának rá újabb
bizonyítékaim, íme itt van ez a négy.
1. oszmR. tas- cüber die ufer steigen, überfliessen, über
die grenzen hinausgehen; steigen (vom wasserstande)' | csag.
krími, kar. tel. mizs. sor, leb. küer. kacsR. tas- id. | kirgR.
tas- 'überfliessen, über die ufer treten' | csag. oszmR. das'über die ufer steigen, überflüssig sein, überkochen'.
?** mongScHM. calgijaku 'bespülen, überspülen, über den
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rand laufen oder laufen lassen' | calgiku cdas bespülen des ufers;
das überschwabbeln eines gefüllten gefásses'.
%~oszm. tumruk
'bimbó, tuskó, fabilincs' | oszmR. tomrugak 'die baumknospe, das auge am weinstock (im winter, die
erst im frühling sich öffnen)'.
~ mongSöHM. comurlik 'der keim, die sprosse; die knospe
(einer blume)' | comurigdaku 'sprossen, knospen bekommen'.
Az oszmánli szó jelentésfejlődését AHMED VEPIK pasa szó
tára szerint adom. Azt hiszem azonban, hogy két szóval van
dolgunk s az egyik a kaz. tumra- 'hauen, abhauen, durchhaueno, s a másik az ujg. tumru- 'verhüllen' igével van össze
függésben. De ha nem így volna a dolog, akkor sem szól semmi a
mellett, hogy az oszm. 'knospe' jelentés m o d e r n fejlődés volna.
(Eredetileg talán Humrak és tumruk; vö. karács. PRÖHLE
íomrau 'balken, klotz', de csag. PDC. IJWWM (tumruk)
'fers,
qu'on met aux pieds d'un prisonnier'.)
3. oszm. *tolu, oszm. krímiR. dolu 'voll' | ujg. kirg. kúnR.
tolu 'die füllé, voll' | kirgR. toluk 'voll, fett' | csagR. toluj 'erfüllt9 | kirgR. tolus- Voll werden, dick werden' (< ujg. stb. R.
tol- 'voll sein, gefüllt sein') || CSUVPAAS. tul- 'megtelni5 (újabb
jövevénj^szó) || jakBöHTL. tolor, tolorobun 'etw. mit etw. füllen,
erfüllen' | taol, tuolabin 'voll werden, sich füllen'.
~ mongScHM. colu 'dicht, voll' || tungGR. galum 'voll'.
A í-s alak az oszmánliból kiveszett, a mi talán a gyako
ribb műveltető alak, a doldur- ( < *toldur) szókezdő í-jének
asszimilácziója után analogikus alakulás folytán igen könnyen
megtörténhetett (*toldur- > doldur-: *tolu > dolu).
4. oszm. azerb. krímiR. J o ' takar
'das wagenrad'
OSZHIBDM. >iJUJG tekerlek 'roue; toute chose arrondie et qui
tourne sur elle-méme' | WÜUJ d Ü J o o bir tekerlek pejnir 'un
rond de fromage' (< oszmR. tdkárlá- 'ein rad drehen') ) oszmR.
takarlak 'das rad, das wagenrad' [ csagR. takaróik 'das wagen
rad, ein runder gegenstand' | kazBÁL. tdgdrd- 'hengeregni, gu
rulni' | tagdrmdc 'kerek, kör' | alt. telR. tdydrdk cder kreis, der
ring' | telR. tdyalak id. | csagR. tagra 'rundherum, im kreise' j
tágrák cdie rundé' | tdgrán- 'einen kreis bilden, sich drehen,
sich im kreise bewegen' | csagR. tágrük 'rund, abgerundet' |
ddgri 'rund' | alt. tel. sorR. tar- 'sich im kreise herumbewegen,
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stb.' | krímiR. dewir 'die drehung in die rundé' j kirg. oszmB.
davir- 'drehen, wenden, umdrehen, zurückkehren' j oszmE.
cavir- 'drehen, umdrehen, umbegen, urawickeln, umwinden' ]
oszm. csagR. cávra 'der kreis, der umkreis, der umfang, die
umzáumung, die peripherie' | csagR. cávrük cder wasserwirbel' l|
CSUVPAAS. távra 'körben, körül' | tav§r- 'feltűrni, felszegni (pl.
az ujjat, a nadrág szárát); megfordítani; viszont adni, bosszút
állni' | tav3r§n- 'megfordulni, visszatérni, visszajönni' | éav§r'fordítani, forgatni, göngyölni, esztergályozni' | savraGa 'kerek' !
jakBöHTL. tögürüi 'im kreise gehen; umfahren, umreisen, umgehen5 j tögürük 'rund; kreis' | tögürümta 'bogén, umweg'.
~ mong. cagarik 'das rad, der diskus, der rundé reif
oder kranz, der fassreif | cagariglaku 'etwas mit rádern oder
reifen versehen' | doguraku 'herumgehen, etwas umgeben, umkreisen5 | RAMST. VL. § 4 9 : «mong. tegerme-de- 'mahlen', zu
tegerme 'mühle' (uig.), oszm. dajirmán id.; *teger- 'drehen',
burj. teyer- id.»
A gazdag alaki fejlődésben valószínűleg része van a szó
jelentésének is.
*

¥

*

Ezek után áttérhetünk a d ~ s tárgyalására.
1. A tör. tün, dün 'éjtszaka5 ~ mong. (irod.!) süni (RUDN.
Mat. 123) 'éjtszaka' egyeztetést RAMSTEDT nem fogadja el, hanem a mongol szót a tör. sön-, mong. sönü- 'kialudni' igéhez
kapcsolja s a tör. tün-t a mong. tüne 'sötétség, sűrűség' szóval
egyezteti.
RAMSTEDT itt ugyanabba a hibába esik, melyről bővebben
szóltam a ZDMG. LXVI. kötetében, mikor a számnevekről írott
dolgozatát bíráltam, t. i. elemez olyan szókat, melyeket ele
mezni egyszerűen képtelenség. Mindkét egyeztetése jelentéstani
lehetetlenség. Ezen a példán már igazán elmehet a kedvünk
attól, hogy minél hasonlóbb alakokat egyeztessünk.
(RAMSTEDTnek ez az egyeztetése külömben nem most lát
először napvilágot, megvan a Mogholica 39. lapján.)
2. «Az oszm. dilki, tilki 'róka', *tilkü ( > tilki, tülki, tülkü
stb.) szót — bár kételkedve — egy *til- 'felfalni', mong. cilgeid. igéhez kapcsolom*.
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Itt EÁMSTEDT megint nem fogadja el egy feltehető *düláki
'róka5 szónak (mert több joggal feltehetjük, mint ő a Hilkü
alakot, vö. ujg. csag. kturk. tülki, kún, alt. tel. tuba, sor, kirg.
tülkü) a mandzsu solaki 'róka5 szóval való egyeztetését, hanem
a mong. cilge- alapján csinál egy török *til- 'felfalni' igét s
ahhoz kapcsolja. Ezt még az előbbinél is kevésbbé lehet meg
engedni. Ha EÁMSTEDT tárgyilagosan akarta volna bírálni ezt a
két egyeztetést, legföllebb annyit mondhatott volna, hogy nem
tudja megczáfolni, de nem hiszi, mert kevés.
3. A tör. dari 'bőr5 családjába EÁMSTEDT besorolja még
(hogy í-s alakot mutasson ki?) a krími terlik 'papucs', valamint
a mong. tériig 'nyári kaftán' szót. Nekem a mongol szó is gya
nús, de hogy a krími nem tartozik ide, hanem a tar 'izzadság'
szótól származik (tekintélyül idézem EADLOFFot), az bizonyos.
Azt is kétségtelennek tartom, hogy a szó őstörök alakja két
tagú. Hogy az s-es alakok megvannak a törökben is, azt na
gyon egyszerűen magyarázza a jelentés speczializálódása.
4. Ha a tör. dal- 'alámerülni' és mong. sula 'laza, gyenge'
szóról csak ennyit tudnánk, valóban nem jutott volna eszembe
egyeztetni őket. Még egyszer: tör. tol- 'ermüden, ermatten,
schlaff werden; so matt, schwach werden, dass man wie todt
daliegt, in ohnmacht Tallen, die besinnung verlieren5 ~ mong.
sula-ra-ku (nehogy még egyszer azt mondja EÁMSTEDT, hogy
nem ismerem fel a nom. fut. képzőjét) 's'affaiblir, perdre ses
forces, devenir infirme5. A mongol melléknevet nomen deverbale-nak gondolom, s hogy az ige a mongolban csak tovább
képzett alakban van meg, azon EÁMSTEDT fog legkevésbbé cso
dálkozni. (Vö. EAMST. VL. § 2.)

A mi pedig akár ennek, akár az előbbi példának a vokalizmusát illeti, a nélkül hogy bármit is meg akarnék állapítani,
ide írom a következő példákat:
köztör. tas 'extérieur' <-> mong. tule 'ausserhalb, stb.'
(GOMB. NyK. XXXV. 260).
köztör. jala- 'leckén' <~ mong. doloya id. (GOMB. NyK.
XXXV. 268—9).
köztör. jal, jala 'die máhne' ~ mong. del id. (GOMB. NyK.
XXXV. 269).
köztör. joyaru (köktör. jögárü) 'aufwárts, en haut' ~ mong.
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deyegür 'd'en haut, au dessus de, surface' (GOMB. NyK.
XXXV. 271).
köztör. tálak 'müV ~ mong. deligün cla rate' (GOMB. NyK.
XXXV. 277).
A török-mongol hangviszonyok alighanem bonyolultabbak,
mint BAMSTEDT gondolja.
5. Hogy a tör. dal, tal cág'-gal egyeztetett mong. sala a
salu- "elválni, elágazni' igéből származik, az nem változtat a
dolgon (vö. az előző példát). Súlyosabb BAMSTEDTnek az a ki
fogása, hogy a tör. dal eredetileg egy fűzfafaj neve. De ebben
meg az a nagy hiba van, hogy az egyetlen bizonyság ellene
szól. (Az orosz TajibHHKb, TajiHHa sem mellette, sem ellene nem
bizonyít semmit.) Nem vizsgálom, hogy növény- és állatneveknél
jelentésbövülésre vagy jelentésszűkülésre van-e több példánk, de
azt hiszem, hogy az 'ág, vékony test' jelentésű tal elválasztandó
a fűzfát jelentő íai-tól; ezt az bizonyítja, hogy a z o s z m á n l i b a n n i n c s m e g a dal ' f ű z f a 5 j e l e n t é s e . Jó tudni, hogy
a EAMSTEDT-féle magyarázat eredetileg BADLOFFtól származik,
Phon. 146.
6. Az oszm. *dozyak (csagVÁMB. tozyak 'schilfblume') és
burj. surga 'ledum palustre' egyeztetésemet EAMSTEDT oly gyen
gének találja, hogy nem is tartja érdemesnek megdönteni.
Mintha éppenséggel ellenkező fogalmunk volna arról, hogy
mi a jó etimológia. Ez az egyeztetés jelentéstanilag kifogástalan,
hangtanilag a lehető legszabályosabb egyezéseket és eltéréseket
mutatja, s VÁMBÉRY egyetlen adatát örökre igazolja a burját
surga. Hogy a burját szó curga alakra menne vissza, az teljesen
a levegőben lógó állítás. Olyan kifogásokat, a melyeket lehet
mondani, de nem lehet bizonyítani, kár felhozni.
7. A tör. dani-, tani- ~ mong. sana- egyeztetést fenn
tartom ; hozzátennivalóm nincsen.
9. Az oszm. diri 'eleven' szónak a mong. cirdeji- 'buzgón,
szorgalmasan dolgozni' szóval való egyeztetése semmiképpen
sem meggyőző. Hogy a tör. sez-, ser- ebbe a szócsaládba tarto
zik, az bizonyos; ez egyeztetésemet nem érinti.
Nem állhatom meg, hogy némi elfogultságot ne lássak
BAMSTEDT eljárásában, midőn a ZDMG.-ben közölt futólagos
megjegyzéseimet (így a tari, vagy a tör. a fejlődéséről való
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nézetem esetében), mielőtt kifejtettem volna, a mit akarok, meg
támadja. Lássuk például bővebben a tari etimológiáját:
oszm. azerbR. dari cdie birse 5 | tob. kaz. kirg. kúnR. tari
id. | telR. tarü id. | tarR. térik id. | barR. tarán id. | telR. tarán
id. | altR. tarán cgrobe grütze' | tel. kmdR. taraján cdie birse5 |
alt. tel. szag. kojb. kacs. küer. kirg. kazR. tara- 'auseinandergehen, sich ausbreiten, sich zerstreuen, sich vermehren', keleti
dialektusok: ""aus etwas herauskommen, hervorkommen, abstammen, enstehen' | tubaR. taramas- fsich zerstreuen' | csag. kel.turk. kirgR. 'auseinandergehen, sich zerstreuen 5 | kazBÁL. tarkal'elszóródni, elterjedni, kitágulni 5 | tarkát- eel-, ki-, szétszórni,
elteríteni, elkölteni, elfecsérelni5 | alt. tel. leb. szag. kojb. kacs.
küer. kirg. kazR. tarai- 'zerstreuen, auseinandertreiben, auseinanderwerfen, verbreiten, ausgeben' [ kazBÁL. tarai- elszóródni,
eloszlani5 j kirgR. tarán- cdie flügel ausbreiten, sich mit sich
selbst bescháftigen' | csaknem minden diai. R. tart-: csagPüC.
(J^j\b' ctirer, supporter, bőire, se prolonger, tracer, ranger en
filé, enfiler, exposer, offrir, servir un plat' [ kumük (KSz. XII.)
tart- 'húzni, vonni, vezetni, indítani, rábírni, összehúzni' J tartis'ellenségeskedni' | tartim- (<.tartin-) cfélni5 [ t. or. (ZENKEE) tart'tirer, trainer, arracher, ó t e n d r e, retirer, contracter' | köztörR.
tartil- cgezogen werden, ausgereckt werden, sich zusammenziehen, sich verkürzen, zusammenschrumpfen'.
«NÍ mongScHM. samiku 'auseinandergehen, sich trennen,
nicht zusammen haltén 5 .
A -ni a mongol alakban a rendes reílexivképző (vö. RAMST.
VL. § 78—83).
Nem tartom lehetetlennek, sőt igen valószínűnek, hogy a
köv. oszmánli alakok is ide tartoznak: dayin 'zerstreut, die
unordnung' | dayin- csich zerstreuen, lose, locker sein5 | dayilf
zerstreut sein, geteilt sein, entzweigehen 5 | dayit- 'zerstreuen,
umherstreuen, ausschütteln, zerteilen'. E szerint a fenti alakok
*dayir (>dár->dar-)
alakra mennének vissza.
A szó jelentésfejlődése, azt hiszem, nem szorul bővebb
magyarázatra.
S ezenkívül álljanak még itt a köv. egyeztetések:
oszmBüM. (jj+pja (var. ^^^j..^) dujmak 'sentir, s'aperce-
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voir, entendre, connaitre 5 | oszm. krimi, azerbR. duj- 'hören,
fühlen, verstehen, bemerken, ahnen'.
~ csag. kel.-türk. kirg. kún, karR tuj- 'gewahr werden,
ahnen, fühlen, vernehmen, hören 5 | kazBÁL. toj- 'tapintás által
észrevenni, érezni' || CSIIVPAAS. tuj- 'érezni, észrevenni', vö. kaz.
tujSn- 'látszani, tetszeni'.
~ mongScHM. sonosku 'hören, vernehmen 5 | sonosburi 'das
gerücht, die sage' j sonur 'ein feines gehör, das in grosser entfernung hört3 j moghRAMST. sonusuna 'hört' | mongRuDN. sonos-,
Onn. G. 'cjnrtmaTL'. Dzs. ACh. sons-, sonso, DB. tonto-, toyto.
RAMST. VL. 5 0 : sonu-s- 'hören', vgl. sonu-r 'mit scharfem
gehör' ? sonin 'gerücht, neuheit, merkwürdigkeit, sonderbar'.
A sonin 'új, újság' idevonását az teszi kétségessé, hogy
RüDNEvnél (Mat. 121) a sonin után BCÍJ jelzés van, azaz minden
ismeretes nyelvjárásban s-szel hangzik, a sonos-nak pedig a
durbut-bejsze dialektusban í-s alakja van. Jelentéstani nehézsé
gek is lehetetlenné teszik az egyeztetést.
Nem tudom, nem lehetne-e idevonni a tunguz sejd 'ohr,
öhr' szót?
A szóközépi tör. -j- ~ mong. -w-re vö. tör. koj 'juh' ~
burj. %onin 'kövérfarkú juh 5 . —
köztör. doyan, dujyun, tujyun, tujyar, tujkar 'falke, lerche'
~ mong. sibagun 'madár 5 | sibaguci 'ein aufseher über vögel,
der falkonier5. MELIOE. A<DM. JJLAW (O: sowdn) 'xHiUHaa nTHU,a,
acTpeÖi.'.
Semmi lényeges akadály nem áll ugyan az útban, de a
kisebb kérdések tisztázásáig csak nagy vonásokban hozom fel a
következő egyezéseket:
köztör. tin 'athem, hauch, lebenshauch, lében, seele, geist'
~ burj BÁL. sunösö 'lélek'.
köztör. tirnak, dirmik ( < tir + na + k) 'nagel, kralle 5 ~
mong. sabar 'die krallen der tiere und vögel'.

IV.
És most azoknak, a kik azt hiszik, hogy a török szókezdő
d- későbbi fejlemény s nem vezethető vissza őstörök hangtani
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viszonyokra, felteszem a kérdést: mi okozta a szókezdő köz
török í-nek a csuvasban való kettéválását (1. t-, 2. t's-)?
Talán a következő magánhangzó hatására lehetne gon
dolni. De ha PAASONEN csuvas szótárában a ísar-, tsul, üs§x§,
isdrns, tsdr-t t'sdl*/e, tídmdre czímszókat megvizsgáljuk, látjuk,
hogy a *% > t's változás a legkülömbözöbb magánhangzók előtt
végbement, s hogy a t- is bármely magánhangzó előtt meg
maradhatott, arról még könnyebb meggyőződni.
Most csak ennyit, de erre még hamarosan visszatérek.
Eredményem a következő :
A szókezdő köztörök í-nek mongol c- és s- megfelelői
csak az őstörök í-, d- felvételével magyarázhatók. Ennek a t, ci
nek nyoma van több török nyelvben (oszmánli, csuvas stb.), de
ez a dialektusok keveredése miatt nem látható világosan.*)
NÉMETH GYULA.
*) Még egy megjegyzést. EAMSTEDT nekem nem hiszi el, hogy egy
d f-o t ~ s megfelelés legalkalmasabb alaphangjául *í-t vehetünk fel.
Tekintélyül idézek EAMSTEDTnek Verbstammbildungslehre czímű új m u n 
kájából egy kikezdést (§ 61): «Das mongolische weist mehrere verba
auf, die ein sekundáres -s- oder -d- e n t h a l t e n ; der wechsel zwischen
8 und d (& ?) im. silbenauslaut ist gerade hier so gross, dass ich nicht
zu erkennen vermag, welcher laut hier der ursprüngliche oder wie dieser
wechsel nach phonetischen gesetzen zu ordnen ist». Mivel a $" előtt semmi
jel sincs ( < vagy a), nem tudom, mire gondolt EAMSTEDT. De hogy lénye
gében ugyanarra, a mire én, az bizonyos.

Ismertetések és bírálatok.
J u l e s M a r t h a : La l a n g u e é t r a s q u e . Paris, 1913. XIV+493 1. 20 fr.
Aligha van még egy oly nyelvtudományi probléma, a mely oly
régóta s oly szívósan daczolna minden megoldási kísérlettel, mint az
etruszk nyelvemlékek interpretálása — annak ellenére, hogy ezer meg
ezer (ma már mintegy 8500) felirat áll a kutatók rendelkezésére, s
olvasásukat illetőleg semmi kétség sincsen. De persze a föliratoknak
mintegy 90%-a rövid sírirat, a mely majdnem csupa tulajdonnévből
áll, s értelmük kihámozására néhány rövid és jelentéktelen bilinguis
(latin-etr.) felirattól s egy pár glosszától eltekintve a találgatáson
kívül semmi egyéb segédeszköz nincsen. Mivel pedig a kombinatórius
módszer, a mely kizárólag a nyelvemlékekből akarja venni az inter
pretálás eszközeit, eddigelé bármily becses, de igen szerény sikereket
aratott, nem csoda, ha a kutató türelmetlenség az egyebütt oly fé
nyesen bevált komparatív eljáráshoz folyamodott s az ismert nyelvek
között keresett oly typust, a melylyel az etr. emlékek nyelve kap
csolatba volna hozható. De mindazon kísérletek, a melyek a sémita,
chamita, baszk, kaukázusi, altáji (török-tatár és finnugor) és idg. (itáliai
és örmény) nyelvek segélyével eleddig történtek, tudvalévőleg kudarczot vallottak, illetőleg semmi vagy csak igen mérsékelt tetszéssel
találkoztak, úgyhogy az etr. kérdés manapság velejében a stagnatio
itádiumában van, s ma már alig akad a búvárok között, a ki a nyelv
emlékek interpretálása tekintetében rezignált álláspontra ne helyez
kednék.
E kevesek egyike J. MARTHA, a ki az eddigi kudarczok által
vissza nem riasztva újra az ö s s z e h a s o n l í t ó módszerhez akar
visszatérni: ez — szerinte — az egyetlen, a mely szilárdul meg
alapozható, mert az egyetlen, a mely az ismeretesből halad az isme
retlen felé [p. IV]. Szerző a f i n n u g o r nyelvektől vár segítséget —
mint már a múlt század hetvenes éveiben TAYLÖE és DEECKE, s leg
újabban a tőle nem említett CAKEA DE VATJX, kinek műve (La langue
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étrusque. Paris 1911) persze az 'etruszk-altaji-indogermán' rokonság
kalandos feltevésével számottevő komoly kísérletnek nem vehető.
MAETHA bizik benne, hogy a finnugor nyelvek grammatikája és szó
kincse segélyével lehetséges megfejteni az etr. nyelv gyökereit, re
konstruálni grammatikája egy részét s lefordítani az eddig lefordít
hatatlan szövegeket (p. VI). •— Messzemenő vállalkozása elé a priori
jogosult skepsissel lehet tekinteni. Hiszen teljesen i s m e r e t l e n
j e l e n t é s ű szavakat s teljesen i s m e r e t l e n f u n c t i ó j ú nyelv
elemeket kell hasonlítgatni! Vagy csakugyan lehetséges volna pl. egy
egészen ismeretlen értelmű angolszász szöveget a rokon idg. nyelvek
vagy akár a legközelebbi rokon germán nyelvek szótára és nyelvtana
segélyével lefordítani? De hagyjuk az elvi nehézségek feszegését s
nézzük — első sorban methodologiai szempontból — a szerző ered
ményeit, illetőleg — az analyzáló eljárás hosszadalmas voltánál fogva —
csupán válogatva a legfontosabb részleteket.
Szerző szerint az etr. nyelv legbólyegzőbb vonásainak egyike az,
hogy a c o n s o n a n s - v ó g ű — j o b b á r a e g y t a g ú — - r a d i k á l i 
s o k (pl. tur) n o m i n á l i s o k , a v o k a l i z á l t r a d i k á l i s o k (pL
turu túra tűre) v e r b á l i s a l a k o k [p. 10—14]. Ez természetesen
fundamentális fontosságú felfedezés volna. Hogyan jutott rá a szerző ?
Oly síriratokban mint lupu avils XVII, avils XXIIX lupu, avils
XXXVI lupu — az avils szó a rákövetkező római számmal együtt az
elhunyt életkorát jelenti, miért is a lupu szónak nehéz volna egyéb
értelmet tulajdonítani mint vixit' v. cmortuus est'. Szerző szerint
tehát a lupu alak 'minden valószínűség szerint' v e r b u m . — Erre
mindenekelőtt megjegyzendő, hogy lupu nagyon is könnyen lehet egy
c
mortuus' jelentésű p a r t i c i p i u m [cf. BUGGE, Das Verháltnis der
Etrusker zu den Indogermanen etc. p. 25], a copula ellipsisével, a mit
a szerző maga is derűre-borúra feltesz [1. alább] s így a lupa alak
verbális jellege egyáltalában nincs minden kétséget kizáró módon
megállapítva. — Megállapítását egyébként maga a szerző is alaposan
módosítja. *Igy a lupu avils XXV phrasist alább így fordítja: fL e
m o u r i r [a été] á l'áge [de] 25 ans' [p. 128] s e fordításhoz ezt a
megjegyzést fűzi: a lupu verbum itt mint a mondat alanya (!) s u b s t a n t í v u m k é n t van alkalmazva ; ha verbumként állana, akkor az
avils XXV kiegészítés a lupu alatt előtt foglalna helyet [p. 129; —
ebben az esetben persze a fönnebbi három példa közül kettő hely
telen !]. Szerző szerint tehát lupu nem föltétlenül verbum, hanem csak
bizonyos helyzetben — t. i. ha az avils + számnév csoport u t á n áll.
Sajátságos egy verbum! De mi lesz oly esetekben, mikor lupu a
directivumot szolgáltató avils + számnév csoport n é l k ü l forduflölő?
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így pl. egy fölirat végén ca&sc lupu áll [p. 181]; ezt a szerző így
fordítja: une mórt volontaire' [p. 181], resp. fun moiirir volontaire'
[p. 182] — tehát mintha lupu s u b s t a n t i v u r a volna! Szerző
heuretikus princípiumát jól megvilágítja az, a mit a lupum alakról
mond: ez az alak 'szigorúan véve' a lupu verbum első személyének
volna interpretálható, de — mivel az etruszkban személyragok, úgy
látszik, nincsenek (!) — úgy is interpretálható mint fle possessif du
vérbe lupu employé s u b s t a n t i v e m e n t : mon mourir' [! p. 107;
vö. még p. 30, 398]. Továbbá a lupuce alakról azt halljuk, hogy ez
nem más mint a lupu verbum 'augmenté du suffixe c a s u e \-ce s
annyit tesz mint cdans l'acte de mourir' [p. 398], resp. cen mourant'
[p. 91 ; a halott persze nem lehet a meghalás stádiumában, hanem
már átesett rajta!] Szerző tehát a lupu alakot néha ugyan verbum
nak veszi, de az esetek többségében nomennek tekinti, illetőleg mint
ilyet fordítja. — Föltevése egyébként arra az a priori hihetetlen
következtetésre vezet, hogy minden etr. verbum d e n o m i n a t i v u m
volna, mert hiszen minden 'vokalizált' (állítólag verbális) alak egy
nem-vokalizált (állítólag nominális) radikálist tételez föl.
Végképpen cserben hagyja a szerző újon felfedezett törvényét
akkor, a mikor m a g a v e s z föl v o k a l i z á l t n o m i n á l i s r a 
d i k á l i s o k a t . Ilyenek szerinte a) a mi pronomen, b)- ci, sa, du
számnevek, c) néhány partikula és d) néhány substantivum és adjectivum: ei, se, puia, tei [p. 56—57]. A három első kategóriát szó
nélkül hagyja s csak a d) kategóriáról mond annyit, hogy az ide vont
szók nagy részt i- végűek lévén, eredetileg talán j consonanssal vég
ződtek, cqui peu á peu s'est affaibli en j voyelle' [! p. 57]; — a puia
szó alatt szintén azt olvassuk, hogy cla désinence -ia vient de la vocalisation d'un f [! p. 414]. — Továbbá a §ura szó szerző szerint oly
jelentésű mint &ur csuite, lignée, rejeton' [p. 448] — tehát kétség
kívül s u b s t a n t i v u m , holott a szerző felfedezése értelmében csak
verbum lehetne. S ha &ur és &ura egyaránt nőmének, hogyan tud
hatja a szerző, hogy az egészen analóg felépítésű tur és túra alakok
közül az első nomen, a második verbum [p. 440]?
Az új felfedezés alapvető fontossága miatt álljon még itt a kö
vetkező észrevétel. Szerző szabálya és határozott kijelentése értelmé
ben tur-ce nominális, turu-ce verbális alak : Hur-ce = en instance, avec
instance' és Huru-ce = vérbe tur-u avec le suffixe casuel-ce' [! p. 446].
Mármost feledjük el azt, hogy turce és turuce az eddigi kutatás sze
rint biztosan ugyanazon — és pedig rgab, schenkte' — jelentésű ige
alakok [BUGGE, 1. c. p. 193], s nézzük csak azt, hogy mennyiben
jogosult az a föltevés, hogy turce és turuce két külömböző szó. Talán
Nyelvtudományi
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a legbólyegzőbb, de mindenesetre lépten-nyomon eló'kerülő hangtani
jelenség az etr. nyelvben a szó belsejében álló vokális synkopája, s
ennek folytán synkopált és nem-synkopált alakok egymásmellettisége,
vö. pl. zila^nuce : zila^nce, u&uste : udste etc. A nem-synkopált alakok
eredetiségét meggyőzően mutatja idegen eredetű szók etr. hangalkata,
vö. pl. Pultuke < gör. íloXüdeúx^q, prumfts < lat. pronepös etc. Ha
sonló módon turce nem lehet egyéb mint turuce synkopált alakja. —
Bizonyos esetekben a szerző maga is felvesz parallel alakokat, így pl.
ne&unus, vinm, zilynu etc. szerinte a ne&uns, vinum, zila/nu alakok
graphikus variánsai' [! p. 408, 4-53, 458]. De mért ne lehetne akkor
turce is turuce 'graphikus variánsa' vagy vice versa? Ha pedig oly
esetekben mint Vels: Velus, Oanyvils: @an%vilus a hosszabb alak
a szerző szerint par vocalisation de la liquide' jött létre [p. 28], mért
nem mondja ugyanezt a turce: turuce dublettekről ? Akárhogyan for
gassuk is a dolgot, semmiképpen sem érthető, mért volna turce és
turuce két külön szó — az első nomen, a második verbum.
Szerzőnek újon felfedezett heuretikus princípiuma tehát egy
pillanatig sem állhat meg. Ha pedig helyt állana, akkor az etruszk
nak semmi köze sem lehetne a finnugor nyelvekhez, ellenkezőleg:
áthidalhatatlan ürt vonna közöttük. A finnugor alapnyelvben a n o m i n á 1 i s tövek jobbára k é t - v. t ö b b t a g ú a k voltak s r ö v i d
v o k á l i s s a l v é g z ő d t e k , a mely vokális v. helyettese a ragozott
alakok egy részében m i n d e n n y e l v b e n m e g m a r a d t [SZENNYEI,
Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. p. 60]. A n o m i n a t i v u s b a n
persze a permi és az ugor nyelvekben a tővégi rövid vokális leg
többször e l t ű n t [SZENNYEI, 1. c ] , s ez a casus tehát consonanssal
végződik. Nem lehetetlen, hogy ez a jelenség vitte a szerzőt tarthatat
lan szabályának felállítására.
Az itt hosszasan elemzett szabály korolláriuma, hogy az etr.
nyelvben szerző szerint a v e r b u m ú g y v i s e l k e d i k , m i n t
valóságos nomen, s ehhez h a s o n l ó a n van ragozva.
Ez volna az a grammatikai sajátosság, a mely az etr. nyelvet elválasztja
az árja nyelvektől s az c ural-altáji' nyelvek közé utalja, a melyekben a
verbum eredetileg, úgy látszik, nem volt más mint cune faQon de substantif [p. 13—14]. — Mármost igaz, hogy a finnugor nyelvekben az 1. és
2. személyű igealakok személyragozott verbális nőmének, s a személy
ragok oly alapalakokra mennek vissza, mint a possessiv suffixumok
[SZENNYEI, 1. c. p. 148]. De a szerző szerint itt egészen másvalamiről
van szó — arról, hogy a v e r b u m n a k c a s u s - s u f f i x u m a i v a n 
n a k , vö. pl. yusleri...
c'est le v é r b e fusle., augmenté du s u f f i x e
c a s u e 1 -rí [p. 384], 'turuce . . . v é r b e turu avec le s u f f i x e
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c a s u e l -ce' [p. 440] etc. Igaz, hogy a szerző szerint az etr. casussuffixumok voltaképpen 'suffixes de relation' [p. 90]. De a név itt
mitsem határoz : ha a szerző szerint az etr. verbumnak valószínűleg
nincsenek személvragjai [p. 107], akkor a rajta jelentkező ragok —
bárhogyan csűrj ük-csavarjuk — csak n o m i n á l i s flexiós suffixumok
lehetnek — tehát mégis csak olyasféle, mint a c a s u s-suffixumok,
a hogyan a szerző maga is csaknem kivétel nélkül nevezi őket. Ha
pedig ez igaz, akkor az e t r . V e r b u m ' n e m i s v e r b u m , h a n e m
nomen actionis. S a szerző tényleg minden egyes
f l e x i ó s s u f f i x u m m a l b í r ó V e r b á l i s ' a l a k o t ú g y for
d í t , m i n t h a n o m e n a c t i o n i s v o l n a , vö. pl. fusleri fpour ne
pas bouger' [p. 384], lupuce cdans l'acte de mourir [p. 398], turune
'pendant l'acte d'appeler' [p. 440] etc. Több jel mutat arra is, hogy
a nomen actionis a szerző felfogása s z e r i n t való
s á g o s v e r b u m . Csak így érthetők az olyan sajátságos kijelentések,
hogy a lupu verbum mint a mondat a l a n y a s u b s t a n t i v u m k é n t
van használva [p. 129] vagy hogy az etr. verbumnak három modusa
van: indicativus, imperativus és — i n f i n i t i v u s [! p. 164; — i. e.
nomen actionis!]. A s z e r z ő n e k c a s u s - s u f f i x u m o s V e r 
bális' alakjai tehát kézzelfoghatólag
nominális
a l a k o k . — Hogy nominális casus-suffíxumok verbális személyragokká
értékelődnek át, az egészen közönséges és idg. területen is széles kör
ben kimutatható jelenség, de az átértékelődés (adaptatio) végbemente
után az eredeti casus-suffixum a nyelvtudatban már csak mint személy
rag szerepelhet. cCasus suffixummal ellátott verbum' tehát contradictio
in adjecto, nonsens, fából-vaskarika, a milyen a világnak egyetlen
nyelvében, tehát a finnugor nyelvekben sincs.
A n e g a t i o s y n t a x i s a a szerző szerint olyan az etr. nyelv
ben, mint az ural-altaji' nyelvcsoportban [p. 14—20], Az etr. ipa
a. m. 'n'est pas', s elemei az i auxiliaire négatif és a pa 'particule
affirmative', cf. finn ei, ei-pá 'ne pas étre' etc. [p. 390]. Az ipa Va
riánsai' : i-pe és i-pei. Az i verbumhoz tartoznának még: i-a (ne pas
étre', aztán i-n cpar le fait qu'il n'y a pas': az i verbum az instrumen
tális -n suffixumával, valamint ugyanazon jelentésben i-n-pa és i-npei-n, a mely alakban a verbum és a partikula is az instrumentális
•n suffixumával van elllátva [! p. 390]. — A felsorolt alakok össze
függése és analysise természetesen absolute valószínűtlen s egyáltalá
ban nincs kimutatva — már azért sem, mert a szerző analysisének
kiindulópontja [1. p. 15] az a fönnebb elemzett s elfogadhatatlannak
bizonyult föltevés, hogy a Vokalizált' radikálisok verbális alakok. Ettől
eltekintve maga a szerző bevallja, hogy ipa cpar une modification de
10*
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la voyelle finale' egyelőre meghatározhatatlan okokból lesz ipe és ipei
[p. 16]. Ámde ipa és ipe aligha azonos szók, mert hiszen egymás
mellett is előfordulnak: ipe ipa. Erre ugyan a szerző azt mondja,
hogy valószínűleg 'une formule redoublée' [p. 16]. De akkor mért
nem : ipa ipa vagy ipe ipe 2 Az ipei alak idetartozása szerző szerint
sem biztos: Hpei paraifc étre un óquivalent de ipa [p. 16]. — De
mindenbe belenyugodnánk, ha a szerző ki tudná mutatni, hogy a
sokat emlegetett i 'auxiliaire négatif valóban megvan. De ez az i
k i k ö v e t k e z t e t e t t a l a k , amelynek az etr. nyelvemlékekben sehol
semmi nyoma, hacsak a szerző nyomdokába lépve azt nem hiszszük,
hogy i-a c ne pas étre' [tehát: infinitivus!] az i n'est pas' [tehát:
verbum finitum!] f graphikus variánsa' [! p 390]. — Megjegyzendő
végül, hogy van még egy etr. ipas alak is, a melynek létjogát persze
a szerző tagadni hajlandó [p. 16]; ez az ipas g e n i t i v u s lehet, a
mely esetben n o m i n a t i v u s a nem volna más mint ipa 'trankopfer'
[BUGGE, 1. c. 21]! Akár igaz ez, akár nem, nagyon jellemző az etr.
nyelvemlékek interpretatiójának mai állapotára.
A finnugor grammatika legjellemzőbb sajátosságainak egyike a
birtoklás kifejezésére szolgáló p o s s e s s i v s u f f i x u m . Ha ilyesmi
van az etr. nyelvben, természetesen kapcsolatban fog állani a meg
felelő személyi névmással. Egy ilyen (notabene : egyetlen!) személynévmási alak volna a szerző szerint az etr. mi eje, moi\ Ez az alak
persze az eddigi kutatás szerint pronomen d e m o n s t r a t i v u m
volt, s még ha c én' jelentésű volna is, akkor sem utal szükségképp a
finnugor nyelvekre, cf. idg. *me etc. De menjünk tovább! Ezzel az
állítólagos mi személynévmással függne össze szerző szerint az -m v.
-um végződés a következő négy (!) szóban : Arn&ial-um fné de mon
Arnthf, Velus-um l de mon Vei' [p. 29], puia-m cma femme' [p. 29—30]
és lupu-m 'mon mourir' v. 'ma mórt' [p. 30]. Tekintsünk el attól,
hogy ez az -(u)m végződés az eddigi interpretatio szerint copulativ
partikula, resp. egyes esetekben egy c Trank' jelentésű nomen volna
[BUGGE, 1. c. p. 7, 137], konstatáljunk csupán annyit, hogy az etr.
nyelvemléken az -(u)m végződésű szók valósággal nyüzsögnek. Már
most micsoda alapon állítja azt a szerző, hogy a fönnebbi négy alak
ban p o s s e s s i v suffixum van, ellenben a vinum hetum matam me&lm
etc. alakokban nominális tőképző [p. 78—79]? E kérdés jogosultságát
teljesen indokolja magának a szerzőnek habozása i s : "Ayrum a i m é
ou m o n a i m ó. La désinence -m (-ura) peut étre sóit le suffixe
n o m i n a l -m, sóit le suffixe p o s s e s s i f de la l r e personne, comme
dans Velus-um, ArnMal-um
[p. 232]. A felhozott négy alak közül
kettő, puiam és lupum, nem bír kellő bizonyító erővel, mert itt nin-
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csen meg az a szerző felállította kritérium, hogy az -{u)m elem a
casus-suffixum m ö g ö t t áll mint a finnben [p. 28—29]. De a másik
két alak sem bizonyít. Arn&ialum esetében az Arn&ial alak -al eleme
szerző szerint casus-suffixum volna ugyan [p. 5], ámde oly t u l a j 
d o n n é v i alakokból mint Lar&al-s, Tarfnal-d- stb. világosan kitűnik,
hogy még ha -al valamikor casus-suffixum volt is, 'le souvenir de sa
nature speciale s' est a s s e z o b l i t é r é pour qu' un nouveau suffixe
ait pu lui étre adjoint' [p. 7]; — azaz: -al a fennforgó esetben
a szerző nézete szerint sem casus-suffixum, s így Arn&ialum sem
döntő példa. A mi végül a Velusum alakot illeti, Velus a szerző
szerint is a Vei tulajdonnév származéka [p. 233] és pedig kétségkívül
az -(u)s tőképzővel [cf. Velus-na: Velis-nal] vagy esetleg a genitivus
suffixumával, a mely ép úgy átértékelődött mint Arndial -al suffixuma. — Szerző tehát nem képes kimutatni, hogy az etr. nyelvben
csakugyan volt possessiv suffixum. De még ha igaza volna is, a finn
ugor kapcsolat még mindig problematikus volna. A possessiv suffixumoktól az etr. nyelv akár indogermán eredetű is lehetne, mert hiszen
p r o n o m i n á l i s suffixumok az ó-írben és a pehlevíben is vannak,
s a mai perzsában p o s s e s s i v functióval is bírnak, cf. pidar-am
'atyám'. Csak azt kellene feltenni, hogy ez a fejlődési folyamat az
etr. nyelvben jóval korábban következett be.
Ezek volnának a szerző főbb érvei a finnugor-etr. rokonság
mellett. Maga kijelenti, hogy a fölhozott hasonlóságok csak Vraisemblances' és cprésomptions', s felveszi a kérdést, nem állanak-e még
ezeknek útjában is ' l e h e t e t l e n s é g e k ' — oly etr. vonások, a melyek
a finnugor nyelvek constitutiójával kiegyenlíthetetlen ellentétben álla
nak. Ily etr. vonások volnának: 1. a s z ó k e z d ő c o n s o n a n s c s o p o r t , 2. a v o k á l i s - h a r m ó n i a h i á n y a és 3. a s z á m 
n e v e k e l t é r ő a l a k j a . Ezek az eltérések azonban kimagyaráz
hatok [p. 30—40]. Lássuk, hogyan :
1. A finnugor nyelvekben nincsenek szókezdő consonans-csoportok, az etruszkban egészen közönségesek. Ezeket a szerző nagyjában
két csoportra osztja. Oly esetekben, mikor a szó ólén explosiva v.
spiráns + v, l, u, r áll (tehát: cla- sva- sra etc), szerző szerint cá
proprement parler n i n c s is szókezdő consonans-csoport [!] — és pedig
azért, mert v, l, u és r csémi-v o y e 11 e' v. 'consonne-v o y e 11 e' [!].
Ha ez nem egyszerű szójáték, akkor menthetetlen naivság: a ki a
phonetika abéczéjében járatos, az tudja, hogy azért mert u, l, n, r
vokális hiányában szótaghordozó, tehát ' s o n a n s ' , vokálissal kap
csolatban nem lehet egyéb mint ' c o a s o n a n s ' . S hogy a finnugor
ban is az, azt a szerző felhozta példák is mutatják: finn Rantzi,
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m. Ferencz < Franz, finn nuora, m. sinór < Schnur etc. — A mi a
másik főcsoportot illeti, oly hangegymásután mint spel-. scan-, syurstb. szerző szerint eredetileg sepl-, sacn-, supr- etc. volt. Ez a fel
tevés nem oly képtelen mint az előbbi, de eltekintve attól, hogy
semmivel sincs bizonyítva, alig egyeztethető össze azzal az egészen
biztos ténynyel, hogy az etruszkban az idegen eredetű szók szókezdő
consonans-csoportjai egyáltalában nincsenek alterálva, vö. pl. Clutmsta
<. KXutac{X7]azpa, prumfts < lat. pronepös etc. — Szerző magyarázata
tehát részben a legnagyobb mértékben valószínűtlen, részben teljesen
lehetetlen. A s z ó k e z d ő c o n s o n a n s - c s o p o r t i g e n i s a z
e t r u s z k b é l y e g z ő c h a r a c t e r i s t i c u m a , a mely a finnugor
nyelvek constitutiójával teljesen összeegyeztethetetlen.
2. A v o k á l i s - h a r m ó n i a a finnugor nyelvek között is csak
egynéhányban van többé-kevésbbé kifejlődve [SZINNTEI, 1. c. p. 47];
hiánya tehát az etruszkban finnugor eredet daczára sem volna fel
tűnő. Szerző velejében ugyanezt mondja, mindazáltal nem mulasztja
el bizonyítgatni, hogy, noha a vokalizált suffixumok az etruszkban
m i n d i g változatlanok, a vokális-harmónia az etruszkban is meg
lehetett. Bizonyítása igen gyönge, de mivel úgyis irreleváns, fölösleges
volna vele foglalkozni.
3. Az etr. számnevek nem egyeznek az 'ural-altaji' nyelvek szám
neveivel. Ez azért nem elháríthatatlan akadály, mert — mondja a
szerző — bizonyos etr. consonansok exact értékét nem ismerjük [?!],
s így megeshetik, hogy tényleg fennforgó hasonlóságot sem birunk
felismerni, vö. angol four, Jive, seven: gör. réaaapes, névre, énrá. —
Ámde ha az etr. és a finnugor nyelvek hangalkata között már akkora
a külömbség, hogy az eredetileg egyező számnevek felismerhetetlenül
eltérnek, akkor minden hasonlítgatásnak végleges vége. — A szerző
továbbá az angol one és a gör. ptía esetére hivatkozva arra utal, hogy
ugyanazon nyelvcsaládban ugyanazon számfogalom más-más radikális
ból lehet képezve. S z ó r v á n y o s a n — kétségkívül, de talán még
sem a s z á m n é v k é p z é s e g é s z t e r ü l e t é n ? — Hivatkozhatott
volna még a szerző arra a lehetőségre is, hogy egyik-másik etr. számnév
k ö l c s ö n s z ó : e g y - e g y számnév tehát eltérhetne a megfelelő finn
ugor számnévtől. De a dolog úgy áll, hogy az ö s s z e s etr. számnevek
között alig van egy-kettő, a melyet a szerző per fas et nefas finn
ugor számnevekkel tudna összevetni. — A dologra alább még vissza
térek, de már itt ki kell mondanom, hogy az ö s s z e s s z á m n e v e k
eltérő h a n g a l k a t a s z i n t e l e b i r h a t a t l a n érv a finn
ugor h y p o t h e s i s ellen.
Az eddig ismertetett és részletezett adatokra szerző nézete sze-
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rint már felépíthető az etr. és az 'ural-altaji' nyelvek rokonságának
ideiglenes5 hypothesise, a melynek értelmében jogunk volna az etr.
nyelvet mint finnugor, resp. ural-altaji idiómát kezelni [p. 39]. Ezt
teszi a szerző munkájának többi három részében [p. 41—460], a mely
nek egyes részleteire már fönnebb utaltunk s a melylyel tehát ez
okból és az alapvető első rész jellege miatt rövidebben végezhetünk.
A 2. rész a Précis grammatical [p. 41—120], az etr. nyelv
grammatikáját tartalmazza — már a mint ez a finnugor grammatika
segélyével rekonstruálható. Az egész rész sorsa természetesen attól
függ, hogy a szerző által felvett szójelentések és szóelemzések i n t e r n
etr. szempontból megállhatnak-e, a mi a fönnebbiek után rendkívül
kétséges.
A h a n g t a n i egyeztetések [p. 41—55], ha itt-ott erős skepsist
támasztanak is, nagyban és egészben véve nem tesznek egészen ked
vezőtlen benyomást. Más szojelentesek és szóelemzések alapján persze
más volna az eredmény, a mint pl. BUGGE legutóbb az etr. hang
rendszert az örménynyel volt képes apróra összevetni [1. c. p. 239—
240]. Annyi bizonyos, hogy az etr. szók hangalkata a vokális-absorbtiók és a consonans-torlódások miatt teljesen elüt a finnugor szók
külső habitusától. — Szerző eljárásának ismertetésére álljon itt min
den észrevétel nélkül néhány etr.-magyar szóegyeztetés [elül az etr.,
utána magyar szó]:
al: al, a&u: édes, ez: atya, es: ész, tul: túl, apr: apró, afrs:
apa, zul: dij, zam&i: töm, yim : homorú, cs: kis, d-i &il: siet etc.
A s z ó k é p z é s tárgyalásánál [p. 55—-89] feltűnik, hogy a
szerző minden egyes szót maradók nélkül tud elemeire bontani: meg
döbbentő biztossággal tudja, hol végződik a gyökér v. tő s hol kez
dődik a képző v. képzőbokor. Ez persze csak úgy sikerülhetett, hogy
nagyban és egészben, csaknem kivétel nélkül n e m e g é s z s z a v a k ,
n e m k é p z ő s a l a k o k , h a n e m g y ö k e r e k n e k v. t ö v e k n e k ,
r e s p . k é p z ő k n e k n y i l v á n í t o t t s z ó d a r a b o k és s z ó 
d a r a b k á k , m a g á n - és m á s s a l h a n g z ó k v a n n a k p á r 
h u z a m o s í t v a . Álljon itt egy eset valamennyi helyett. A tlenaces>
állítólag 'forcé de marcher, que l'on fait marcher jelentésű, alak így
van elemezve: t l e - n - a - c - e s [p. 437], hol -es a passiv participium
suffixuma [vö. pl. mordv. kulo-z 'mórt': p. 74], -c- verbális tő képző
[pl. m. rí-k-at, jár-k-ál, nyom-k-od : p. 59], az -a- elem nem 'organikus'
[p. 437], az -n- verbális tőképző [cf. finn üle-ne- 'monter': p. 64] és
tle- a gyökér [cf. finn talu- 'marcher lentement', m. tal-p 'pied' etc.:
p. 437]. Ilyen a t o m i z á l á s mellett természetesen nemcsak finn
ugor, hanem idg., sőt hyperboreus képzőket is lehet párhuzamosítani.
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A s z ó f a j o k é s a s y n t a x i s ez. fejezetből [p. 80 — 120] ki
emelem, hogy az etruszkban nemcsak articulus és genus, hanem
numerus sincs. Declinatio és casus nincs (a casus-suffixumok csak
'suffíxes de relation'; — I. fönnebb!). A verbumnak volnának ugyan
modusai [1. fönnebb], de valószínűleg nincsenek személyragjai, sem
tempusai. — Sajátságos egy nyelv — főleg ha még hozzá finnugor
eredetű i s ! A szerző finnugor párhuzamai helyett természetesen ad
libitum bármi más is állhatna. Szolgáljon itt példának a számnevek
rokonítása,
A toscanellai koczkákon olvasható etr. számnevek sorrendje a
szerző szerint ez volna: sa T , ci % ma/ ' 3 ' v. %', zal c 4' v. c 3',
hud { 5', du c 6' [p. 99] — s közülök három volna identifikálható, úgy
mint ci c 2 ' : m. két [a finális 4 itt 'suffixum' I p. 98], may c 3' v. c 4':
m. még encore', mög cqui vient aprés' [I p. 100; •— ehhez nem kell
kommentár], hud ' 5 ' : finn vite [p. 98, -47]. — Mármost tudnivaló,
hogy az etr. számnevek sorrendje egyáltalán nincs meghatározva :
más-más pontozási rendszert véve alapul más-más az eredmény, így
ci lehet nemcsak c 2', hanem c 3' és c 5' is, hud nemcsak %\ hanem %'
és c 6' is etc. Az etr. számnév értékétől függ természetesen az össze
hasonlítandó alak. így HŐMMEL [Grrundriss der Greographie u. G-eschichte
des altén Őrients 2 , p. 67], du, zal, ci, ma%, hud, sa sorrend fölvétele
mellett az északkaukázusi és baszk nyelvből hozott föl analógiákat,
így pl. a hud számnevet, a melynek ő is az c 5' értéket adja, a georgiai és északkaukázusi yuth c 5' szóval hozza kapcsolatba. Ha pedig a
hud számnév számára '6' értéket veszünk föl, kivánni sem lehetne
szebb finnugor analógiát mint osztják liút\ /út, /bt, sőt ez esetben a
szó idg. eredetű is lehetne, cf. kymr. chwech 6', ó-por. (w)uschts
'sextus', örm. vatl-sun '60' [BUGGE, 1. c. p. 92—93], — Látnivaló : e
területen egyelőre minden lehetséges, de bizonyítva nincsen semmi!
A lefordított és kommentált szövegekre [p. 121—348] és az
etymologiai szótárra [p. 349—460] a fönnebbiek után részletesen ki
terjeszkedni semmi okom. Csak még két általánosabb természetű észre
vételt akarok tenni.
A mint itáliai ós görög nyelvű emlékeken vannak etr. nyelv
elemek [1. SCHULZE, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, p. 62 et
seqq.], úgy megfordítva: a priori várható, hogy etr. nyelvemlékekben
ás lesznek itáliai és görög eredetű elemek. így pl. a következő etr.
Jeliraton: Arses vurses \ sedlanl tephral | ape termnu pis est | estit. . .
az öt utolsó szó egészen biztosan u m b e r eredetű. I l y e n i d e g e n
elemek jelenlétének lehetőségére a szerző semmi
t e k i n t e t t e l n e m v o l t . Már pedig pl. az Uhtaves tulajdonnév
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[p. 55] minden bizonynyal nem etr., hanem itáliai: oszk Uhtavis
Octavius'. Legalább is felvethető az idegen eredet kérdése oly esetek
ben mint etr. cletram 'poli, reluisant' [? p. 369], of. umber cletram
lecticam', etr. ipe, ipei V e s t pas' [? p. 390], cf. oszk íp cibi < *ipe,
etr. vinum 'marin, navigateur' [? p. 454], cf. lat. vlnum, etr. hinűial
c
spectre, ombre' [p. 388], cf. gör. wdaJ.-fia, etr. tur 'cri, apostrophe,
appel, instance' [? p. 440], cf. gör. dwpov etc. etc.
Egyelőre mindenkinek jogában áll — ha bátorsága van hozzá —
egészen ismeretlen értelmű etr. szókat másoktól egészen eltérően for
dítani; bár — ha meggyőzően akar eljárni — szakembereknek nagy
fáradsággal megállapított eredményeit szó nélkül nem hagyhatja.
Szerző azonban még oly esetekben is, mikor egy szó jelentését illető
leg az etruszkologus szaktekintélyek között nincs eltérés, egészen saját
utakon jár — és pedig majdnem kivétel nélkül minden polémiát
mellőzve, egészen dogmatikus módon. Nézzük pl. a puia szó esetét.
E szó jelentése egészen biztosan 'feleség'. Szerző maga is bevallja,
hogy az 'épouse' jelentés sok helyen beillik, pl. 9ana Arzius puia
'Thana, femme d'Arzius' [p. 149]. Vannak azonban olyan kézzelfoghatólag e l l i p t i k u s fordulatok mint Caia La%u$, a hol tehát a
puia szó n i n c s k i t é v e , cf. lat. Terentia Ciceronis — egészítsd k i :
uxor. A Caia puia La/us kifejezés tehát kézzelfoghatólag ugyanazt
jelenti mint az e l l i p t i k u s Caia La/us. Szerző azonban azt hiszi,
hogy ha Caia Lachus már magában is a. m. cCaia, femme de La^u',
akkor Caia puia La%us annyit tenne mint 'Caia, femme, femme de
La^a', a mi természesen tűrhetetlen c pleonasmus' volna, de persze
éppoly kevéssé az mint a latinban Terentia Ciceronis uxor. Az ily
módon feltételezett 'pleonasmus' kikerülésére aztán szerző a puia szó
általánosan elfogadott értelmét könnyelműen cserbenhagyva a 'chérie,
bien aimée' jelentést adja neki, vö. m. buj-t-, boj-t-, buj-t-at- 'exciter,
agiter, provoquer, pousser', azaz: 'mettre en mouvement un désir ou
une passión [p. 151]. — Vegyünk még egy esetet. Az etr. vinum szó
értelme az eddigi magyarázók szerint 'bor' v. 'borital' [BUGGE, 1. c.
160]. Erről a szerző egy árva szóval sem tesz említést, hanem a szót
hirtelen három részre [: vi-n-um] vágva s vi- elemét a finn ui- c nager',
m. ú-sz-ik etc. szókkal hasonlítva a 'marin, navigateur' jelentést adja
neki [p. 274, 454]. A hajós tehát a xax i$ö%r)v cúszó'. De mért éppen
ö, a kinek nem is kell úsznia, hisz elvégzi ezt helyette a hajója?!
A felvett etymon mellett vinum lehetne hajó, béka, kacsa, hal, dugó —
vagy bármi a világon, csak éppen 'hajós' nem. — Nem folytatom. El
lehet gondolni, hogy ha többé-kevésbbé biztosított értelmű szókkal
így bánik el a szerző, milyen eredményekre kell jutnia oly esetekben,
t
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mikor az értelem meghatározására absolute semmi fogantyú nincsen —
kivéve azt, hogy egy hang v. hangcsoport megvan a finnugorban is.
Referens a legmélyebb sajnálkozással kénytelen megállapítani,
hogy MABTHA nagyszabású és fáradságos kísérlete — bármennyire
méltánylandó volna is magában véve — teljes kudarczczal végződött,
a minek oka részben talán a finnugor-etruszki hypothesis constitutionális hibája is, de jóval nagyobb részben mindenesetre a szerző kutató
módszerének fogyatékossága: alapos ós biztos nyelvtudományi elő
képzettség s a legszigorúbb philologiai akribia hiányát semmiféle még
oly szorgalmas munka, semmiféle még oly szellemes találgatás sem
pótolhatja. Quodcunque ostendis mihi sic, incredulus odi. Az etruszk
sphinxnek még mindig nem akadt Oedipusa, s félő, hogy terjedelme
sebb bilinguis szövegek felfedezése nélkül bajosan fog akadni valaha.
(Budapest, 1914, II. 23)
SCHMIDT JÓZSEF.
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Kisebb közlemények.
A szamojéd nyelvek fokváltakozásához.
A szerkesztő úr szíves felszólítására közlöm alább a Finn Tudo
mányos Akadémia kiadásában (Esitelmát ja pöytákirjat 1912.1. 47—52)
megjelent e tárgyú tanulmányomnak rövid kivonatát. Ez alkalommal
csak a szamojéd nyelvekben, különösen a tavgyban és néhány osztjákszamojéd nyelvjárásban (CASTRÉN közlései szerint) ma is meglevő
paradigmatikus fokváltakozásnak néhány esetére szorítkozom.
A tavgy-szamojéd fokváltakozásban úgy látszik ugyanazon törvé
nyek uralkodnak, mint a finnben, t. i. erős fok akkor van az 1. és
2. szótag határán, ha a 2. szótag nyílt, gyönge pedig akkor, ha ez a
szótag zárt. Ily esetben a következő váltakozások jelentkeznek : kcog,

tcod, fcob (f<p),
scoj (j nyilván < z), écodf (nyilván szintén:
d'<j<Lz), ykcoy (y valószínűleg < yy < yg), ntcond,
yfcomb
(yf < mp), ns co nd'. Pl.
moku c Eücken'oogen. moguy, acc. mogum, abl. mokugata, nom.
plur. mogu' ( < -t), nafe Telz' co gen. nabey, isi 'Oheim'co gen. ijiy,
jonku
wuhne' co gen. joyuy.
kinta c Eauch' oo gen. kinday,
luyfe
c
c
Adler'OD gen. lumbey, kunse das Innere' co gen. kund'ey:
A hangsúlynak a tavgyban, a mennyire ezt a rendelkezésünkre
álló forrásokból következtethetjük, ma semmi jelentősége sincsen az
erős vagy a gyönge fok tekintetében. De régebben úgy látszik a hang
súlyviszonyoktól függött az erős és gyönge fok jelentkezése. Bizonyos
suffixumoknak, t. i. a melyeknek első mássalhangzója alá van vetve
a fokváltakozásnak, mind erős, mind pedig gyönge fokú alakjuk van,
a melyek közül az erős az 1., 3., 5. szó tag után, a gyönge pedig a
%., 4., 6. után jelentkezik. Pl. a conjunctivus jele -fa- (-fea-) co -ba(-bea-), a precativusé -kala- co -gála-, a gerundiumé -sa- (-se-, -si-)
co-ja- (-je-, -ji-) stb., pl.
conj. ni-fea-m, matuta-fa-ma, de rnatu-ba-ma, matunantubd-ma
j
prec. matuta-kala-ta, feabemte-kala-ta, de matu-gala-da,
kiti-gala-da,
matunantu-gala-da
| ger. úi-se, matuta-sa, de matu-ja, kiti-ji, matunantu-ja stb.
A suffixumoknak e két-alakúsága, sőt mindkettőnek jelentkezési
föltételei tehát határozottan a finnugor területen uralkodó viszonyokra
emlékeztetnek. A finnugor alapnyelvben is, mint ismeretes, mind erős,
mind gyönge fokú suffixumok voltak, a melyek közül az erősek szintén
az 1., 3., 5., vagyis hangsúlyos szótag után állottak, a gyöngék ellen
ben a 2., 4., 6., vagyis hangsúlytalan szótag után, a mely körülmény
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még a finnben is jelentkezik, pl. part. maa-ta co kala-a
<*kala-da.
Nyilvánvalólag tehát a tavgyban is a hangsúlyviszonyok irányították az
erős és a gyönge fok jelentkezését, mégpedig úgy látszik ugyanolyan
módon, mint a finnugor területen, t. i. úgy, hogy hangsúlyos szótag
után az erős, a hangsúlytalan szótag után pedig a gyönge jelentkezik.
Az osztják-szamojédban a paradigmatikus fokváltakozás külö
nösen a natsz-pumpokolszki és a keti nyelvjárásokban jelentkezik.*)
Az előbbiben, a mennyire ezt a rendelkezésünkre álló anyagból követ
keztethetjük, oly módon váltakozik egyes mássalhangzók geminátája
az egyszerűvel, hogy az 1. és 2. szótag határán akkor jelentkezik az
erős fok (gemináta), ha a második nyilt, ellenkező esetben pedig a
gyönge. így a következő váltakozások találhatók: kk co k, tt co t,
tt' co t', pp cop, 11 col, rr cor, vvcov, ijcoj
vagy 0. Pl.
c
ükku Mütze' oo gen. ükun, koppé 'Haut' oo gen. kopan, olle lKopf'
oá gen. olan, avve 'Mutter' ^ gen. ávan, oije 'Tante' oo gen. ojan.
Az osztják-szamojédnak keti nyelvjárásában a fokváltakozás leg
többször mind mennyiségi, mind pedig minőségi. Legalább is a követ
kező paradigmatikus váltakozások mutathatók k i : kk co g, tt co d,
tt'cod', ppcob, sscos (z), ygcoy, nddcond, ndd'cond!,
mddcomd,
mbbcomb, tccoc (3?). A külömböző fokok ugyanakkor jelentkeznek,
mikor a natsz-pumpokolszkiban is, pl.
ükké c Mütze' oo gen. ügen, acc. ügem, dat. ükkeni, nom. plur.
ükkela, utte c Hand' oo gen. uden, tippa 'Mann' oo gen. tiban, cesen
(cezen) c Band' oo gen. cessenn ( < *cesseneri), íiyga 'Schwan'oo gen.
t'iyen, amdda 'Horn'oo gen. ámdan, lembba 'Adler'oo gen. lemben,
koatea (koattsa) 'Stadt' oo gen. koacen.
De a szamojéd nyelvekben még a nazálisok minőségi fokválta
kozása is paradigmatikusan jelentkezik bizonyos esetekben a jurák- és
az osztják-szamojédban. Gyönge fokuk gyanánt a v,j vagy 0 szerepel. Pl.
jur. num cGrott'oo gen. nü', acc. nüm, nom. plur. nü\ gen. plur.
nuvo' | jur. jam 'Meer'oo gen. jau', acc. jaum, nom. plur. jau', gen.
plur. javo' | osztj.-szam. nom 'Gott'oogen. nün, nom. plur. mit | osztj.szam. nim 'Name' oo gen. mun | oszfcj.-szam. liem c Brett'oo gen. lievan \\
jur. puen- 'legén'oo obj.-conj. imperat. sing. 2. szem. puei || jur. sil
( < *siy) c Deckel' gen. plur. siyo\ diai. siji | osztj.-szam. dy c Mund'
oo gen. dn j osztj.-szam. kily l reissende Stelle im Fluss'oogen. kuan.
A nazálisok minőségi fokváltakozásának ezen a szamojéd terü
leten még ma is paradigmatikus volta kétségtelenné teszi SETÁLinek
az egyszerű nazálisokra vonatkozólag (egyetemi előadásaiban) már
egyedül a finnugor nyelvek segítségével is bizonyított azon föltevését,
*) OASTRÉN kézirata szerint. A nyomtatásban megjelent «Grammatik
der Samojedischen Sprachen»-ban csak nagyon fogyatékosan van tárgyalva
az osztják-szamojéd fokváltakozás (vö. 183. és 287. §).
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hogy a mikor a (finnugor vagy uráli) fokváltakozás még általános
érvényű volt, akkor ez az összes hangokra (t. i. a nazálisokra is) ki
terjedt, és nem volt csak mennyiségi, hanem egyúttal minőségi is.
Az egyszerű mássalhangzó gyönge foka gyanánt szerinte az egész
vonalon olyan mássalhangzó szerepelt, a mely nemcsak időmérték,
hanem minőség tekintetében is külömbözött. A nazálisok gyönge
fokaként olyan nazális, a melynek képzésekor nemcsak az orrüreg
útja volt nyitva, hanem a levegő a száj üregen át is kiáramlott, az
ilyenek tehát nazalizált bilabiális, dentális és palatális spiránsok voltak:
8, d, y. Később, mikor a fokváltakozásnak szabályossága és általános
érvénye megromlott, a gyönge fokokból tiszta (nem nazalizált) 8, d, y
fejlődött, a melyek azután az egyes nyelvek saját hangtörvényei szerint
fejlődtek tovább. Ily módon válik érthetővé a szamojéd nyelvnek
fönnebb említett paradigmatikus: nazális oo v, j , 0 váltakozása.
SoTAVALTA ARVO.

Egy finn mondatszerkezetről.
A finn nyelvben az 'éj j e l - n a p p a l ' - t többféleképpen
lehet mondani. Az egyik kifejezésmód igy hangzik: yöt paivdt.
Pl. työ ei lopu, vaikka te.kisit yöt pdivat
'a munka nem ér
véget, habár éjjel-nappal dolgoznál' BUDENZ, Finn nyelvtan 2
119 | minun pitdój kiviá purra yöt, p divat
'nekem követ kell
harapnom éjjel-nappal' Suom. Kansansatuja II. 123 || yöt se
hammasta hiovi, paivdt
kyntta kitkattavi tulialle vierahalle caz
éjjel fogát feni, nappal körmét köszörüli az érkező vendégekre'
Kalevala XXVI. 129. (Vö. é s z t ep ole temal rahu ühtegi, müd
kui kirendab od ja p a évad 'er hat keine ruhe, er tut nichts
anders, als schreit tag und nacht' WIEDEMANN, Gramm. 591.)
Ilyen szerkezet van a következő esetekben is:
itki illat,
itki aamut
suruansa yhd 'egyre sirt bánatá
ban, este, reggel' Sat. ja tar. L* 121 [ itki illat,
itki
aamut,
yöhyet
ennemmin c sírt este, sírt reggel, a legjobban sírt éjjel'
Kai. V. 7 || ijdt
paivdt
'örökké' (ikd ckor', pdiva 'nap'
(SZINNYEI, Finn-magyar szótár 87) || süld tavoin matkasi
sitté
nuo aiat, a dm a t paivdt
'ily módon utazott aztán jó ideig'
(tkp. 'azokat az időket, ezeket a napokat') Sat., I. 2 22
\\pyhdt,
aret
on kuningas minua takonut 'ünnepen (vasárnap), hétköz
nap kovácsolt engem a király' uo. 130 || ke sat kontuja kerasin,
talv et vadnnin taikon vartta 'nyáron takarmányt gyűjtöttem,
télen ganajhányó villa nyelét forgattam' Kai. XXIII. 613 11 ahven
árka, kyrmyniska, sykysyt
syvilld uipi, ke sat kuivilla kutevi,
rantasilla rapsehtevi 'görbenyakú gyáva sigér őszszel a mélyeken
úszik, nyáron a szárazon ívik, a partoknál ficzánkol' uo. III. 161.
Az időhatározók jelentése egész pontosan megállapítható
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az idézett példákból. Arra a kérdésre felelnek: mennyi időn át ?
Az ilyen határozók kifejezésére a finnben a tárgy alakjai szol
gálnak. Pl. acc.: katsoi han kuninkaasen kaikén jumalan palvelusaj a n ' a királyt nézte az istentisztelet egész ideje alatt 5 Sat. IV. 63
kettu söi sen aikaa
karhun lihaa a róka ezen idő alatt evett
a medve húsából 3 Kans. II. 81 || yön niitá pieksdd, murentaa
'[egész] éjen át veri, üti azokat' Kans. II. 98 | vaan kourat
kovaksi tulee, kun hongan oksalla istut yön 'hanem karmod meg
keményedik, ha a fenyőágon ülsz [egész] éjtszaka' uo. I. 242 ||
siita poika y ökauden
odotti, odotti a fiú aztán az egész éjt
szaka várt, várt' uo. II. 96 || rauhallisempi tulee yöllá, kun metsdssd pdivdn
on 'nyugodtabb lesz az éjjel, ha nappal az erdőn
van' Sat. I. 2 66 | uituansa y ön ja pdivdn.
. . náki pilven pikkuruisen 'éjjel-nappal úszva... meglátott egy piczike felhőt' Kai.
XXIX. 417 || p di van kirvestd hiovi, illan
vartta valmistavi
'nappal a fejszét feni, este a nyelét készíti' uo. XXXI. 259 ||
ke sdn kengitdt hevoista, talven
rautoja rakennat, yön kohennat korjoasi, pdivdn
loait laitioita 'nyáron lovat patkolsz,
télen vasat alkotsz, éjjel rendbe hozod kosaras szánodat, nappal
oldalas szánokat készítesz' uo. XVIII. 249 || syksyn
lylyd laati,
talven
kaihua kaverti 'őszszel (ballábra való hosszabb) hótalpat
készített, télen (bőrrel bevont) hótalpat vájt' uo. XIII. 67.
Ezekben a mondatokban csaknem ugyanazok az időhatá
rozók állnak, mint az yöt p.'iivdt-íélékben, s így nem lehet kétség
afelől, hogy ezek is aceusativusok, s nem nominativusok, mint
PETERSEN gondolta. Csak a többesszám használata szorul magya
rázatra, mivel, a mint láttuk, ugyanezek a példák sing. accusativusban is állhatnak, s a partitivussal kifejezett, hasonló értelmű idő
határozók is egyesszámúak (1. NyK. XL. 466). Ha összevetjük a
szingulárisban és a plurálisban álló eseteket, azt tapasztaljuk,
hogy az utóbbiak mindig párosan, sőt néha hármasán, négyesen
fordulnak elő, a többiek ellenben magukban is lehetnek. Nyilván
való tehát, hogy a többesszám az egyenrangú mondatrészek
szorosabb kapcsolatát akarja jelölni, éppúgy mint a kötőszóknak
úgyszólván teljes hiánya is.*) Az ilyen időhatározókban tehát
ugyanazzal a jelenséggel állunk szemben, mint mikor a vogul
és az osztják nyelvben az egyenrangú mondatrészek duálisban
vannak.**) Pl.:
v o g u l : E. Tunrd-sayl ekwái
q>jkdi qleV 'tundrahalmi
asszony s öreg ember élnek' MUNKÁCSI, VNGy. I. 1 [ tunrd-sayl
ekwdV-qjkdV
dédyém-sándfém-palt
at-ke tótéin 'ha ti
engemet a tundrahalmi öreg emberhez és asszonyhoz, az én
atyámhoz és anyámhoz el nem visztek' uo. 20 | matém
ékwi*) Csak az egy észt példában van kitéve a ja 'és'.
**) L. SZILASI: NyK. XXVI. 171—2; KERTÉSZ: KSZ. XIV. 74
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aúéukwV
nq,n% kwqlépeV '[az ott lakó] öreg ember s öreg aszszony fölkel [előtte]' IV. 150 | nay náj drén-q,trdyén
voss
qle¥ 'a te gazdáid (asszonyod urad) legyenek5 I. 165.
o s z t j á k : E. imd y 9 n-ig dy dn olhydn 'asszony és férj
vannak 3 PÁPÁT : UF. XV. 169 | az&ydld'm-aygdydldm
niy
mandm niyi suy, yui mandm yuii suy Un and osmzn 'atyámanyám nő járta nős vidéket, ember járta emberes vidéket ök
nem ismernek' no. 170 | kanrém sdrés kat pelek sarat akar y en
pürésyen
'zu den beiden seiten eines heissen meeres sind
ein russischer hund nnd ein schwein' AHLQVIST 20.
A m o r d v i nban is megvan tudvalevőleg ez a szerkesztés
mód, de mivel ebben a nyelvben már nincs meg a kettős szám,
az egyenrangú mondatrészek többes számban vannak, pl.: E.
Darját
Marját
veje vanit 'Darja und Marja blieken auf
denselben punkt' PAASONEN: SUS. Aik. XII. 27 | Mis kat
Máskat
siúst l'eminest 'Michelchen und Mariechen waren ihre
namen' uo. IX. 28 j érdéi asst a tat babát
'es lebten, waren
einmal ein altér und eine alté5 uo. XII. 80 | kodak savast, sijnst
avat étifnt
kaftuksnin kundiz 'so wie sie in die stube traten,
íingen sie die mutter und die tochter allé beidé' uo. 144.
Ezt a szerkezetet ki lehet mutatni a f i n n b e n is;*) pl.:
sielld oli Matit
ja Paavot
'ott volt Mátyás és Pál' Kieletár
II. 27 j ehkd tulee sudet,
karhut
meitd ahdistamaan 'talán
jön a farkas, medve bennünket szorongatni' Sat. III. 22 | siitdpd
túli, etta koirat,
ketut,
sudet
ja karhut
yhtend meisad
kdvivdt cebből az lett, hogy a kutya, a róka, a farkas és a
medve együtt járták az erdőt' Kans. I. 14 | jo on kdynyt kontio,
ei ole voinut ajaa, ja hukat
ja p eurat on kdyty, ei ole voitu
ajaa sita pois sieltd 'már járt [ott] a medve, nem tudta elűzni, és
járt [ott] a farkas meg a vad rénszarvas, nem tudták azt elűzni
onnan' uo. 139 | padt löi, jalat
katkoi, silmát
puhkoi, senlainen oli piika 'fejünket ütötte, lábunkat eltörte, szemünket
kiszúrta, olyan szolgáló volt' Sat. II. 210 j siitd kun lapsen sai,
niin repi sikiönsd, nendt repi, korvat
repi, silmdt
puhkoi
kaikki 'aztán mikor gyermeke lett, hát széttépte magzatát, ki
tépte orrát, letépte fülét, kiszúrta szemét, mind' I. 2 116 j kun
ensin heitdt v aatteet,
mi e kat ja kaikki satidaan 'miután
előbb ruhát, kardot és mindent a nyergen hagysz' uo. 145 j
*) A többi finnugor nyelvben m á r nincs meg, de a votjákban és a
lappban találtam egy-egy ilyenszerű, p é l d á t : votj. ok taie,
mumijost
aijosi
tais vand'izi ugl co weh, meine eltern (tkp. ""anyáim atyáim') ha
bén es j a erstochen' WICHMANN: SUS. Aik. XIX. 150. — lappS. manne jes
lip tallie munne prüurese-kárvu'ól koaruominie,
kucc-ecin tdllie manne jéh
tatne prüures,-prü~ukom!
warádZH c én is most v a r r o m m a g a m n a k a
menyasszonyruhákat, minthogy most én és te menyasszony-vőlegény (tkp.
^menyasszonyok-vőlegények') fogunk lenni' HALÁSZ, Svéd-lapp nyelv I I I . 53.
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hdn on ndhnyt Helsingit
ja Pietarit
'látta Helsingforsot
és Szentpétervárt 5 SETALA, Suom. kiél. lauseoppi 3 30.
A költői nyelvben sokkal gyakoribb, pl. ota kiinni kinterestd kaiimmasta kantapdástd isdnndt
perisopesta,
emdnndt
ovi-sopesta 'fogd meg az inánál, sarka szélénél fogva a gazdát
a hátsó szögleten át, a háziasszonyt az ajtózugon át3 Kai.
XVII. 329 j niilld tuonet Tuonen karhut,
suistanet suet Manalan 'azokkal elhoznád Tuoni medvéjét, megfékeznéd Manala
farkasát' XIX. 127 j kun oli tammi taittununna, kaatununna puu
katala, pddsi pdivdt
paistamahan, pddsi kuut
kumottamahan
'mikor a tölgy el volt törve, a szegény fa ki volt dűlve, a nap
kiszabadult, hogy süthessen, a hold, hogy ragyoghasson5 II.
217 | lenti i a t, lenti lann et, lenti luot ehet, eteldt
'repült
keletre, repült nyugatra, repült északnyugatra, délre' I. 183.
Nyelvjárásokban, úgy látszik, sokkal használatosabb, mint
az irodalmi nyelvben, azért azokból is idézek néhány példát:
sidlld oli Mikot
ja Matit
'ott volt Miska és Matyi' j se ruakki
kiss at ja kanat
'ő etette a macskát és a tyúkot' | niin sai
mies kellőt
ja hárdt
'hát kapott az ember kolompot és
ökröt' SETALA, Lauseopill. tutk. Koillis-Satakunnan kansankielestá. Suomi II. jákso 16 : 39 || ka'ikki ka'too kuv^va'nhenee,
kuu'lot,
nd'öt ja ka'ikki heikkenee 'minden elvész, mikor ("az
ember] öregszik a hallás, a látás és minden elgyengül' | niin
a'ina ne oli he'vo s et ja m u wt ostaneet 'bizony ők mindig vettek
lovat és mást' [ «He'ikki sai koko pwvu(ri).» — nSaiko
ta'kit
ja ho'usut?»
'«Henrik egész öltözetet kapott.» — «Kabátot
és nadrágot kapott?))' | siáll oli sittek_ka'rvarit
ja
ma'sunistit
'ott volt aztán egy timár és egy gépész' | on tossa noi
Ma'ntat
ja se'pdt ja suwtarit
'ott lakik (tkp. van) Manta,
a kovács ós a varga' | siinn on pyssymiáhen
kuv at ja
k o'i r r a k^ka:ikki kruwtisarvessa f ott egy vadásznak a képe és
egy kutya van a puskaporos szarun' | kylld sül ovjv i i'n i k^
ka'hveet
ta:kana 'bizony neki van bora és kávéja eltéve' j
kivinavetot ja uhaalisep^jpytingit 'egy kőistállót s egy pompás
házat [épített magának]' KANNISTO, Lauseopill. havaintoja lántisen
etelá-Hámeen kielenmurteesta. Suomi III. jakso 20 : 62.
Néha az egyenrangú mondatrészek egyike csakugyan többes
értékű, s csak a másik plurálisnak van egyesszámi jelentése; pl.
no mihinkd sinulta jouduttiin ne linnut
ja pojat
'no hova
lettek (tőled) az a madár és azok a fiúk' Kans. II. 64 [ jos
tdhdn tulisi oikein mahdoton kuninkaan Unna ja
palvelijat
ja kahve et, niin mind herdttdisin didin kahveeta juomaan
'ha itt teremne egy igazán végtelen nagy királyi vár és szolgák
és kávé, akkor én fölébreszteném anyámat kávét inni' uo. 5.
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Finnugor határozós szerkezetek.
A finnugor nyelvtudomány terén alig van hálásabb fel
adat, mint az összebasonlitó mondattani kutatás. Lépten
nyomon találkozni oly nyelvi jelenségekkel, a melyekről az
eddigi irodalomban még csak említés sem történt. De a milyen
hálás bizonyos mondattani jelenségeknek az összes rokon nyel
vekre kiterjedő vizsgálata, éppoly nehéz is, mivel az egyes finn
ugor nyelvek mondattana — egy-egy részlet kivételével — úgy
szólván teljesen föl dolgozatlan, s így mondattani összehasonlítást
csupán szövegek alapján lehet végezni. Főleg az sajnálatos, hogy
a két, legnagyobb irodalommal, nyelvtörténettel és legtöbb
nyelvjárással rendelkező finnugor nyelv, a magyar és a finn
sem mutathat föl az egész régi és népnyelven alapuló teljes
mondattant.
Dolgozatom tárgyául a finnugor összehasonlító mondattan
nak olyan részletét választottam, a melynek nyelvcsaládunkra
jellemző voltát már idegen nyelvtudósok is észrevették. Azokkal
a határozós szerkezetekkel szándékozom foglalkozni, melyekben
a finnugor nyelvek lativussal vagy ablativussal szokták kifejezni
az indogermán lokativusi viszonyt.
A) A l a t i v n s i s z e r k e z e t e k .
Külömbséget kell tennünk mindenekelőtt az ősi fgr. lativusi szerkezetek s az újabb eredetűek között, melyek az egyes
rokon nyelvekben külön fejlődtek. Nem terjeszkedem tehát ki a
magyar -ba, -be és -ban, -ben rag összekeveredésére, az odavanféle szerkezetekre, a vogul ós osztják -n ragos lativus és lokativus viszonyára, a votják s részben a zűrjén nyelvben a személyragos lativus lokativusi értelmű használatára, sem a csereNyi'.lutudományi
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misz lativus ~s ragjának hol? kérdésre való alkalmazására, mert
ezekben az esetekben nem lehet szó közös fgr. nyelvfejlődésről,
bármily föltűnő is, hogy annyi rokon nyelvben történhetett egy
mástól teljesen függetlenül hasonló irányváltozás.
Nem kell tehát csodálkoznunk azon, hogy WINKLEB Uralaltaische völker und sprachen, Berlin, 1884. és Zur sprachgeschichte Berlin, 1887. czímű könyveiben azt a véleményét nyil
vánítja, hogy a finnugor, illetve az uralaltaji nyelvekben ere
detileg közös rag jelölte a Jokativusi és lativusi viszonyt.
WINKLEB elmélete, legalább a fgr. nyelvekre nézve, teljesen
tarthatatlan, a mint azt már MISTELI is kimondotta WINKLEB
első könyvéről írt alapos ismertetésében (Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft, XVI. 444—456).
Az előbb említett szerkezetek mind újabb eredetűek; azo
kat a lativusi szerkezeteket pedig, melyekről alább lesz szó, ha
indogermán fölfogás szerint lokativusok is, a finnugor gondol
kozásmód lativusoknak is érzi.*)
Ezek a lativusi szerkezetek nem mind egyfélék, a bennük
rejlő gondolkodásmód más és más, aszerint, hogy milyen igék
kel kapcsolatosak. Legismertebbek az odahagy, odamarad-iéle
szerkezetek, de egyúttal ezek a leghomályosabbak is. Ennek az
az oka, hogy ez igéknek s fgr. megfelelőiknek eredeti jelentése
még mindig nem teljesen világos. Annyi bizonyos, hogy eredeti
leg mozgást jelentő igéknek kellett lenniök.**) A magyar hagy-ra
nézve már BUDENZ (MUSZ.. 69) megállapította, hogy a hajít,
hagyít 'dob' s a régi hagyap 'köp3 igével egy családot alkot,
eredeti jelentése tehát c mittere, jacere; werfen3 volt. Ezt a véle
ményt meggyőzővé teszi az a körülmény is, hogy a finn heittaá
'hajít, hány, vet, eldob, elhány 3 igenek is van 'hagy, odahagy,
abbahagy3 jelentése ; pl.:
minne
heitit
naisen nuoren, kun ne kiiulun morsia-

*) WIEDEMANN fölfogása sem. helyes, a ki prcegnans szer
kezeteknek tartja ezeket a lativusokat (Grammatik der esthnischen sprache 342).
**j Vö. a csuvasban PAAS. y§var- '(hátra)hagy3 «•*•» yur- 'he
lyez, rak, vhová tesz, állít3, kdBsr yiv- 'hidat épít3, j&r %iv- 'nyo
mot hagy3, ASM. yiv-, %u- 'tesz vhová, rak'.
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men? 'hol hagytad fiatal nődet, hol híres menyasszonyodat? 3
Kai. XXXVIII. 317 | koirat mind t cin ne heitán ca kutyákat én
itt hagyom' Kans. II. 93 ] heitti jalkansa ulo s 'kinn hagyta a
lábát' uo. I. 58 | heita tuohon
p a i k k a a n,
táhanpaikkaan
'hagyj azon a helyen, ezen a helyen5 uo. 181 | vaatteet
heitettiin ma allé 'a ruhákat ott hagyták a szárazföldön' uo.
II. 95 | se kyntömies heitti hevosensa metsaán
'az a földműves
lovát az erdőben hagyta' uo. I. 164 | heita tuolle kivelle milma,
talle
kannolle,
tuolle
máttahálle
'hagyj ott engem
annál a kőnél, ennél a tuskónál, annál a gyepes dombocskánál'
uo. 342 | (kokko) heitti pentunsa p esahan
'(a sas) fészkében
hagyja fiait' Kai. XLI. 79 | se astui sinne ja heitti sen tytön
luskamaan sinne
v enees ens a sitten cő odalépett és aztán
otthagyta a leányt zörögve a csónakban3 Kans. II. 83 | ne kolme
kotihin
heita 'azt a hármat hagyd itthon' Kai. XXIII. 37 |
niin heittivát kissan h enkiin
'hát életben hagyták a macskát3
Kans. I. 129.
A marad ige származása még ismeretlen, ha azonban
tekintetbe vesszük, hogy a cseremisz GEN. RAMST. kodam, a
mordvin PAAS. E. kadovoms, M. kad§v§ms, osztják KARJ. DN.
yet'-, Trj. U'ii-, V. Vj. k'it-, Ni. yié-, Kaz. yíj- 'marad 3 reflexív
alakja a cser. kodein, mordv. E. kadoms, M. kadSms, osztj. DN.
yai-, Trj. l£ii-, Vj. ttvi-, Ni. y\i-, Kaz. yai-, 0. yvi- 'hagy3 igének,1) viszont a finn jáci, votják WICHM. G. kjVinj, kilni, J. kil'iri,
MU. kiüni, zűrjén WICHM. I. kötni 'marad 3 műveltető képzővel
'hagy3 jelentést vesz föl (finn játtáá, votj. G. keltim, M. J. MU.
keltini, zürj. I. koUni),2) akkor kétségtelenné lesz előttünk, hogy
ar marad ige jelentése a hagy ige reflexivuma.3)
A hagy és marad igékkel rokonértelmű a felejt és késik
X

2

) VÖ. BüDENZ, U A . 1 1 1 .

) V ö . m é g k a z á n i - t a t á r kai- "marad 3 ~ kaldir- ' h a g y ,
elhagy, maraszt' BÁLINT II. 47.
3
) A többi fgr. nyelvben, is összefügg etimológiailag a
'hagy' és 'marad 3 ige, ha nem is ily világosan: vog. MŰNK. E.
lüli, AL. krül'i, T. k'ul'é 'elhagy3 ~ É. yülti, K. KL. k'utii, P.
tíwuUti 'marad 3 || lapp K. GEN. klfite- (io), kü-tte- (uo), koflde'hinterlassen, lassen3 ~ kitti-, kittje- (kuetje-), kuaddje- 'zurückbleiben, bleiben'.
11*
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ige, azért egy csoportba osztjuk őket, s idevehetjük azonkívül
még a következőket is: megáll, megállapodik, megállít, feltartóz
tat, visszatart. (Vö. finn pysyy 'marad, megmarad' és 'megáll'.)
Már teljesen világos a fér ige lativusi szerkezete, mert
ismerjük alapjelentését. Eredetileg t. i. nem azt jelentette, hogy
'locum habere; raum habén', hanem: 'pervenio ; kommen, zu
etwas gelangen, erreichen' (1. NySz.; • vö. még SIMONYI, MHat.
I. 30). Eokonnyelvi megfelelői is hasonló jelentésűek: votj.
MŰNK. pir-, Kaz. per- 'bemegy, bejut, betér"; rámegy, rájut,
belebújik'; pírt-, Kaz. pert- 'bevisz, bemeneszt, bejuttat, hoz;
behurczol, beczipel, behord; bevezet, bekísér; behajt; befogad,
magához vesz; beledug, belefűz' | zürj. KP. GBN. per- 'eingehen,.
hineindringen'; pert- 'hineinführen od. -tragen; taufen' | cser.
kP. G'EK. purem 'bemegy, befér'; purtem 'bevisz, beereszt, be
fogad'; nyK. BAMST. psrem 'raum habén, eingehen'; p§rtas chereintreten lassen; hereinbringen, einschleppen' (BUDENZ : Szóegy..
508). Érdekes, hogy a cseremiszben is használatos ez az ige
'befér' jelentéssel. — A tér igének is eredeti jelentése 'venio,.
eo, se conferre; kommen, gehen' (1. NySz.). Megfelelői: zürj.
KP. G-EN. tor- 'platz habén, hinein- od. angehen', I. WICHM.
térni; votj. MŰNK. tár- 'tér, befér, helyet talál', WICHM. G.
termi, J. termi 'raum finden, platz habén' (SZINNYEI, NyH.4 147).
A következő csoportban tárgyalom a gyűl igét és művel
tetőjét, a gyűjt-öt. Gyűlni, gyülekezni valahová nyilván azt
jelenti 'jönni' valahová, s így a lativusi szerkezet teljesen érthető.
A negyedik csoportot a terem-féle igék alkotják. A magyar
ban inkább csak a terem és támad, valamint műveltetői a teremt
és támaszt ige fordul elő, a rokon nyelvekben azonban van még
egy egész sereg hasonló jelentésű s azonos szerkezettel járó ige,
mint: megjelenik, emelkedik, születik, nő, továbbá szül, nevel, az
után gyökeredzik, sarjad, hajt, szaporodik, növekszik, változik és
változtat. Ezekben is nagyon könnyen megérthető a velük járó
lativus lokativus helyett, mert egyikük sem nyugvást jelentő
ige, hanem mozgást, folyamatot jelölnek; pl. valami megjelenik
valahol, azt jelenti tulajdonképen, hogy valami odajön. S csak
ugyan több fgr. nyelv magát a jön igét is használja ilyen érte
lemben; pl.
f i n n : sülien
tidi silloin kaivo semmoinen, ett'ei maalla
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mointa 'akkor olyan kút támadt ott, a milyen nincs több a
földön' Sat. I. 2 101 | túli hänelle kaunis musti hevonen
eteen
"egy szép fekete ló termett előtte5 uo. 50 | sittén túli iso riita
heidän välillensä
"aztán nagy veszekedés támadt közöttük5
Kans. I. 212 H mihin on viunani vierryt, siihen
saari saapukohon, levitköhön leipäsaari, kalasaari kasvakohon ca hova egy
tojásom gurult, ott legyen egy sziget, terüljön el egy kenyér
sziget, teremjen (tkp. cnőjön') egy halas sziget' Kant. 8 III. 1.
{saapuä 'gelangen, kommen, ankommen, eintreffen; fertig wer
den; werden' ERWAST, Finnisch-deutsches W b . ) — é s z t : heinakuhjas
tuluke otsegu idaneb cim heuschober entsteht das wasser ganz von selbst' WIED. Wb. 120.
v o t j á k : lad vjle bad' potem rauf dem sandfelde wuchs
•ein weidenbaum' WICHM. I. d. 436 | sibi niuttasien nonoksi gid!
b e r s potem kiied-gubi kad' 'die brüste der mädchen aus sibi
sind einem auf dem hinterhofe wachsenden schlangenschwamme
ähnlich' uo. 422 ] Kam-durä
potäm sutäred vuja, busja kismaloz; mu-virä
potäm itzijed, borijed simdija, pesja kismamin
c
a Kama partján kinőtt ribiszke vizzel, köddel érik; a dombon
kinőtt földieper, bori-eper napon, melegen van megérve' MŰNK.
VNpH. d. 252 [ silojä
potäm ämeßjosid ca bozótban kinőtt
málnáid' uo. 253 | viitia z-tir az gjn potini kutiskem cdie haare
fingen an, auf seinem körper zu wachsen5 WICHM. IL 87 [ dunne•vtlä potäm sundijosid eil', eil adkoz miläm bon sin-sori ca világra
kikelt nap(jaid) ragyogva, ragyogva látszik a mi szemünknek'
MŰNK. d. 256 || kii-éiú kort viuie
kur-ks pjtoz, so'ki med potoz
c
ta murtli wenn an dem eisen ein «schlangenauge» sich bildet,
dann bilde es sich auch an diesem menschen F WICHM. I. büv.
12 | kiion-si-^an e potos kwks potoz, so'ki med potoz ta murtli
%enn an dem after des wolfes ein geschwür sich bildet, dann
bilde es sich an diesem menschen!' uo. 11 d) | purti-p id es e
kw-ke teise potoz cwenn auf dem boden des topfes das friesel
entsteht' uo, 16.
o s z t j á k : AK. ü gern a sorúin öyet edót*) cso wäre auf
meinem haupte ein goldenes hörn gewachsen' PATK. II. 70 J KK.
*) Vö. É. eí- mtegy, kimegy, jut, följön (a nap), előbukka: nik,

előtűnik' (PÁPAY-BEKE).
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senün-titpe xar nürum äjet paina jümut edem jümén ur, anget
edem außen ur meiúa% edot 'auf der kleinen waldinsel mit, einem
gemischten lindenhaine ein von tranbenkirsehen strotzender
traubenkirschenhügel, ein von hagebutten strotzender hagebutten hügel erhob sich [hier]' uo. 194.
Azt, hogy 'teremt, támaszt', a finn nyelv a luoda igével
fejezi ki, a melynek eredeti jelentése 'vet, elvet, levet, küld'.
Ehhez a csoporthoz csatlakozik a csinál, tesz, épít s még
egynéhány hasonló jelentésű ige, melyeket a teremt ige szino
nimáiul foghatunk föl, s így érthető a velük járó lativus.
A hatodik csoportot a következő igék alkotják: eltűniky
elvész, elveszt, eltéved, eltéveszt, elbúvik, elrejtőzik, elrejt. Bővebb
magyarázatra itt nincs is szükség, mert ezek még az előbbi
csoport igéinél is világosabban éreztetik, hogy mozgást fejez
nek ki.
A legtöbb vitára a belevész, belehal, belefullad, belefojt,
beleöl, beleveszt-féle szerkezetek adtak a nyelvészeknek alkalmai
A bennük rejlő gondolkodásmódot egy nyelvtudós sem látta
meg oly éles szemmel, mint MISTELI idézett bírálatában, a hol
ezt mondja: « . . . das wird an finnen und magyarén nicht anstoss erregen : poika kuoli veteken 'der knabe starb im (eigent
lich ins) wasser5 und ebenso magyar, vízbe fúlni, halni, veszni
'ertrinken 5 , eigentlich 'ins wasser ersticken, sterben, untergehen'.
Ist wirklich die annähme eines illativs ,unmöglich' und die
jenige einer indifferenten Ortsbestimmung das einzig zulässige?
Ist 'verschwand im wasser' und Verschwand ins wasser' dasselbe, und wer verbietet die letztere konstruktion bei 'sterben'
in anderen sprachen? etwa der deutsche Sprachgebrauch? Die
verse Kalew. V. 141 flg. veen kalvosta katosi kiven kirjavan
sisähän 'verschwand von der Oberfläche des wassers in einen
bunten stein hinein' (sisä Innenseite') bieten ein verbum, katosi
infinitiv kadota, dessen bedeutung zwischen 'sich stürzen' und
'umkommen' schwankt, hier würde auch der Verfasser den illativ
nicht ,unmöglich' finden. Aber auch bei den übrigen vérben
stimme ich JAHNSSON bei, der s. 62 fortwährende und über
wältigende einwirkung als sinn dieser konstruktion angibt; kuoli
vedessä wäre: 'starb im wasser', sodass das wasser nur als ort,
nicht als Ursache des todes erscheine; kuoli vedestä 'starb vom,

FINNUGOR HATÁEOZÓS SZERKEZETEK.

167

wasser5 würde zwar die Ursache bezeichnen aber lange nicht
mit der anschaulichkeit und prägnanz, als das gewöhnliche
vetelien 'ins wasser3. Danach sind Kalew. L 47—50 vanheni
sanoihin sampo, katoi Louhi laottehisin, virsikin Vipunen kuoli,
Lemminkäinen leikkilöihin 'es wurde in sagen sampo alt, es
schwand Louhi in Zauberformeln, in liedern Vipunen, Lemmin
käinen in spielen3 mit vier illativen, als 'S. L. V. L. wurden
zu tode resp. gesagt, recitiert, gesungen, gescherzt5 zu verstehen
sc. durch den eifer der sänger und wegen der fülle des Stoffes;
es leuchtet ein, dass ein inessiv dies nicht ausdrücken könnte.
Warum soll hier der illativ kein echter, ursprünglicher, dem
inessiv ebenbürtiger kasus sein?» (444—5. 1).
Ho gy a finnugor nyelvérzék ezekben az igékben mozgási
folyamatot lát, azzal is lehet igazolni, hogy a finn nyelvben a
menee 'megy5 is jelentheti azt, hogy 'odavesz, belehal5, műveltető
alakja pedig 'beleöl, beleveszt5; pl.
a) ja mieheltä meni hevonen sikäli
'és az embereknek
a lova odaveszett5 Kans. I. 56 \ ne meni jokeen
koulua käy
dessään, kun yli joen käytiin koulua 'ők a folyóba vesztek, isko
lába menet, mikor a folyón keresztül mentek az iskolába5 uo.
II. 59 I s inne
menee
koko rakennus hevoisen kera, kettuineen
päivineen hajoaa virtaan
'odavész az egész alkotmány lovastul,
kalapostul, mindenestül szanaszét a folyóba5 Sat. II. 62 J kun
siinä jauhonsa veteen hajotti, niin joki vei ne myötänsä ja
siihen
meni puuro-aineet iäksi-päiväksi cmikor ott a lisztjét
a vizbe szórta, hát a folyó magával vitte ós a kásának való
odalett örökre5 uo. III. 26. — ß) metsähän
menettyköhön
vainiolle vaipukohon 'pusztuljon el az erdőben, rogyjon össze a
mezőn5 Kai. XXXVI. 51 | vai on puihin puuttununna,
metsihin
menehtynynnä
'[a tehén haszna] vagy a fákon ragadt, vagy
elpusztult az erdőkben5 uo. XXXII. 191. — i) kun sa miesnä
nuorempana menettelit neiet nuoret alle aaltojen syvien,
päälle
mustien mutien 'mikor te fiatalabb ember korodban fiatal leányokat
veszítettél a mély hullámok alá, a fekete iszap fölé' uo. L. 471 j
ken suotta sotahan saapi, tahallansa tappelohon, se soassa sur
matahan, tapetahan tappelossa, miekkoihin
menetetähän,
kalpoihinsa kaaetahan 'a ki ok nélkül száll csatába, szántszán
dékkal ütközetbe, azt megölik a csatában, meggyilkolják az
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ütközetben, kardokkal pusztítják el, szablyával ejtik el5 uo.
XXXVI. 11.
Hasonló jelentése más nyelvben is lehet a m e g y igének;
c
pl. o s z t j á k : D. vo$eii "/oda <m enöt?
wohin ging unsere
5
c
stadt? ( = hová lett, veszett városunk ?') PATE. II. 16 || v o g u l :
É. mansi sorémné-ke páti, man yotáX s alti-ke
taiván jultné
c
utá-sultma yasá ürawé, jol at yaritawé ha a vogul ember meg
hal vagy valahova vész (tkp. 'bemegy'), hátrahagyott tüzszikrajat
soká őrzik, el nem oltják5 MŰNK. VogNGy. IV. 417.*)
A belehaldst, beleölést jelentő igék mellett álló lativus tehát
világosan kifejezésre juttatja, hogy a bennük rejlő cselekvés,
állapot nem nyugvás, hanem mozgás, élettani folyamat.
Ezzel a fölfogással magyarázhatók a következő igékkel
kapcsolatos, hová? kérdésre felelő határozók i s : összerogy, ki
merül, eltikkad, elájul, elfárad, ellankad, elalszik) elaltat, el
szunnyad, nyugszik, hál, belevénül, elhomályosodik.
Van végre még három, elég nagy számú igét magába
foglaló igecsoport, melyek fizikai és kémiai folyamatot jelölnek,
szintén lativus jelöli azt a helyet, melyen ezek a folyamatok
végbemennek. Ez a három igecsoport a következő :
a) eltörik, elszakad, széthasad; széttép, eltör, elszakít; el
tompul ; vásik;
b) ég, éget; sül, süt; fő, főz; fagy, fagyaszt; olvad; forr;
c) rothad, hervad, penészedik, szárad, szárít, aszik, ragad,
akad, bepiszkolódik, megmerevedik.
*

*

*

Ezek után sorra vesszük az egyes igecsoportokat, s ezeken
belül az egyes igéket, melyek a fgr. nyelvekben lativusi szerke
zettel járnak. A tárgyalás módjára legalkalmasabbnak látszott a
finnt venni első helyre, mivel ebben a nyelvben maradtak meg
legnagyobb számmal a szóban forgó szerkezetek. Külömben is a
népnyelvi közlemények nagy mennyisége bőven szolgál anyag
gal, s így jóval több példát idézhetünk belőle, mint a többi fgr.
*) Vö. még c s u v a s : unz§r pusne ittizsm purDs
éiva
kajnS
Valamennyien, őt kivéve, belefúltak a vízbe5 PAAS.
CsuvSz. 109 (kaj- • cmegy, elmegy').
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nyelvből, a melyeknek népnyelvi szövegei alig egy-két kötetre
terjednek. A magyarban, a mint látni fogjuk, némelyik szerke
zetnek ma már nyoma sincsen, úgy eltűnt a környező indo
germán nyelvek hatása alatt; a legtöbb pedig már csupán egyes
megmerevedett szólásokban használatos. Igen kicsi azon igék
száma, a melyek mellett oly általános a lativus, mint pl. a
finnben. így még a belehal, beleöl-íele szerkezetek is a magyar
ban csupán az ilyenfajta szólásokban fordulnak elő: odahal,
beleöl, vízbefúl, a finnben ellenben lativussal mondják még azt
is, hogy: megfullad a füstben, meghal a szobában, éhen hal,
betegségben halt meg, megölték az úton stb. stb.*)
Első

csoport.

hagy
f i n n : minnepá
jdtit pojan? c hát hol hagytad a fiút?'
Kans. II. 73 | ölen monta kertaa otlut jattád koko puuhan
silleen
'sokszor már azon voltam, hogy az egész munkát abbahagyjam'
2
BUDENZ : FNy. 129 j jatti j dl ke e n s a koline pientd lasta 'hagyott
maga után három kis gyermeket5 uo. 109 | tárná jatti akkansa
c
torppaan
ez otthagyta feleségét a kunyhóban 5 Kans. II. 67 |
c
jdtin rahani puotiin
pöydálle
a pénzemet otthagytam a
2
boltban az asztalon' BUDENZ: FNy. 107 | jdtd karhti
siihen
tilaan,
missd hdn alusta oli 'hagyd a medvét abban a hely
zetben, melyben kezdetben volt' Sat. III. 37 j| é s z t : ját'tis oma
lapse koju csie liess ihr kind zu hause' WIED. EGr. 343.

*) A már idézetteken kívül még a következő müvekben
van szó a lativusi szerkezetekről: BUDENZ, Finn nyelvtan 2 107;
3
SETALÁ, Suomen kielen lauseoppi 62; SETALA, Lauseopillinen
tutkimus Koillissatakunnan kansankielestá, Suomi II. j . : XVI.
57; CANNELIN, Tutkimus Kemin kielen-murteesta, Suomi III. j . :
II. 86; KANNISTO, Lántisen etelá-Hámeen kieli-murteesta, Suomi
III. j . : XX. 130; SJŐGIÍÉN, Livische grammatik 259; WIKLUND,
Lárobok i lapska spráket 96; WIEDKMANN, Gramm, der ersamordwinischen sprache 37; STEUEB. A mordvin határozók, NyK.
XXII. 467; BUDENZ, Cseremisz tanulmányok, NyK. III. 453;
2
WIEDEMANN, Syrj. Gramm. 121 ; LEHR, Toidi 26, MNy. II. 178;
FOKOS: Nyr. XXXV. 384, XXXVI. 483, XLI. 73.
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l a p p : S. maisuob mü taase
lahpab 'a terhemet itt ha
gyom HAL. III, 161 | tálliá léktie tamm podntam tann, wud'ssu
séjjesd
'aztán ott hagyta az embert a zsákban' uo. II. 53 |
aileks varja\ maksü' laihpie' ruofan sisa 'az ünnepi ruhákat,
az ételt a turfakunyhóban hagyják5 uo. 97 | tiWe lahpam landum
ih folkum tu kiátvj sís 'most az országot és a népet a te ke
zeidben hagyom3 uo. 126 | kuoti'' kierresit kita koat-s addai
'a
szánokat a tavaszi sátorhelyen hagyják' uo. I. 112 [ sö cuivwup
lehpin tann
so°lije
'a tolvajt otthagyták szigeten3 uo. III.
c
20 | te talle kudőam Újén sü tan sullui
akkor hagyták ott
azon a szigeten' uo. V". 149 j küdam li son ahkaus éca sad'd'ai
'feleségét egy másik helyen hagyta' uo. 195 j kudi tdit smavva
manait uktu stühpui
'a kis gyermeket egyedül hagyta a ház
ban3 uo. 181 | te mü kohtai küőin
'hát otthon hagyták3 uo.
283 | le'ihtd son kárresau aihte owtoi (salljü kwuteli)
'szánját
az éléstár előtt hagyta (a piacz közepén)' uo. Y. 69 || N. das
guűij vilj sun ja vuéjelij owt sidi 'dórt liess es der brúder he
gen und fuhr alléin zurück3 SANDB. 13 | goccpi jecas bidjat
njuorjp-nake sisa ja cacin vei jiégyodet ja spüHcpdet ja de guoűdet
goátte-s adjai
'er gebot, dass man ihn in ein robbenfell legén
und noch dazu mit wasser begiessen und erstarren lassen und
dann auf dem zeltplatze hinterlassen sollte3 QVIOST. 21 ] te kuode
tokko
addald agaidad alttar ouddi
'hagyd ott az oltár előtt
a te ajándékodat' (KÁB.) FELLM. Máté V. 24 || E. te kuode skienkkad táávin alttar l u u s ua. LÖNNB. Máté uo. |] K. küfd' t o y*
laj'/ant voltar evt e ua. GENETZ, UF. I. Máté uo. | nu mi&rjijt
uskiodij, alkas ta^mme kidij ta{sse
'hát kezdett bogyót szedni,
a fiacskáját ott hagyta' GENETZ, UF. I. 70 | ju akka ta^mme
numstin, ni varijt j i em nej a jieb kietta majn 'itt az asszonyt
megették, még a vérét sem hagyták a földön3 uo.
m o r d v i n : a ) E . moUí sa tarkánkén, kozo soncinze tejiefenze kadoksniée 'sie kamen an jené stelle, wo er seine eigene
toohter zurückgelassen hatte' PAAS. II. 81 | M. mon sodasa sá
vastt, koz a kadiza 'tudom a helyet, a hol hagyta3 BUD. MNy.
326. sz. | íazk kadimda mariink sdfsask 'semhogy itt hagynék,
[inkább] elvisszük magunkkal 3 uo. 255. sz. | B. svadbani
vasov
udalov
kadize 'a násznépet messze hátrahagyta' PAAS. MChr»
8 | oris sovaé utomos, sumkanzo kadije usos 'der dieb trat in
3
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den speicher hinein, seinen ranzen liess er draussen 5 PAAS. II.
48 | son kov kov di sava cuftu poc suvad a pulat nays
kadize
f
er [lauft] hierhin, dorthin, und [verkriecbt sich] in einen
hohlen baum; selbst ging'er hinein, aber den schwanz liess er
draussen (tkp. fönt)5 uo. 146 | avari kádija mon ezem
p'iras,
íeíen kádija us dl ftecka lay k s cdie mutter liess icb am ende
der bank zurück, den vater aber liess ich auf dem ofen zurück5
uo. I. 44. [ us cavo kudos
kadimiz, us cavo tar kas
kadimiz
e
sie liessen mich in der leeren stube, sie liessen mich auf den
leeren platze5 uo. 1 0 . — (3) E. sajize sazoronzo, ajgoriji pulos godje
di cavo paksas
noldize cer nahm seine schwester, bánd sie an
den sohweif eines hengstes und liess diesen auf einem öden.
felde los5 PAAS. II. 123.*)
c s e r e m i s z : kP. seskdze p3st§lz§m pasmá j § maian
kévé
den koda 'menyük a tollat fölfűzve a hid alatt hagyja' GEN..
SUS. Aik. VII. 38 | nyK. torandé§
t'áien'i-goda rer lásst ihn
heimlich zuhause' EAMSTEDT 171 | sol§ aőerft9°lastd0m taien-yoően
s d r y e s cder dieb versteckte sein eigentum im walde' uo. 142 |
n§res pisten-i yoően csie legte es ins féld nieder und liess es
dórt5 uo. 181 | kP. konden kerttdimMm korem mucan
kerkelen
kodén 'was nicht hat heimgebracht werden können, mögé er in
der öffnung des tales [an einen baum] aufbindend zurücklassen5
GEN. S Ü S . Aik. VII. 59.
v o t j á k : mond tatéi
kéttíz 'engem itt hagyott' MŰNK.
VNpH. 81 | pirte mwféoie, ot'sj kelte 'er bringt [die kinder]
in die badestube hinein und lásst sie das WICHM. II. 17 | ton
gersokjosta kustisa klz-uld
keltid 'te fazekaidat egy fenyő alatt
hagytad el' MŰNK. VNpH. 143 | bertem ta val-uíésás ta kisnoze
husi sori kel'tisa 'der pferdesucher kehrte zurück (nach hause)
und liess seine frau hinter dem felde zurück' WICHM. II. 94 |
pinaize keltem mumiz dóri 'sie liess ihr kind bei ihrer mutter
zurück' uo. 149 | kisnoze no anaize no kelte kor ka 'seine frau
und seine mutter liess es in der stube' uo. 167 j tsattsdin
úuinaostz vjnze kerttillam kjz bordj no soie keltillam
tsattsaie

*) noldams lassen, hinein-, heréin-,
fahren lassen5 PAAS. MChr. 523. sz.

herab-, loslassen,,
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ira walde banden die álteren brüder ihren jüngeren brúder an
eine fichte und verhessen ihn im walde3 uo. 131.
.,
z ű r j é n : me koli s e t c e síje 'én őt ott hagytam5 ROGOV :
UF. II. 63 | pörjavmUt sv. Spiridonés, kolis síje dengasé as
ordas
'megcsalván sz. Spiridont, magánál hagyta a pénzt'
POPOV: UF.

II.

23.

o s z t j á k : E. kurdn uai noyáidl sísi yvisdllí 'a jávorszarvas
húsát ott hagyta' PÁPAY : UF. XV. 167 j % yjxidn nvy
mou-kutna
yvisen 'az emberedet te útban (tkp. föld-közben) hagytad' uo.
50 | KK. man ta%rem kat-yüdem yoi se aj a ot yajesen 'lasset
mein panzerhemd nicht hinter zwei bis drei mánner zurück'
PATK. II. 36 | juy yatye jem n év a totta yeiieyen f an dem schönen
trocknen('?) zweige des baumes da liessen sie nach' uo. 198 j
juy '(atye jem négna
totta yeiienen fan dem schönen trockenen (?) arte des baumes da liessen sie ihn nach' uo. 198.
v o g u l : a) E. luwá tü ta yullésta clovát ott hagyta' MŰNK.
VogNGy. I. 2 2 . — (3) kartan pités, tü osulawés 'midőn az udvarra
esett, ott hagyta5 uo. IV. 328.
m a g y a r : Ide hagylak hajlíkom (Nyr. XXIX. 255). Világ!
rncir maradj magadnak, én örömmel ide hagylak (MNGy. III.
287). lm majd egy hete leszen, hogy ide hagyatok bennünköt jó
atyámfia (1626. TörtT. Üj f. II. 385). Holnap idehagyjuk ezt a
szomorú lakóhelyet (MIK.: TörL. 3). Mehetünk haza Trojat ide
hagyván (HUSZTI: Aen. 6). Oda akarnác hadni a gyűlést (HELT. :
Krón. 194). Oda hagyták baráti (MEGY.: 6Jaj. II. 11). Ezen
órában, szekereimet oda hátra
hagyván, érkeztein ide Árvában
jő egészségben (1601. THUBZÓ Lev. 11:3). Sajnáto a helit oda
hannyi (Nyr. XV. 42). B elé-hagyták a munkát (PPB1.). Inkább
akarok akármi veszedelmes állapotot is szenvedni, hogy sem ke
gyelmeteket bele hagyni (Mon. TME. III. 272). Hagy valamit az
leányok asztalára
is (DECSI: Adag. 18).
felejt
f i n n : niin minulle unehtui suuhun
sitten se kivi e hát
azután a számban felejtődött az a kö' Kans. II. 38 | lapseni,
káypá kirves hakemassa venheista, se minulta unhohtui
sinne
'gyermekem, menj a fejszót megkeresni a csónakokban, ott felej-
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tődött3 Sat. II. 191 | herneitä kiireessä oli miekka kotiin
unoh
tunut 'a sietségben otthon felejtette a kardját3 uo. IV. 9 || ne
sinne
mie hevoista riisuessaiii unohdin 'ott felejtettem azokat
[a lóigákat], mikor a lovakat kifogtam belőlük3 uo. II. 188 ||
(déli Häme) Mi:mmi u'nohti sen к e'llar ii (n) 'Mimmi azt a
pinczében felejtette3 KANNISTO: Suomi III. j . XX. 131 | no kun
makaamaan ruvettiin, niin se unohti keisarin pojan nainen sor
muksen lasille
no, mikor feküdni mentek, hát a császárfiú
felesége ott felejtette a gyűrűt a poháron 3 Kans. II. 35 |
c
unhotin rahani puotiin
pöydälle
a pénzemet ott felejtet
3
tem a boltban az asztalon BUDENZ : FNy. 2 107 || é s z t : unustas
oma kasuka koju 'vergass seinen pelz zu hause 3 AHRENS 73 |
kolmed sa koju
unustid 'dreierlei (drei verschiedene stücke)
hast du zu hause vergessen" W I E B . EGr. 415 | ma unustazin
rämatu laua p ejile 'ich vergass das buch auf dem tische3
uo. 346.
l a p p : S. to' sämie' oajältahtuma aktup kiepeniep
tann
ко a tan, kusiie lihi jqhtumq, 'a lappok ott felejtettek egy üstöt
azon sátorban, a honnan elköltözködtek3 HAL. III. 95 | ühte
lahpcp fecse pltne-punkqp ocijältahtumq, jicse hl ej emu s e 'az
ember a pénzes erszényét otthon felejtette3 uo. 160.
m o r v i n : M. ärhkä b er akti prea-kopas kants yukstazä
'er vergass seine hirnschaale an elem seeufer3 AHLQV. MGr. 111.
c s e r e m i s z : nyK. к § s a'k e n mSndenät 'wo hast du es
liegen lassen (vergessen)3 RAMST. 64 r
v o t j á k : ta gurtin kinlän-kä miji-kudiro subäez ? aslestim
gurtavi
vunätkäm 'nincs-e ebben a faluban valakinek hódprémes subája ? a magamét otthon feledtem3 MŰNK. VNpH. 62.
z ű r j é n : kiß-nö meoj, konoröj, das pizan s aj о piikéömsö
kuta vunödni ? 'wie kann ich, die armselige, das sitze- bei ge
decktem tische vergessen? 3 LYTKIN 44.
m a g y a r : Nem tudom vala mire vélni, hogy ennyire ide
felejtettek bennünket (1626. TörtT. Új f. II. 385). Ide
felejtem
magam (GYARM. Nyelvm. II. 94). — Y ö . még: ráfeledkezik 'merően
rábámul 3 (Zala m. Gelse, MTsz.). .
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inarad*)
f i n n : ja sin ne jai se pöytdliina 'és ott maradt az az
asztalterítő 5 Kans. II. 44 | se jai siihen
isdnndksi 'az ott ma
radt gazdának 3 uo. \ jaa tanne
vdháksi aikaa odottamaan 'ma
radj itt egy kevés ideig várakozni5 BUDENZ: FNy. 2 133 \jdivdt
rankat r annikolle,
vienoiset v esikiv elle 'ott maradtak a
szegények a parton, a gyöngék a vízi kövön5 Kai. XXIX. 383 |
kayden kylddn pddstddn, juosten ti elle jadddan 'járva bejut az
ember a faluba, futva ott marad az úton 5 BUDENZ : FNy. 2 114 j
c
se jdápi neitinen pihalle
az a leány az udvaron marad 5 Kans.
II. 118 | akka jaa hdnelta yksindan kotiin
'felesége egyedül
5
c
marad otthon uo. 19 [ tuletko kotia vai jddtkö kyldán
haza
jösz-e vagy a faluban maradsz? 5 BUDENZ: FNy.2 136 | jdin kaupun kiin 'a városban maradtam 5 uo. 107 | hevonen jai
sateesen seisomaan 'a ló ott maradt az esőben (állva)5 uo. 93,4 |
hdn jai kuninkaan tykö
asumaan 'ő ott maradt a királynál
(lakni) Kans. II. 2 | kolmas jai sitten j dl elle 'a harmadik
maradt aztán hátra 5 uo. 78 | hdn jcii siihen
eldmddn
ku
ninkaan kotiin
'ő ott maradt a király házában (élni)5 uo.
13 | jdákdahán sitté eloon 'maradjatok akkor életben5 Sat. I. 2
.20 ]| é s z t : ku s sa jáid ni kqv>aks tulemata cwo bliebst du so
lange ohne zu kommen 5 WIED. EGr. 451 j ára ja tervet nddalat
senna
'bleibe nicht die ganze woche dórt5 uo. 639 j ta jai vei
Unna, sugelaste jüre cer blieb noch in der stadt, bei den verwandten 5 uo. 343 | ja meie jüre 'bleibe bei uns 5 uo. 549.
l a p p : a) S. kacat, kosi pacáj 'kérdezi, hol maradt 5 HÁL. I.
'98 | dhka vuohppa pakdt sajieu, kosö-l páhcain 'az asszonynak
az ipa megmondja (megjelöli) a helyet, a hol maradt 5 uo. 98 |
tantét lijen sij ulkos
pahcam 'azért kívül maradtak 5 uo. 124 |
tlje koffarapa paca coaccemen tann icse sájjdn
'a keresztapa
5
ott maradt állva a maga helyén uo. II. 60 j waccajen tálliá ih
pajen kuutiem paci' tann swalks
'menjünk most és hagyjuk a
kígyót a hasadékban maradni 5 uo. 43 j tihte yaca pára uktok
tanne kp a tan fihki cuhktiowi'' 'a legény csak egyedül maradt
*) Vö. j a r k e n d i - t ö r ö k : u sdrye
kec nime
'a városban semmi se maradt 5 KUNOS : KSz. VI. 305.

kalmédi
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.-a sátorban és éhezhetett (fckp. kapott éhezni)" uo. 76 | tlje tihte
poika paca tanú palik se c hát az a fiú ott marad a dombon'
uo. 119 | tihte kalleskucce peci tan koatacse
'az öregember a
házikóban maradt' uo. III. 142 | tat paci uouhte tam sammá
sad'd'ai
stdmpit "ez így egy (ugyanazon) helyen maradt állva'
uo. V. 53 | SmSt tal paci puccüt tan tollo-kadda i 'a háziasszony
nesztelenül ott maradt a tűz mellett 3 uo. 111 || N. te ta ruksis
kolle piuhtas olmaj bacih ma-nnele
'ekkor a piros aranyruhás
ember hátramaradt' uo. III. 178 | ies paci teina kurühpusuvvum
rihtin koat-s ad'd'ai 'maga [ott] maradt az összekötözött bőrrel
a sátorhelyen' uo. 172 j muhte mon, kuhte leám ollies pedsie
poarrasemus, lám páhcdm véli mailmai
mangq kdvistuso oaidniet ja hullat 'én azonban, ki az egész család legidősebbike va
gyok, még életben (tkp. világban) maradtam, hogy sok csalárd
ságot lássak és halljak' uo. 185 | de ledje owta bartne asan da
sadjai
mi baci sullui ccla hatten sie schon einen knaben anstatt dessen, der auf der insel geblieben war, geschickt' QVIGST.
SUS. Aik. III. 34 | niéVda bacca mceccai
'das mádchen aber
blieb im walde' uo. 28 | de bagi stallg d a s a cda bíieb stallo
dórt'uo. 36 | niéida dadja : uatte bacca mmr'kan su
mannjai))
'das mádchen sagt: «dass es als ein zeichen nach mir bleibe»'
uo. 28 j de bartnen li baccan bissg gaddai da sullui
'der knabe
hatte seine büchse auf der insel vergessen' QVIGST. 33 j nu dat
baci heggi
'so blieb er am lében' SANDB. uo. 16. — p) E. ja
gáles grröi goatan
galggs oedost goejos gaise 'den ganzen
sommer hindurch blieb der mann daheim bei seinem weibe'
uo. 10. — Y) KÍ SOM klftij koppá
ta%ssi 'ő ott maradt a
veremben' GEN. UF. I. 70 ! i tof
kuetjejiked tenn rajjá, konn
tij vüilg'iepp.éd 'és ott maradjatok mindaddig, míg onnét kimen
tek' (KÁR. ford.) GEN. Máté X. 11.
m o r d v i n : a) M.. a sa al'atnen uzirsa ilats ez a, 'die axt
dieser mánner blieb zurück' AHLQV. MMGr. 117 | várdd pras
atand, vazjts e sk ilats 'von oben fiel ein greis, seine mütze
blieb dórt' uo. 141 | ilatt iazk
mon samozin 'maradj itt, míg
eljövök' BUDENZ: MNy. 258. sz. | kadeét Hadi kudu
'hagyjátok,
maradjon itthon' uo. 310. sz. j véli Hadi 'a faluban marad'
uo. 66. sz. j bajart tes ilats caz úrnál maradt' uo. 75. sz. j
virgasis lisis kedjnts potmista, kedits ilats durakt kdts
'der
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wolf kam aus seiner haut heraus, seme haut blieb in der hand
des dummkopfs zurück' AHLQV. MMGr. 11.1 | duraks ilats' menelti
c
der dummkopf blieb im himmel' uo. 110 | a parknojé l'ac iskac
munza efamu kuduüi
der schneicler aber blieb alléin in dem
hause' uo. II. 130. — p) E. vális
kaduvs putué kudinim, vaj
putué kuduzum
kaduvs síri, síri úrin t'eünim, sedejak siri űrin
avinim círa dorfe blieb mein erbautes háuschen, acb, in meinem
erbauten hause blieb mein altes váterchen, der ernáhrer zurück,
mein noch ál teres mutterében, die ernáhrerin zurück' PAAS. I.
80 | pa ksas kaduvst sokam izamum, sokáé uminim vidié surinim
c
auf dem felde blieben meÍDe pflüge, meine eggen, mein aufgepflügtes ackerfelclchen, mein gesáetes getreide' uo. I. 80.
c s e r e m i s z : kP. kot tdsaySn
sneye poyas 'bleib' du
hier beeren pflücken' GEN. SUS. Aik. VII. 6 [ pisse kodSn ül'an
"ihr handschuh blieb unter' uo. 1 [ nyK. palán
koőSn ces blieb
d
c
fern" EAMST. 94 | tor an z§ ko'des sie bleibt daheim' uo. 171 f
ala-doran
kodas cin der náhe der stadt, ausserhalb der stadt
bleiben' uo. 148 j lazraes
kodas cim schlamme stecken blei
ben' uo. 67 | drSe'zd a l a'e s kodén cder knabe blieb in der stadt'
uo. 51 j kE. aíiem deran
kodo 'atyámnál maradt' EEG. .CSM.
113. sz. ! kür. i ko rémes
kodéi ca jég a folyóban marad'
WICHM. NyK. XXXVIII. 208 | kodéi pu-sey g e s ca fán marad'
uo. 209 | kP. r§f]§£ kides
pocso §ele kién kodes cin der hand
des fuchses blieb der schwanz alléin' GEN. SUS. Aik. VII. 35.
v o t j á k : nuláskin kizjos tui uno} busi-sori
kUámez tus
muso caz erdőben a fenyő igen sok, [a melyik] a szántóföld
közepén megmaradt, az igen kedves' MŰNK. VNpH. d. 228 j
mon kito kivaV-a ga cón itt maradok a kwa-sátor ereszében (tkp.
elejében)' uo. d. 54 j ton kapka viéiis
ki'l'i cbleibe du hier am
tor' WIÖHM. II. 53 | inti ja. kél'oz anakajá 'itthon (tkp. helyé
ben) marad anyácskám' MŰNK. VNpH. d. 202 i mar-ponna kula
ménem ta puris düríjaa
kél'éné? cmi miatt kell nekem ebben
a homályos világban maradnom' uo. 94 | oé-ik aiizles kilem
tsattsais cauf solche weise blieb sie hinter ihrem vater im
walde zurück' WICHM. II. 156 | iái iéiied tinad viísiu
iííkeme
kiÜz dir cdein hut ist wohl schon fünfhundert werst zurückgeblieben' uo. 61.
z ü r j é n : V. k i í is § sije kol'ema ? ne-k i tis § abu kol'em /
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'hol maradt az? Nem maradt meg sehol5 FOKOS 19 j V. dak
kurtísis, torjis vomas
kolx 'a kántor beleharapott, egy daraiga
a szájában maradt 5 uo. 85 j kol'e tai pe kol'§ krasataanei, batusko
or d e, p o Lot a § je, maíaska o r d § paU-vodé-p e l' § s e ! es bleibt,
ja es bleibt deine schönheit bei cleiiiem vater auf cler schlafbank, bei cleiner mutter in der ecke vor dem ofen !' WICHM.
SUS. Aik. X X t r 32 |.-P. ó'ti kukán kpl'cis va doras
mijan kukanköt 'egy borja [ott] maradt a folyó (víz) partján a mi bor
jainkkal 5 ROGOV: ÜF. II. 61.

o s z t j á k : E. ma iubdmna lihy ti yazadil 'én utánam
maradjatok ti itt életben5 PÁPAY: UF. XV. 86 j nvy
tddd
laza! 'te maradj itt! 3 uo. 106 | pvskan arhnds. kát-yöl§m-kem
seda yaéds 'puska durrant, valami két-három [lúd] ott maradt 5
uo. 43 j lou si tv r din a se d a i yaéds 'ő azon a helyen ott is
maradt 5 uo. 46 [ Imi yát lib'ina
tut yoéa seda i yaéds 'az
asszony a házban a tűz mellett, ott is maradt' uo. 18 | yoliby
yoi yáádl yoéa laiman yaésdt 'a harmincz ember a házuk mel
lett állva maradt 5 uo. 23 j viur?l am^am pdmdíj mou iubdl peld
yazBs 'a nép lakta (tkp. ülte) füves föld mögötte elmaradt 5 uo.
172 j vbdl ydluvlna
yaéds 'a nénje a házhelyen maradt' uo.
39 | nvy tám moudnna
yaéá 'te maradj itt ezen a földeden5
uo. 66 | oysamdl iásmdnna
yaéds 'a fejkendöje maradt a ke
zünkben' uo. 21 || KK. yüdem yoi se aj a tayér túrna yeigot cdas
panzerhemd blieb weiter, als drei mánner zurück5 PATK. II. 36 j
AK. tudat, najat panem, man pirema
at yeigat 'deshalb legte
ich um die speicher feuer, damit sie nach mir (d. h. nach
meinem tode) nicht zurückbleiben 5 uo. 102 j AK. jadan
yeigem
surnéy-ügop a?' igene tai youvétem éne yor yoredai 'die zahlreichen zu hause bleibenden grauköpfigen (?) greise einen starken ruf, der man bei der kriegsabfahrt zu schreien pflegt5 uo.
48 | KK. jim teina
vaitap nur anneitta ei nég coken yeigot
'an seinem schönen gipfel blieb kaum ein zweig von der dicke
eines hobelschaftes übrig5 uo. 24.
v o g u l : E. Nayk-üsiy-Qtér jüw
yuttés 'a Vörösfenyő
városbeli fejedelemhős megmaradt 5 MŰNK. VogNGy. II. 95 |
jüw lé yultém éukém-pülém jold latkdts 'hátramaradt félczipöm
alásüppedett' uo. III. 73.
m a g y a r : Bémaradtam
katonának (MNGy. VII. 427).
Nyelvtudományi

Közlemények.
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Tisztára kipusztút a riepa, csak oda-toa
maradt egy kevis
belüllö (Göcsej, MTsz.). Odamaradott egg néhány az'ö lovaik
közöl (EÁKF.: Lev. I. 207). Ha valami el adót marhat vissza
nem váltunk, oda marad (VEE.: Verb. Szót. 23). S a mit el
zálogosított és elhagy ezután is benne, a ki negyvenezer frtnál
több, az is oda maradjon nemcsak éltében, de holta után is
(1634 TörtT. Új f. 1:272). Houa
marad a maradéc étec?
(HELT. : Mes. 312). A mocskosok között forgolódván, mocsok reá
ne maradjon (FAL. S Z E . 35). Mind a fÖfő görögöket
asztalá
hoz marasztalja (Hall. HHist. III. 11). Hogy azért az iránt ü
annyi kárba ne maradjon (1667. TörtT. Új f. II. 459). Felesé
gem halála után pedig maradgyon Prépost ur amr a (1609. uo.
Y. 98).
késik
f i n n : a) min ne viipyi*) lehmán vilja, kunne maitoni
katosi 'hova maradt a tehén-haszna, hova veszett a tejem5 Kai.
c
XXXII. 185 || é s z t : ta víbis vei Unna
er verweilte noch in
der stadt' WIED. EG-r. 346. — p) é s z t : nemad víísid palju aega
téma kállal e csie brachten viel zeit bei ihm zu' uo.
m a g y a r : Nem fogok én is sokat ide késnem, hanem haza
sietek (1639. TörtT. Új f. II. 512). Kérlek, hogy oda sokat ne
késsél és visszajüvésedben lassan járj (1559. THURZÓ Lev. 1:288).
Nagyságod parancsolja meg nekik, hogy oda ne késsenek, hanem
mitől hamarább lehet, jőjenek meg helekre (1561. TörtT. Új f.
X. 212). Maga is törekedjék
, hogy oda ne késsék kegyelme
tek, hanem siessen föl közinkben (1624. no. I. 17). Jót nem igen
hirdetnek ide kegyelmed oda való késése felöl (1659. uo. I. 188).
megáll,

megállapodik

f i n n : a) niin metso pysáhtyy**) p etdjdán
rannalle
*hát a süketfajd megáll egy fenyőn, a parton 3 Kans. I. 252 |
tulivat taaskin erddn linnan portüle, johon susi pysahtyi cismét
egy vár kapujához érkeztek, a hol megállt a farkas' Sat. IV.
*) viipyy 'elmarad, késik, tartózkodik'.
**) Alapszava: pysyy c marad, megmarad, megáll (helyén)'.
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51 | tulivat myöhaán iltasella muutamaan kyláán, johon
mielivát
pysáhtyii yöksi 'késő e§te jöttek egy faluba, a hol meg akartak
állapodni éjszakára5 no. 12—3 | hevonen pysáhtyi pihaan
'a
ló megállt az udvaron 5 SBT. SKL. 3 62 [ Matti, joka oli pysáhtynyt öven suuhun
seisomaan, heitti sieltá verisellá harcin silmállá isántánsá poskeen 'Matyi, a ki megállt az ajtónyílásban,
gazdáját onnan arczon dobta véres ökörszemmel5 Sat. IV. 159 ||
(Kemi) pyshayit yhthen
p aikkhan
'megálltak egy helyen'
CANNELIN : Suomi III. j . II. 86. — p) siihen
seppo seisottihe
syámmellá synkeállá 'ott megállt a kovács komor szívvel5 KaL
XXXIV. 31 | mene I sanoi toiset, seisottuen tielle
'menj! mond
ták a többiek megállva az úton5 Sat. II. 14 | seisottui s elálle
viimein, niemelle
nimettömálle, mant er elle
puuttomalle
'megállt végre a nyilt tengeren, egy névtelen félszigeten, fátlan
szárazföldön5 Kai. I. 332 j jop' on seisottui oronen Osmon uuen
pellon p a áh cin 'már megállt a rén Osmo új szántóföldje végén'
uo. X. 53 | seisahtuu kuningas katsomaan tielle
'az úton megáll
a király nézni5 Sat. II. 55-j seisahtui pihalle
'megállt az udva
ron5 uo. I. 2 123 | öven suuhun
seisataikse 'megáll az ajtószád
ban5 Kant. III. 20 (253. 1.).
l a p p : a) S. te son cuoccahti tasá 'aztán ott megáll5 HAL.
V. 48 | te skihpé cuoccaht sömés sad'd'ai lanta kürrai
'a hajó
megállt egy helyen a szárazföld mellett5 uo. 144 j son Uj cuoccahtam uksa-kass kai 'megállt az ajtóban5 uo. VI. 35. — P)
son cakkcat*) akta sad'd'ai 'megáll egy helyen5 uo. 154. — f)
N. naste manai sin oudast, tassaci ko tat oudast mannamines
orosti tam paike a la, kost manna Imi 'a csillag előttük megyén
vala, míglen jutna és megállana a hely felett, a hol gyermek
vala5 (KÁR.) FBLLM. II. Mát. II. 9.
c s e r e m i s z : nyK. erydzd pbrtandzal fiuies sayald 'der
sohn blieb auf der freitreppe stehen5 EAMSTEDT 125 [| kP. a()az
Öene acaze tul 8üres
soyaUt 'die mutter und der vater treten
zum feuer5 GEN. SUS. Aik. VII. 28 | püngö tüy an it soyal,
jühlat 'auf der fichte stumpf setze dich nicht, du verbrennst'
uo. 69 1| kCzar. mialaldm, éoyaldm. Ozan ola keftdt on$§k§ cich
kam [und] hielt an vor der bude in der stadt Kazán5 PORK.
*) cakkcatét 'megáll, egy helyben marad 5 .
12*
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37 И kUr. кадка ond'édkd
tolSn soyalná 'a kapu elé jöttünk &.
megálltunk 5 WICHM. NyK. XXXVIII. 240 [ toskalt
mujsaskfr
purálen soyalnu 'bementünk [az udvarra] és megálltunk az
udvar végénél5 uo.
z ű r j é n : si-ponda suvtis sl diné' 'azért megállott mel
lette3 POPOV: UF. II. 16 ] V. sor dor§ suvtis 'egy patak mellett
állt meg5 FOKOS 88.
o s z t j á k : E. ou-s iína
s ed a láj/is 'ott az ajtóküszöbön
megállt5 PAPAY : UF. XV. 177 | ját yoídyna
labdt öySl si Iái
méi éátl 'a ház mellett hét szán ím megállott, hallszik5 uo. 150 [|
AK. menőt, menőt, tayr kimet tätta saitiy sei yüdet, türup juy
sajetivet, soy-juj s aj a ioiumdőt, yanadőt cer ging, ging, da hörte
er klirrendes geräusch, als ob sich der schoss eines panzer-;
hemdes bewegte; auf der entgegengesetzten seite des dichten
waldes, hinter dem dichten forste stellte er sich hin; versteckte
sich5 PATK. IL 66.

v o g u l : a) B. élem-yalés unléné jelpiy [ma] kwoss tels;
akw'-m,us jfyyyi, akw1 m an at rotmi 'de bár előtermett az ember
lakó szent föld: az egyre forog, egy helyt meg nem állapodik5
MŰNK. VogNGy. I. 141. — ß) kwoÜéy ja kw о ílé n jolä l'ül'émtasém 'közepes folyó közepén megállottam 5 uo. III. 277.
m a g y a r : Alatsomb' szolgája, elvetetted rabja
eleibe
állapodik? (PÁZM. Préd. 16). Ha szomorúság a jámborságnak ké
pében állapodik elődbe,
vigyázz (FAL. BE. 615).

megállít,

feltartóztat,

visszatart

f i n n : a) siihen
seisahutti sillalle
hevoisensa 'megállí
5
totta ott a hídon lovait Sat. II. 62 [ siellä . . . . laivansa seisahuttaa pihalle
' o t t . . . . megállítja hajóját az udvaron 5 uo. 33. —
ß) niihinkä hän nyt joutuu, kun sinä hänen nyt pidätit
tänne
'hová jut ő, ha te most itt tartóztatod öt' Kans. II. 78. — y)
é s z t : hgia lapsed tupa 'halte die kinder in der stube 5 W I E D .
EGr. 344 | hqidis ennast emäle 'er hielt sich entfernt5 uo.
l a p p : S. svenska cakkastin uksa-kas kai ca svédek föl—
tartóztatták őket az ajtóban5 HAL. VI. 35.
o s z t j á k : É. nemdza-sirna ant raydl tadá tvida 'sehogyse
lehet itt tartani 5 (tvida 'bírni3) PÁPAY : ÜF. XV. 25.
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v o . g u l : É. joli-tqrémné ti taratuykwé patwdsém : kit tqrmV,
kit kworsi' %alne tü ti pojtéltawdsém*) 'az alsó ég felé kezdett
ím lebocsátani: [de] a két ég, két menny között ottan vissza
tartott' MŰNK. VogNGy. III. 116 \\-%üi:ém yqptém Kusmd-kwol
Mvi sünt né tü ta pojeltésdném 'három rénökrömet Kozma
házának ajtónyílásában, ott állítottam ím meg5 uo. IV. 52.
Második

csoport.

fér**)
f i n n : tehtiin sitten semmoinen arkku, ettá ihminen mahtui
si sdlle
'csináltak aztán olyan ládát, hogy egy ember belefér'
Kans. II. 18 ( allé maiján maata mahtui, allé seulan seisomahan 'a serleg alatt elfér fekve, a szita alatt állva5 Kai. XX.
95 j han sai eráaná talvi-pdivdnd niin paljon kaloja, kuin mahtui
hdnen laituriins
a cő egy téli napon annyi halat fogott, a
mennyi belefért (paraszt)szánjába' BÜDENZ : FNy. 2 143 | sinun
on kuoma, 2J0^as'>j kasvaneet niin isoksi jo, ett'emme. endd molemmat yht' aikaa p esddn
mahdu cneked, koma, a kölykeid
oly nagyra nőttek már, hogy többé nem férünk be egyszerre a
fészekbe mind a ketten' Sat. III. 30 || é s z t : ega naad ühelda
kőik sinna
ei mahu 'allé zusammen habén sie clarin nicht
*) pojti 'megszűnik, megállapodik5 (SZILASI).
**) A t ö r ö k nyelvekben is; pl.
o s z m á n - t ö r ö k : iki kilig bir kin a siymaz 'két kard
egy hüvelybe nem fér' KUNOS, Oszmán-török nyelvkönyv 216.
u f a i t a t á r : iké kárbuz bér kult §kk a sejmas 'két dinnye
nem

fér

egy

hón

alá'

PRÖHLE : NyK.

XXXVIII. km. 44 j iké

tdkd báse bér kaz anya sejmas 'két kosfej nem fér egy üstbe 5
uo. 45. sz. J l'ahiií áwwdl bujepne wd inéijné udcdp káramajenéa
kárn§9ja
sejarmen~m§ ikdn? 'azonban a [tested] hosszát és
szélességét meg nem mérem, beleférek-e a hasadba?' uo. 106. 1.
k u m ü k : eki yarbuz bir koiya sijmas 'zwei wassermelonen finden in einem arme keinen raum 5 NÉMETH : KSz. XII.
km. 38.
j a r k e n d i - t ö r ö k : iski jolbas bér tiriya
patmdz 'két
oroszlán egy bőrbe nem fér KUNOS : KSz. VI. km. 26 | iski
kéléj bér yélabya
patmdz 'két kard egy hüvelybe nem fér'
uo. 27. sz.
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raum5 AHKENS 85 J ei need lojaksed mahu enam seie lant a
'dieses vieh hat hier im stalle keinen raum mehr5 uo. 71 | kőik
se rahvas ei mahu kirikuse
'allé diese leute habén nicht
platz in der kirche5 WIED. EGr. 344 | toas olid ja ni palju
inimezi kous, et meie enam sisse
ei mahtunud 'im zimmer
waren schon so viel menschen beisammen, das wir nicht mehr
platz fanden5 uo. 657.
l a p p : N. mi cahka sajipan b o s si, ige sate jorgalet vuovsa
basist cwas hat raum in einem mauseloch und kann sich nicht
wenden in einem ochsenstand? 5 ( = ein stáb) FRIIS 115.
c s e r e m i s z : a) kCzar. kormd&ds
púra', pud apka's ok
pwr§ 'hat raum in der hand, aber nicht in einem pudmass 5
( = die kunkel) POEKKA 25 | kür. korm§sk§
púra, puőa ft kas
ok pür§ id. WICHM. NyK. XXXVIII. 214. — p) nyK. te xa'Isk
ik pö'rtes
(v. pö'rtdétd) a'kx-siyga*) 'das volk kann in einer
stube keinen raum finden5 RAMSTEDT 133—4 | kCzar. nemnan
nalSn kaisas akaz§ kiftitka köryes
ok sSyal 'die schwester,
die wir wegführen sollen, hat nicht raum im reiseschlitten 5
POEKKA d.

48.

v o t j á k : ven pisi ja sir taroz 'egy tűfokba befér egy
egér [is]5 MŰNK. VNpH. km. 3 | kik gondir ódig g u s ug te'rj 'zwei
bárén habén nicht platz in einem lug5 WIOHM. II. km. 81 | ma,
ta puijad
tere ama! 'was, ist es etwa raum für ihn in deinem sack !5 uo. 80 [ Vanka puksem no gurá ug teri-pá °V. ráült,
de a kemenczébe nem fért be5 MŰNK. VNym. 13 | kor ka ug
t§r éemiae! cmeine familie hat kaum platz in meinem hause !5
WIOHM. I. d.

439.

z ű r j é n : V. zgpte. terg, a bidsa mórt! 'belefér a zsebembe
és egész ember! 5 FOKOS 116.
v o g u l : É. yotél lapijin tü, mir akiu'-ti at lapijin?! 'ho
gyan (tkp. 'honnan') fértek el ott, mind (a nép) úgy sem fértek
el?! 5 MŰNK. VogNGy. I. 71 ] v ay enné laptal utá puykné poésatawé, puykné
laptal utá vayénné possatawé 'vállra nem férő
holmiját a fejére nyomkodják, fejére nem férő holmiját a vállára
*) Vö. csuv. PAAS. s§n§§- 'belefér, elfér', kaz. sdj(Ss) id.,
altV. s§y- id., sor., szag. kojb. ujgE. s§y- 'hineinpassen, hineindringen 5 .
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nyomkodják5 IV. 220 j vit-yul alné [%um vit-%ul alné] man at
lápe'it cvizet halászó emberek nem férnek el a vízi halat halászó
területen 3 I. 156 | elém-yalés-plyém man laptal ti patés,
vitén
laptal ti patés cember fiam kezd már el nem férni a földön,
kezd már el nem férni a vízen5 uo. [ K. tété k ív alné
sok'p
oat loapíwe "ebbe a házba nem férünk be mindnyájan 3 MŰNK.
VogNyjár. 192,
m a g y a r : a) Sokan gőlekezenec égbe, ug hog sem a
házba,
sem az ajtóhoz
nem férnénec (Münch.-k. 73). Melly
Ssuéúre
egy ember nyomdéknál tőb nem fér (KÁR. Bibi. I. 463). Csudálkoztam: hogy rád ennyi rósz fért (CZEGL. Japh. 6). Mennél
több zab fér egy szálra,
annit töltsenek (1595. THÜRZÓ Lev. I.
161). Nem fér fogára
az apostolok tudománya (CZEGL. Japh.
121). Borom is azon szőlőhegyeken ennyihány ezer akó, kiket
idebe
nem fértethetjük (1644. TörtT. Új f. V. 208). Amennyi
csak bele fért (MNGy. III. 416). Nem fért b ele a kezem (Nyr.
XXXII. 456). Ha kosárbo férne bele a hegy? (Nyr. XL. 191).
Beleférek
a fába
(MNGy. X. 370). A legkisebbik királyfinak
sehogy se fért a fejébe
ez az egész dolog (Nyr. XXIX. 534).
Evett osztán Rendes, amennyi a bőrébe fért (MNGy. IX. 308).
•— P) Nem sok tér bele (Somogy m. MTsz.). Nem tér bele egy
liter ebbe az üvegbe (Dunántúl, MHat. I. 30). Széles az ökröm
szarva, nem tér az istálómba
(Békés m. MTsz.). Nem tér a
b ű ribe (Zilah vid. MTsz., Torda NyFüz. XXXII. 38). Sehogy
se tért a féjibe
az embernek, hogy az ü fiai ojan mihasznák
vónának (Bihar m. MTsz.).
Harmadik

csoport.

gyűl*)
f i n n : a) saáskeá siihen
kokousi sita syömaán Szúnyo
gok gyűltek oda azt megenni3 Kans. I. 169 [ hánen siihen nukuttuansa kokountui koko jonkko hiiriá hánen
ympárillensá
'mialatt ő ott elaludt, egész sereg egér gyűlt köréje3 Sat. III.
*) Vö. c s u v a s : aT. éirhdk éiúé-puélazan fdf püygnat
:
uramá
a mikor s. közeledni kezd, a leány gyülekezik az
3
ucczára MÉSZÁROS : CsuvNGy. II. 91.
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38- — £3) onpa táhán
ke'rtynyt, kuolijat on kaikki ide gyűltek,
3
mind meg van dögölve uo. 103. — f) tan ne oli sillaikaa
repo ja karhukin keraytyneet 'azalatt összejöttek itt a róka meg
a medve isc Sat. III. 24 { sülien
keraytyi nyt myös kaikki
maukin hovi-váki koolle
'most összegyűlt ott mind a többi
udvari nép is' uo. I. 180 | tyttaret keráytyvat lianen
ympdrilc
leen síiken
a leányok összegyűlnek ott körülötte' uo. II.
c
126 | no tulee rahvasta, joka haaralta keráytyy linnoille
no
jön a nép, minden irányból gyülekezik a várba' uo. I. 58.
l a p p : S. tjáhkanin tasá cde församlade sig her' WIKLÜND, Lárobok 96 | suomies áikien Svíriesne Újén coqnkanommq
kjürhkse Valamikor Svédországban templomba gyülekeztek' HÁL.
III. 16 !| N. ko te SÍI oei fatti onddal, ko kuokte cuoűe coagganik
c
outa sadjai
wie sich nicht fangen lásst, bis paar hundert
sind versammelt auf ein und derselben stelle' r kuin hanta ei
saa ennen, kuin sataa kaksi kokountuu y h t e e n p a i k k a a n '
FELLM. II. 295 j nu son kocoi olbmuit oednam a la
cokkanaddat
poradet 'akkor megparancsolá, hogy a sokaság megtelepednék a
földön' FELLM. II. Mát. XV. 35 || K. a Isus valtij vlhkis sü
Kajjafe, soirmiis páppe, k o z conkdettis kirj-kíd' i parrsamuz
c
amazok pedig megfogván Jézust, vivék Kajafáshoz, a főpaphoz,
hol az írástudók és a vének összegyűltek vala' (KÁR.) GEN. UF.
I. Mát. XXVI. 57.
m o r d v i n : E. páromét vese ve t a r k as vi r c csie versammelten sich allé an einem ort in dem walde' PAAS. II. 115 ||
koda net'e pumáéit ve tar kas i lovovii i tarkazost aravt.vit'.
éeste erd'iks pedazo, seste sumsto vel'artozo ! cwenn diese auf eine
stelle gesammelt und gezáhlt und an ihren platz gebracht werden, dann hafte die verfluchung, dann kehre sie mit geráusch
zurück!' uo. 13.
v o t j á k : pjrjos kuiiliéedn l'ukasko so-k o t i r a ca csere
miszek hangya módjára gyülekeznek köréje' MŰNK. VNpH. 62 | ko
kotirs
pié l'ukaskem cdas mehl sammelt sich (tkp. a liszt gyű
lése) um die mühlsteine' WICHM. II. tm. 81 j bermds eskárim-ka
kulto-vilá
kul'to tukaskoz cha mögénk tekintünk, kévére kéve
gyülekezzék' PEEV. 19 (id. MŰNK. VotjSz. 35) | kik wr-a kmiú
a'r-a uljsa so s áldat ne Vukaskl'zj buskeUjoslz r nach zwei oder
drei jahren sammelten sich die nachbarn bei jenem soldaten'
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II. 167 | kuké vuem iii, so kor ka l'ukaskitl'am vozojos
als es nacht wurde, sarnmelten sich die vozo's in der (mühl-)
stube' uo. 134.
z ű r j é n : a) V. jez sar orde t'sukert'tsasni ca nép össze
gyülekezik a czárnál' FOKOS 56. —• (3) P. vot öksisö bldönms
bavagan cl l rí a s cíine összegyűltek mindnyájan a bódéhoz'
JfcoGov: ÜF. II. 64.
o s z t j á k : É. töi"§m mola-árát uai párdds, ázat s\ ágdmmel caz isten a mennyi állatot csali rendel, mindnyájan ott
vannak összegyülekezve' PÁPAI : ÜF. XV. 43—4.
v o g u 1: É. atyatasí akw' p a ülné 'összegyűltek egy faluba'
MŰNK. VogNGy. I. 70 \ %ap vatdn
sayá nal-atyate'it ca hajó
5
széléhez mindnyájan összegyülekeznek uo. II. 81.
m a g y a r : Az kereztyenek, kik oda gywltenek vala, erzeenek labok kozot, mynt ha sok dyznok Ky fytottanak vona.az egy
házból (Érdy-k. 143, 413b, 565b). Gyűlletec ide fiaim (MA.:
Bibi. I. 46). Ide mindenfelöl gyűl az ember (1635. TörtT. Uj f.
I. 284). Ide mégis lassan gyűlnek az uraim (1637. uo. 289).
Gylienek az pispek egyhazának pia ez ara (Virg.-k. 16). Gywleenek hw hozya nagy sok sereghők (Jord.-k. 392). Tizönegy dok
tor és négy seborvosok gyűltek volt hozzám
(NÁD. Lev. 61).
Gyűlénec az álddsnac völgyébe
(KÁR. Bibi. I. 391).— Gyakorta
goiekezykwala ő taneitwaniwal oda (Winkl.-k. 154, Jord.-k. 590).
Világokat goituan mend ohozia
golekézenec (Bécsi-k. 38). Jesus
él vala a tenger mellet es golekezenek ohozia
soc golekezetee
(Münch.-k. 3.7). A tarka vizi kigyo az ő tsipésével azt tselekszi,
hogy igen sok viz gyülekezzék az embernek hasába
(MISE.
VKert 624).
"WIOHM.
c

ffVWt
f i n n : a) siat kerasivdt porsaansa s i i h e n ko.sken r a nnall e ca disznók malaczaikat ott a vízesés partján gyűjtötték
össze3 Kans. I. 158 [ teitá ikdvöidessdni itkernat kyyneleeni kerási
aitini astiaan
'utánatok való vágyódásomban sírt könnyeimet
atyám egy edénybe gyűjtötte' Sat. I."2 124. — (3) kokosivat.
yhteen
paikkaan
suurelle
mdelle
'összegyűjtötték egy
helyre egy nagy dombon' Kans. I. 125 | ja kissi iwkosi hiiria
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pankolle
'és a macska egereket gyűjtött a kályhapadkára'
uo. 213.
l a p p : K. mayt londanc conk i§e$. odgit sojji volla
'miképen a tyúk az ö fiait egybegyűjti szárnyai alá' (KÁR.) GEN.
TJF. I. Máté XXIII. 37 ] K. iiejleo köpced ícsant ealajt, iemne
o V 'ne gyűjtsetek kincset e földön5 (KÁR.) GEN. UF. II. Máté
VI. 19 | N. oellet celo cokkijukko cednam ala id. FELLM. UO. | K.
a köpced ícsant ealajt alma
'hanem gyűjtsetek magatoknak
kincset mennyországban 5 GEN. UF. II. Máté VI. 20 | N. fal,
cokkijet alcedek oelo albmai
id. FELLM. II. U'o.
v o t j á k : ad? ami intiiaz
dié tirem 'der mann sammelte
seine kleider an seine lagerstelle' WIOHM. II. 62.
m a g y a r : Menden bűneidet elmedbe
gohtoted (Vitk.-k.
24). A buzat gohetec en curőmbe
(Münch.-k. 39). Neegy yeles
lelky yozagokat gyeythetwnk reea (Erdy-k. 390). Az hol magyar
volt, mind mellé gyülteté (Mon. írók III. 117). A két jantsár a
több társait össze gyűjtvén egy piátzra,
mintegy ötvenen telének
(MIKES: TörL. 255).
Negyedik

csoport.

megjelenik
f i n n : samassa ilmestyi se rautainen ruunu sieltá vuoren
peikon asunnosta sülien
'nyomban megjelent ott az a vas
korona onnan a hegyi manó lakásából5 Sat. I. 3 176 j kaikki vaki
ihmetteli, mista se niin ihana, ihko tuntematoin neitsyt
siihen
oli ilmestynyt 'az egész nép csodálkozott, hogy ez a szép, telje
sen ismeretlen leányka honnan termett oda5 uo. 75 | tuskin
olikaan sen ennáttányt tehda, kun sulhaisen viereen
ilmestyi
ylen ihana ja kaunis neiti "alig ért rá ezt megtenni, mikor a
vőlegény mellett egy nagyon bájos és gyönyörűséges leány jelent
meg5 uo. IV. 70 | kun neljannesti ympari pyöráhti, niin koivu
ilmestyi lammin rannalle
'mikor negyedszer fordult meg:
maga körül, hát a tó partján egy nyírfa termett' uo. II. 123 |
siihen
arkku ilmestyi pihalle
'egy láda termett ott az udva
5
ron Kans. II. 125.
l a p p : a) S. tlje jájjeta óq>ppopon uvote 'ekkor megjelent
a húga előtt' HAL. II. 50. — (3) te kessát talle tat kine-khárán

FINNUGOR HATÁROZÓS SZERKEZETEK.

187

tün neita ahce outoi
'megjelent a kiné férfi a, leánynak apja
5
e
előtt uo. V. 34 | te par dne ai késsatí oiutoi 'aztán a legény is
mutatkozott előtte5 uo. 179. — Y) gö %' stuore stuqpuo jaihtumq
tisse
'nagy szoba jelent meg ott5 uo. III. 96 \ pahce vüini
stüore fiusie jaihtumq, tann lant se '& legény látta, hogy nagy
marhaistálló jelent meg azon a földön5 uo. | sö llj rnuore-skoahte
jéh püurie jaihtamq, tann lantije,
kusse lij mö°lumq 'fáskamra
és éléstár jelent meg azon a földön, a hová kimérte5 uo. 97.
v o t j á k : so izon vagsin muzem-vilá
jurt-jer.-no kilddm
'az ő alvása közben a földön háztelek keletkezett (tkp. jelent
meg)5 MŰNK. 55 [ kuéo val tiprak tdtcisa vii-vild
kildoz ca pej
5
ló egyet ugorva a hidon terem uo. 62 | Bursin bakatir odig-pol
tdtcisa vti-dura kildoz 'B. hős egy szökéssel a vízparton terem5
uo. | sin-agaz jurt jer kilddm 'szeme előtt ház jelentkezett 5
MŰNK. VotjSz. 162 | tarakan jurtád
isanan kildoz 'a csótán
házadban bajjal jelentkezik 5 uo.
v o g u l : K. tokhvé tau pailnat-uit tau néildn 'az ő für
dése közben jelenj meg ott (oda) úgy [ismét]5 MŰNK. VogNGy.
IV. 381 | sörés-vetdn
tau té néüés 'a tenger partjához ím
oda érkezett (jelentkezett)5 uo.
m a g y a r : Jelenein te eledbe:
apparebo conspectui tuo<
(Keszth.-k. 26).*)

emelkedik
f i n n : a) ja samassa yleni sülien
kulta-putki hánestd
sillalle
'és belőle mindjárt egy arany medvetalpfű nőtt (tkp.
emelkedett) oda a hídra 5 Sat. I. 2 64 | yletköön Unna k e shell &
saarta! 'egy vár emelkedjék a sziget közepén! 5 uo. 52 j joka
luó'on partahalle
kunnas kultainen yleni 'minden szirt szélén
aranyos halom emelkedett5 Kai. IV. 483 | siksikö sindki synnyit,
tdhdn
ilmahan
ylenit 'azért születtél-e te is, teremtél (tkp.
'emelkedtél5) erre a világra5 Kant. 3 II. 324 | tuohon
kasvoi
kaunis saari, kaunis kartano yleni, saarelle
sorea nurmi,.
nurmelle
korea karja 'ott egy szép sziget támadt (tkp. 'nőtt 5 ),

*) Vö. még: Annyi ördög kerekedett
az
hogy. a csillagok fényét es elvették (MNGy. X. 125).

udvarra,
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szép birtok termett (tkp. 'emelkedett'), a szigeten pompás pá
zsit, a pázsiton gyönyörű nyáj3 uo. III. 43 (303. 1.). — (3) katonut on kansa kaunis, nousnut metsd sen sij ahan,
kasvannut
levéd lehto, vilju vitsikko ylennyt vief éhen komean korven 'eltünt a szép nép, erdő támadt (tkp. 'emelkedett') annak helyén,
széles liget nőtt, barátságtalan harasztos keletkezett (tkp. 'emel
kedett') a pompás vadon mellett' uo. III. 25 | alkoi pojan mieli
c
raskaaksi kdydd ja suru nousta sydameen
a fiúnak kezdett
a szíve nehéz lenni s bánat támadni szívében' Sat. IV. 54 •(
rainta Hed el le nousi kahvipannuna 'egy fejődézsa terem a
tűzhelyen kávéforralóként' Kans. II. 106 j nouset koivuksi norolle, tahikká lehto hon lepáksi 'mint nyírfa nősz a völgyben
vagy mint égerfa a ligetben' Kai. XXVIII. 203. — y) é s z t :
vezi kergib jokke
'das wasser steigt im bache' WIED. EGr.
343. — S) é s z t : se kuju touzis téma vaimu ette cdieses bild
erhob sich vor'seinem geiste' uo. 346 | rídlemine touzis nende
vah ele 'ein streit erhob sieh zwischen innen' uo.
F o t j á k : mi-ke no kuuiom, duinns kil'oz, mi viius bad'-pu
d£u£áuoz cwenn wir sterben, bleibt .die welt (zurück) und über
uns (unserem grabe) wáchst (tkp. emelkedik) eine weide' WIOHM.
I. d. 312 1 mu-virá
gu$am saékddz, sundües vordam gazanzd
kegit pupnered s&ra-ug, siéü-klnli cidatdk 'a dombon kinőtt
virágot, a napnak fölnevelt kedvesét bizony megtöri a hideg
dér, nem tűrhetvén az őszi hideget' MŰNK. VNpH. cl. 22.
s&ületik,

támad

f i n n : a.) sülien
lintuja sikesi, kasvoi paljo peiposia 'ott
madarak születtek, sok erdei pinty támadt' (tkp. 'nőtt'j Kant. 3
I. 91 [ parempi olisin olltit syntymdttd, kasvamatta,
ilmahan
sikedmdttd, maalle idlle tdytymáttd 'jobb lett volna nem szület
nem, föl nem nőnöm, a világra nem születnem, erre a földre
nem jutnom' Kai. XXXV. 279, Kant. 3 I. 46. — (B) molempihin
r ei sihins a syntyi ndd,ta kidta-rinta 'mindkét czombján egy
aranymellű nyest támadt' Kai. XX. 277 | niin syntyy henki
siihen
'hát élet támad benne' Sat. II. 2 | poika sillóin heitti
vesiastian taas jdlellensd ja siitá syntyi niin avea járvi Pahasen
eteen,
ett 'ei hdn pddssyt mihinkdán ?a fiú akkor egy vizes
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edényt dobott ismét maga mögé és ebből oly széles tó támadt a
gonosz előtt, hogy nem tudott sehová sem menni' Sat. I. 2 151 |
siina kun laulun latiloi vaan, niin heti syntyikin lumpi
tanhuelle,
sülien
suuria kaloja. uimaan, pimiá pirsliamaan cott
pedig mikor éneket énekelt, hát rögtön egy kis tó támadt a
baromfiudvaron, abban nagy halak uszkározni, kicsik szökdé
cselni' Sat. I. 3 | tuolV on syntynyt Jumala, . . . . kev.on heináhuone e s en, sorajouhen soimen p a a h a n fott született az isten
a ló szénásházánál, a símaszőrű jászla végén3 Kant. 3 III. 21 |
mistá rneille tahii syntyi, uusi táhti taivahalle
'honnan ter
mett nekünk a csillag, az új csillag, [ide] az égre' uo. | paikalla
syntyi tuosta sülé p ai ka He kauppapuoti 'abból nyomban egy
bolt támadt azon a helyen' Sat. IV. 52 | seppo lauloi laulun,
niin samassa syntyi saari kes k im erei le fa kovács aztán
dalolt egy dalt, hát nyomban egy sziget támadt a tenger köze
pén' uo. I. 5 | s a a r e e n syntyi asunto ca szigeten lakás támadt'
c
uo. 91 || é s z t : sündis koidu ette, viletsuze polve sisse
er
wurde vor morgenröte, im elend geboren' W Ü D . EGr. 345.
m o r d v i n : E. ko zon tsatsneé komul(a)vUa, kozon kasneé
bojar-avlca? Suron, Ravon tona bolias, S., B. tona
tsamas,
l'eüJce tarltas,
natsko tar Has, tsej-p aliú e s, kal'-kur in es,
c
l'efííe tarksas,
natsko tar/cas
wo ist der hopfen geboren, wo
ist die herrin aufgewachsen ? an jener seite der Sura, Wolga,
an jenem abhange der S., W., an einem feuchten, an einem
nassen ort, in dem riede, in dem weidengebüsch, an einem
feuchten, an einem nassen ort' PAAS. I. 74. Chrest. 35 | budim,
avakaj, paksas
caci norovin kis tete oskskeút' sirgavtiti fwenn
du, mütterchen des getreides wegen, das auf dem felde erzeugt
wird, diese opferhandlung veranstaltet hast' PAAS. I. 174 | a ulin
saco od coraks, saco-ulin avakaj poks vir gunskas
aso kilejneks
c
[haj nem születtem volna fiatal fiúnak, születném anyuskám a
nagy erdőbe fehér nyírfának' EEGTTLV : NyK. V. 112 |j M, vir4
sats, viri kasis, meki viri af tdlgi 'es wurde im walde geboren,
wuchs im walde, kriecht nicht zurück in den wald' AHLQV.
MMGr. 143.
c s e r e m i s z : kP. sim kozla pundases
socso ulam ca
sötét fenyves mélyében születtem' GEN. SUS. Aik. VII. 72 j
n§ll ik arkas
socso n§ll ik pu-seygdm cdie auf einundvierzig
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bergen wachsenden einundvierzig báume' uo. 52 j| nyK. koila'es sa'rsS 'ein geborener wiesentscheremisse5 (tkp. 'fenyvesben
született') RAMSTEDT 56 [| kCzar. acan ítuyu p akcas e sH zd ik
kuyu koftöstat socSlden 'in dem grossen garten des vaters wuchs
ein grosser kohlkopf PORKKA 41 ] gVSr-söreman ayan
fiujesSzd
kud-tormakan tumS socSlden 'ara ende des mit rasen bewaehsenen feldes wuchs ein sechsgezweigte eiehe' uo. 35 j ajar poksSmSn ümbalanzS
ola coma socSlden 'auf dem starke froste
wurde ein buntes füllen geboren5 uo. 40 | kuezd kornS
őüres
éoces 'eine birka wáohst am wege5 uo. 45 | kSckén lekma terzH
tumer otes socSn 'ein schlitten zur abreise, im eichenhaine enístand er' d. 138.
z ű r j é n : V. mevot s étiig tsuzi, gen-iéuman
§ 'én ott
születtem a tollas kosárban' FOKOS 116 j muMik ggrig kostiis
babal§n gen-iéuman
as tsuzis pi pev kuéa 'mialatt az ember
szántott, az asszonynak a tollas kosarában egy hüvelykujj nagy
ságú (tkp. hosszúságú) fiú született5 uo.
o s z t j á k : É. yundsi uulfiashy iay yoza simds ior-neyyoi
anda tiudl 'a nagy folyó ági népnél ilyen erős ember sohasem
születik5 PÁPAY: UF. XV. 159 || AK coida-pa íégM, togui éttittetna
tégei söt yöt tívöt, togui
sőt yöt tlvöt 'wahrlich, wie er hier-'
her und dahin blickt, hier entstanden hundert háuser, da entstanden hundert háuser' PATK. II. 138 [ söt yöt, ar-yöt
küttépa
tu yötet tlvöt 'initten unter den hundert háusern, unter vielen
háusern wuchs sein haus auf uo. j D. yotan tdka kerkidet,
tágan a éne tör tivídet wo er schwer hinfiel, an der stelle. entstand ein grosser see' uo. 4.*)
v o g u l : E. tq,rém-man telem ndyk-nor cégi tájon nőtt
vörösfenyő-gerenda' MŰNK. VogNGy. II. 68 [ ümé
telem ur-pumd
'hegyen termett hegyi füve' uo. I. 156 j vömé
telem vör-jiwd
'erdőben termett erdei fája' uo. [ vörén telem vor pil-yalil alilén
'erdőben termett erdei bogyó úti táplálékával éldegélj5 III. 15 |
q,jtan
telem qjta^pil-yiilél ti lawáslém 'réten termett réti bogyó
*) Vö.: KK. iuv-sotay piretna ána voő öt ép na (loc. v.
lat.?) tarém kur meceda yojem vörmot? 'was für ein mann mit
starken beingelenken ist am ende jener stadt geboren?' PATK.
11. 22, 24, 82.
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úti eleséget rendeltem ím5 II. 18 \\ as tüle mir ti téls 's ekkor
•ott népség keletkezett' IV. 410 | K. alé-k'watél maunép kiválét
tau telest 'valahonnan szép ház*ak kerültek (támadtak) oda' IV.
383 [ vettan
ani vömé janit paywná téli 'arczán, hogy tálat
lehetne belőle, készíteni, oly nagy dudorodás támad 5 III. 403 |
étypritán
ani vámé janit paywná téli 'tarkóján, hogy tálat
lehetne belőle készíteni, oly nagy dudorodás támad' uo.*) I K.
qlé-kr~wqtél maunéy kwdlét tau télest 'valahonnan szép házak
kerültek (támadtak) oda' IV. 383.
m a g y a r : a) Ismerek egy olyan kántort, aki kécczer
születik a világra
oszt igen sok felesége van (kakas) (Nyr.
XVI. 137). — [3) Kevejt hiya, hogy oda nem vesztém nyakamat,
mert senki sem támada melém
(HELT. : Mes. 236). A Conrad
császár nagy néppel támada mellé (HELT. : Krón. 23). Ártatlan
ügyemet tekints meg, hatalmaddal támadgy mellém
(MOLNÁKA.:
Bibi. V. 25). — Arczúl támad az igazságra
(PÁZM.: Préd.
711). A ki kémélletlenűl nyelveskedik, arra
sok nyelv támad
(FAL. UE. 481). Anne balgatagsagba
tamattanac 'in tantum
vesanice prorupuerunt' (Bécsi-k. 82). Az farkas fi támad
anyára
(DEOSI: Adag. 337). Minnyáion a szakálos Budára
tcimadánac
(HELT.: Krón. 32). Ffyak támadnak hé attyokra
(Jord.-k. 383).
s&ül,,

létrehoz

f i n n : a) sin ne synnytti Jumala, páni Luoja poikuensa
vihviláisille s aroille,
kakar oille kylmenneille 'ott szülte az
isten, hozta világra (tkp. tette le) a teremtő fiacskáját a (sasos)
sáson, a kihűlt ganajon' Kant. 3 III. 21 || alá synnytá riitaa
vdlillemme
'ne támassz pert közöttünk 3 BUDENZ : FNy. 3 111.
-— (3) mene portto poikemmaksi, tulen lautta tuonnemmaksi, . . . .
sinne
portto poikimahan, tulen lautta lapsimahanl 'menj, te
szajha, félróbb [innen], odább, te tűzre való kurva, . . . . ott

*) Vö. ána vámé janit paywná é§pritán
lamyati 'csésze
készítésére alkalmas nagyságú dudorodvány dagad föl tarkóján'
MŰNK. VogNGy. III. 423 j tája várné janit paywná
véltan
lam/ati 'merőkanál készítésére alkalmas nagy dudorodvány dagad
föl arczán' uo.
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kölykezni, te szajha, meggyerekezni, te tűzre való kurva! 5 Kai.
L. 187. — Y ) észt-: kuhu höpi hukuteleb, sin na surma sigiteleb
-wohin er einen schlag fallen lásst, da bringt er tod hervor*
WIBD. EGr.

345.

m a g y a r : a) A mit ránk szül a jó és bal szerentse, egy
aránt vegyük (FAL.'UE. III. 30). A világi szerencse három fele,
egyikét az idő szüli r e án k és az mellyre véletlenül akadunk
(FAL. S Z E . 542). — p) Az én kutyám megkölijkezett kettőt a
szalmába
(VIKÁK, A magy. népkölt. remekei II. 116). — f)
A fellegekig érő fa hegyére
költött szép éneklő aranytollú ma• dár fiókáit (Nyr. XXIX. 537).
nő,

terem*)

f i n n : a) kylviin siementa maahan, vaan mitá
siihen
kasvaa, sen syövát metsán lintuset 'magot vetek a földbe, hanem
a mi ott nő (terem), azt megeszik az erdei madárkák 3 Sat. III.
75 | kasvaa heillá huuhtaan
siihen
ruista cterem nekik ott
5
az irtásföldön rozs Kans. I. 62 | kasvoi... .katajahan
kaunis
marja, tuomehen
hyvd heelmá 'termett a gyalogfenyőn szép
bogyó, a zelniczón jó gyümölcs5 Kai. II. 41 | se siitá kariksi
kasvoi, loihe Ino'oksi merehen caz aztán zátonynyá lett a tenger
ben, szirtté nőtt 5 uo. XLIIL 121
\pihalle
kasvoi semmoinen
puu caz udvaron olyan fa nőtt 5 Sat. I. 3 101 [ tástá kasvoi hánelle
sarvet paáhán
"ettől szarv nőtt a fejére5 uo. 31 | metsolle
c
taasen kasvoi hopea sulka purstoon
az erdészfajdnak megint
*) A t ö r ö k nyelvekben is; pl.
k a r á c s a j : bír t'aláj gíl k'etk''ennen soyrá gahirún-süjekni
üssüné
ifirdiq bükként ta bir él keelip ga.u'rún-süjekní üssüne
ornalrándi cnach einigen jahren wuchs gras auf dem schulterbein und es kam eine gemeinde und liess sich auf dem schulterbeine nieder5 (bit- 'endigen, spriessen, wachsen5) PEÖHLE : KSz.
X. 283.
k u m ü k : ekibiz de bir edik b auy a bitken gul edik cwir
beidé waren eins; wir waren rosen, die im garten wachsen5
NÉMET: Kiáz. XII. d. 12 j bauya
biter samursak 'der knoblauch
wáchst in dem garten 5 uo. d. 55.
u f a i - t a t á r : iké barmok ár as §na it uismaj 'két ujj
közé hús nem nő5 PBŐHLE : NyK. XXXVIII. 92.
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ezüst toll nőtt a farkán' uo. 152 | niihin
kasvaa nahkasiivet
jalkain välille
'(azokra) bőrszárny no a lábak közé' Kans. I,
281 || é s z t : kasvab tiiki
lima ja, sammalt 'schlämm und moos
wächst in den teich hinein' AHRENS 73.*) — ß) kasvoi
tuohon
kaunis saari, nuori saari siunautui**) 'szép sziget támadt ott,
fiatal sziget termett ott' Kant. 3 III, 1.
m o r d v i n : E. к ózon kasnes bajar-avka? 'wo ist die
herrin aufgewachsen?' PAAS. I. 74. Chrest. 35 j| M. viri
sats,
viri
kasis, meki viri af tälgi 'es wurde im walde" geboren,
wuchs im walde, kriecht nicht zurück in den wald' AHLQV.
MMGr. 143.
c s e r e m i s z : kP. kural kajme kas kor ne s ik ia s toßdlyo
kuskdlden caus der furche zwischen dem aufgepflügten streifen
erhob sich ein jähriges bäumchen' GEN. SUS. Aik. VII. 69 j
kCzar. Osdt ßüddn ümbalan£§
kusm§ sudet huikeiden 'auf dem
ö$8t-üu$se wuchs ein gras und schoss empor' PORKKA 55, 37.
m a g y a r : a) Ha megkened annak a fejnek az arcúját,
mindjárt od an Ó az egész teste (MNGy. X. 383). — ß) Tudom,
hogy ez idén az káposzta oda az földre
igen kevés termett
(1600. LevT. II. 146). Zsivány bírátok is, tudom, azt a percet
•megátkozza, melyben e világra
termett (TOMPA: Huszárkaland).
A ló akkorra alája
termett (Bakony vid. Nyr. XXXVII. 186). —
Lóra
termett, T s épre,
к a p á r a termett (Kisv. Adag. 7).
Inkább ásóhoz
kapához
termettetel (BAL. Cslsk. 471). — Oda
terem rejtekéből ekkor a bús remete (KisrS. Tátika II. é.). Egy
ugrással odatermett (ABONYI : A mi nótáink II. 15). Egy iramo
dással a pitvarba
terem (ARANY: Családi kör). Képzeletem
szárnyán oda visszatértnek (Toldi Sz. VI 18). Meglepetve kérdé:
az égből estek-e, vagy honnan teremtek ily váratlan ide (Murány
ostr. IV.). Se kérdett se hallott — a szobába
terme (Rózsa és
Ibolya). Tetőtől talpig ércbe öltözött alak, hasonló idvezült atyád*) "Vö. még: et ei enam naeste-rovi seie ilma
siginekse
'damit nicht mehr weiberraub -hier in der weit gedeihe5 uo.
343 H s e möte tärkas mu m ele 'dieser gedanke erhob sich in
meinem herzen' uo.
**) siimaa 'áld, teremt 5 ige első jelentésében is lativussal
áll; pl. siihen
pappi siuna'avi 'ott megáldja a pap 5 Kant. 3
III. 108.
Nyelvtudományi

Közlemények.

XL1H.
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hoz, termett ele'jök
termők (t. i. a lóra)

(Hamlet). Ha érkeznek nagyot nyerít,
(PETŐFI : Hírős város . . .).

növel (nevel), teremt,

rá

támas&t*)

f i n n : a) siihen
loi lohi-apajai coda lazaczháló húzó
helyet teremtett' Kai: I. 272 | luopi luotoja mer éhen Szirteket
teremt a tengerbe' uo. 277 | elkösi sinci ikáná luoko lasta luonnotointa, ..,.isotointa allé ilman! csoha se teremts az ég alatt
természetellenes, atyátlan gyermeket!' uo. XXXIV. 56 | luo,
Ukko, merelle
myrsky! 'támassz, Ukko, a tengeren vihart!''
3
Kant. III. 27 || é s z t : kui ta sinna
on loodud fwenn er für
den ort geschaffen ist' AHRENS II. 73 | aratás lötust téma siidames e cer erweckte hoffnung in seinem herzen' WIED. EGr.
343. — (3) luopi luotoja mer ehe n, kasvatti sala-karia laivan
laskema-siaksi, merimiesten pcián menoksi 'szigeteket teremt a
tengerben, titkos zátonyokat támaszt hajónak kikötő-helyül, ten
gerészeknek életük elpusztítására' Kai. I. 277 || é s z t : kasvatan
?
kazu koííi
ich vergrössere den gewinn im sacke' WIED.
EGr. 343.
c s e r e m i s z : kCzar. t§pn aza'tSm me kwstdsna fíiit j li
mai a'n cdein kind erzogen wir unter dem wasser POEKKA 14.
m a g y a r : a) My okaert tamaztaa zent Ferenczot eellyen
módon ydonek ívtolso rezeeben ez vylagra
(Érdy-k. 567b).
A sidoságbeli királyoknac orszagoc tamasztatik élőnkbe
(HELT. :
Bibi. 1. f2). Nehéz két úrnak szolgálni, kit bizony az Kd jó
it életér e támaszthatok (LevT. II. 216). Az phariséusok Christust és keresztelő Jánost egymásra
támisztJiatnác, elveszthetnéc,
azon igyekeznec (MOLNÁE A. Scult. 50). Zent Petorre
tamazta
a népet (Debr.-k. 19(3). Nem égy s két ellenséget támazték Sám
bár r a (CZEGL. : Japh. 175). Im írtam Kassára Forgáeh uram
nak, hogy . . . . az vármegyéket is reátok
ne támassza (1607.
TörtT. Új f. I. 430). — p) Teremts oda engemet . . . (KIBFS.
*) Yö. a m i s e r - t a t á r b a n : uf allada kaj§m bdr %ddaj§m,
c
nik jarattai) bzzni denjaya
o Álla, du mein einziger gott,
warum hast du uns in diese welt geschaffen?' PAAS. SUS. Aik.
XIX,. 289.
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Kes. Szer. 135. d.). 0 azokat egyszerre szemünk elé teremti
ShakP. 334). Erre a menyecske felkap;a az ecetes korsót
s úgy a tinók k ö z é teremti, hogy mind miszlikbe megy (MNGy.
III. 356). TJb b ét e fentem
a tensarat [a városba], akar a
vasaskocsi (Göcsej, MTsz.). — 0 daterémték a hátad közepi
re
(Veszprém m. MTsz.). Úgy o dateremtlek a falhó,
hogy a sze
med is szikrázik belé (Csallóköz MTsz.). Úgy főt hő teremtette
hogy csak nyekkent belé! (uo ).
{GREG.

gyökeredzik
f i n n : sen oli juuret juurruteltu yheksán sylen
syváhán
"annak gyökerei kilencz Ölnyi mélységben voltak gyökeredzve'
Kai. XLII. 143 j siihen
juvret juurruteltu yheksán sylen syva
hán, yksi juuri maa-emáhán,
toinen vesi-vi ert ehes e n,
c
kolmas on kotimakehen
oda vannak gyökeredzve a gyökerek
kilencz ölnjá melységbe, az egyik gyökér az anyaföldbe, a másik
a víz ösvényébe, a harmadik a ház halmába 5 uo. XXXIX. 18 ||
é s z t : jiirdus ma s is s e cer wurzelte in der erde' WIED.
EGr. 343.
m a g y a r : Mivel azért a nyomorúságok szenvedése illy ha
talmas az irgalmasságnak belénk
gyökér eztetésére, emberré okára
lenni az isten fia (PÁZSI. Préd. 442).
hajt,

sarjad

f i n n : a) alkoipa veitsenpaa vesota, vesat lehtia lykátá,
vesosi vesaista kuusi, kultalehen kunki pá.dhan
^elkezdett a kés
vége sarjadni, a hajtások leveleket hajtani, hat kis hajtást haj
tott, mindenik végén arany levelet' Kant. 3 III. 21. — (3) é s z t :
hundi hámba
idanegu cmöge er [der zahnschmerz] in dem
zahn des wolfes keimen' WIED. EGr. 343.
szaporodik,

növekszik

f i n n : ni pirun suussa se maa eneni ja samalla táska
c
kanssa eneni suupieliin
és az ördög szájában növekedett a
föld és egyszersmind a kín is növekedett szája szegletében'
Kans. I. 291.
13*
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m o r d v i n : E. vasijast, rastast kardon-xen!
'möchten
sie fohlen, möchten sie sieh in dem stalle vermehren !' PAAS.
II. 18 j budim, avakaj, kardajs
rastl Jíil!d"in kis ieie oskskení
sirgavtík, éesté, avinen, mondák, konazomkrostke mon íejan, alov
suk pra mon maksan cwenn du, mütterchen, des viehs wegen,
das auf dem hofe sich vermehrt, diese opferhandlung veranstaltet hast, dann werde ich auch, mütterchen, an meiner stirn
das kreuzes zeichen machen, eine verbeugung machen!' PAAS.
I. 174.
,'• •
c s e r e m i s z : kP. Patám fíokten ol§kes ertak kande sáska•
poéalSn*) cam Patám fluss auf einer grünen wiese • schossen allé
blauen blumen üppig auf G-EN. SUS. Aik. VII. 73.
válto&Uz
f i n n : muutu petraksi metsálle
Változzál vad rén
szarvassá az erdőbe3 Sat. I. a 65 \ jos siipeni allé kirpuksi muutut, niin ma sinut vien cha szárnyam alá bolhává változol, akkor
elviszlek' uo. III. 58 | niinpa muutu kirpuksi kylkeeni,
niin
ma sinut vien Változzál hát bolhává oldalamon, akkor elviszlek5
uo. J muuttuivat murut hyviksi, kappalehet kaunoisiksi: . . . mi
munassa kirjavaista, ne táhiksi taiv ah allé ca morzsák jókká
változtak, a darabok szépekké, . . . a mi a tojásban tarka, az az
égen csillagokká'- Kai. I. 231.**)
•

változtat
f i n n : Syöjátár muutti hanet lampaaksi metsádn
'bo
szorkány (a sárkány anyja) őt az erdőbe(n) juhvá változtatta'
Sat. L 3 59.
c s e r e m i s z : kP. «ik satdste kockám, jiiam, pdtarem»,
manse osal, fiüt pundaéke puren kajen, ftüt afíam süőralten luk*) nyK. pasas Vimmelnd werden, stark zunehmen' (BAMST.);
kP. posem 'elszaporodik; sich vermehren', 'reichlich wachsen';
posalam 'aufblühen' (GEN.).
**) Vö. m a g y a r : Vigyük hátráb Tapolcsáu felé, hadd
nyugodjék csak mit is, s változzék onnan
ide az szolgáló ezer
egymásután (BERCS. Lev. 333).
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.t§n, fíüt afía lifdmas§nf W mland§mbalan,
aj-aj aftap ! manc
teyece, süayden lom§zanden...!
wenn das übel, das gesagt h a t :
«In einem augenblick werde ich sie auffressen und aussaufen»,
zum boden des wassers untertauchen, die wassermutter vernichtend, sie auf diese erde [hinaufziehend], ohne o weh! zu
rufen, sie zu kohle verwandeln oder zu asche verbrennen . . .!'
GEN. S Ü S . Aik. VII. 53.

f i n n : a) rupea siná hongaksi tcihán, mind rupean kuuseksi clégy te itt erdei fenyővé, én jegenyefenyővé leszek' Sat.
I. 2 149 — (3) se poika paasi kuninkaaksi sinne
morsiamensa
valtakunt
a an cez a fiú lett ott király menyasszonya biro
dalmában' uo. II. 111.
l a p p : S. autsen kuh wdr an alemie satta, puárdba skutti1
varraka 'mielőtt a helységben zivatar támad, jobban siessünk
(gyorsan)' HÁL. II. 116 \ jü purhvie sattáma icse lant se "már
legelő (tkp. rénzuzmó) nőtt a maguk országában' uo. 112 | te
kalhka saddat akta stúrra varré tunü kas kai cekkor egy nagy
hegy lesz kettőtök között' uo. V. 160 || N. de li akta niéida gussavagge, ja de das a sattai ir'ge maice ai cein mádchen war einmal kuhhirtin, sie bekam einen freier im walde' QVIGST. ,28 |
de sattai stuora bákas ja spiddestaibme dan ciéko-b aVkai ces
wurde dórt eme grosse hitze und schmerz' uo. 38 ] toppi
sattai ibmilmcettum toarrum cott borzasztó viaskodás támadt'
FELLM. II. 327 1 igo lak tat ólmai saddam, saddam vela
adnami,
kutti pukta fást ruöktut vallji min (mija) adnami 1 ces ist noch
nicht der mann geboren, geboren auf unserer erde, welcher die
beute zurück nach unserem lande bringt?' uo. 203.
c s e r e m i s z : nyK. ki'őes
ma'ygd Un, sü'es ka'l'a fer
hatte (tkp. n e k i . . . lett) geschwülste am halse und an der hand'
EAMSTEDT

77.

v o t j á k : kobi-p ide s B kiw-ks gibi luoz, so'kigibi med luoz
táui! \venn auf dem boden der kellé «der pilz» sich bildet,
dann überfalle «der pilz» diesen menschen!' WICHM. I. bm. 15a.
m a g y a r : Azon ydoben leen ez
vylagraMoyses(Joiá..-k.
728). Ennye esztendőben lón ez világra
(VALK. Gen. 4). AttyanaJc temetése után lot ez világra
(VER. Verb. 347). Te akar a-
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tódból lettem e világra
(EÓNYI: HRom. 20). —• Ekkor lehúzza
a papucsát, belerúgja a hajóba s lessz bel éj e egy aranylót
mindenféle portékával telisteli (MNGy. VII. 536). Hát kénköves
tó lőtt a helyre
(MNGy. I. 373).

Ötödik

csoport.

tes&? csinál
f i n n ; a) mitas táhán
laitat ? '"mit csinálsz itt?' Kans.
I. 143 | saunaan
laitatti lámpimát vedet 'a fürdőházban meleg
vizet készíttetett' uo. 34 j niin hárká laittaa
ensin
itsensá
pihtipuolis
e en, sarvet oveen páin 'hát az ökör az ajtófélfá
nál helyezkedik el (tkp. csinálja magát), szarvai az ajtó felé5
Kans. I. 191. — p) hanta kun oli valmis, laati siihen
pienosen
c
pirtin mikor a gödör készen volt, egy kis kunyhót épített oda'
Sat. I. 2 128 | laatii linnoillensa
pidot suuret 'nagy vendég
séget csap várában' uo. 55.*) — 7) mind táhan
kaupungin
portille
toimitan nyt kauppapuodin cén most kereskedést csi
nálok itt, a város kapujánál' uo. IV. 52. — 6) ja sitten pesá
c
sitté varustettiin kivi-r aunioon
és aztán fészket készítettek
neki a kőrakásba' uo. 222. — s) menkaat pojat katso-maan,
mikd tupa tuohon
tehty on 'menjetek, fiúk megnézni, micsoda
ház van oda építve' Kans. I. 144 j tekivdt maján siihen
havuista 'ott fenyőágból kunyhót csinált5 Sat.. L* 9 | sitten mennyt
mies linnun pyydyksid tekemáán metsdán
'aztán ment az.
ember madárkelepczét csinálni az erdőben' Kans. I. 11 j teki
vuoreen
kolon 'a hegybe üreget csinált5 Sat. I. 2 144 | mies teki
maan sis dán kuopan 'az ember vermet csinált a földbe' Kans..
I. 21 | kylkeen
teki terdksisellá nokallansa suuren loukon 'olda
lába aczél csőrével nagy rést csinált' Sat. L* 4 [ muudan korppi
teki nevan r annál le pesánsá 'egy holló a mocsár partjára
rakta fészkét' Kans. I. 245 | siná et saa tehdd pesdd ni a ah a n
ollenkaan 'te nem rakhatsz fészket sehol a földön' uo. 5 I teki

*) Vö.: merelle
laatiutui
támadt (tkp. csinálódott)' Sat. I. a 5.

saari

c

a tengeren sziget
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valkean lammitelldkseen sülien
"tüzet rakott ott, hogy mele
gedjék5 Sat. I."2 93 | teki tnlen r ant as elle 'tüzet rakott a par
ton' Kai. XLIX. 131 || kettu teki itsensd kuolleeksi tien
viereen
c
5
a róka döglöttnek tette magát az út szélén uo. 42 || kun
jumala teki ma allé eláimet ja ihmisen cmikor isten az álla
tokat és az embert a földön teremtette 5 Kans. I. 172 J teki
tuonne
pienen poian, latoi lapsensa vakaisen
heinille,
hevoisen luoksi,
sora.jouhen soimen pdahan
'kis fiút szült
(tkp. csinált) ott, ártatlan gyermeket szült (tkp. rakott) a szé
nán, a lónál, a szépszőrű jászla végén' Kai. L. 333 || é s z t :
senna
sab sild tehtama c dort wird eine brücke gemacht
5
werden WIED. EGr. 587 j tegi hirmust vere-valamist
senna
c
Pctika
er richtete in dem orte ein grosses blutbad an'
no. 345 — 6. — £) é s z t : senna val'mista nieile soma-aeg
'dórt bereite uns mahlzeit5 uo. 346. — YJ) é s z t : lói oma
leri ülés Unna álla 'er schlug sein láger auf vor der stadt5
uo. 344.
l a p p : a) B« te son tolöu tahkd tankká s a d'd'a i 'hát tüzet
rakott azon a helyen' HAL. V. 39 ] N. rcen'ga Imi . . . . dakkam
stúora dola goátiai
'der knecht hatte ein grosses feuer im
zelte angemacht 5 QVIGSTAD 18 | mi takkap tasa kolbma viste
^csináljunk itt három hajlékot' (KÁR.) FELLM. II. Mát. XVII. 4. —
fi) S. laki tau tolöu köte kurrai
mau stures, ahte köhte puli
'ezen tüzet a sátor mellé oly nagyra csinálta, hogy a sátor
megégett5 HAL. V. 10. —• 7) tlje tassa
aktem kuotiem tarejajin
(tarejajijjin) 'aztán ott egy sátrat csináltak (építettek)5 uo. II.
80. —• 8) tihte püuiurie ?ZV toihtlkqmmd j ör ets e (j 0 ar ets e)
c
ez a puvrie nem földre van építve (csinálva)5 uo. 96. — s)
K. tann kolle 0 V mun seadam iccan cierkev 'ezen kősziklán
építem fel az én Anyaszentegyházamat' GEN. UF. I. Mát.
XVI. 18.
m o r d v i n : E. vana bu iezen
iejems néske fiire! 'sieh,
hier sollte man einen bienengarten einrichten !5 PAAS. II. 93 |
t'ejize kudont ékamonzo, i ustuma cavs ejzenze
'er erbaute das
haus alléin, auch mauerte er einen ofen in diesem auf uo.
115 | nej poks l'ej piras
cinemé jpizi iejé can der quelle eines
grossen baches machte der marder, das wilde tierchen [sich]
ein nest5 uo. I. 68 | ieji'vlin pizé' pizé luga lanks cich möchte
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auf der grünen mein nest bauen' uo. 88 | üejivl'in pizé mon
c
poks p aksine s, mon poks p a ksine s, urna me £ines
ich
möchte auf dem grossen felde mein nest bauen, auf dem
grossen felde, in der grenzfurche, zwischen den ackerfeldchen5
uo. 86 f tejivtin pizé' supa'von kardajs,
sapa'von
kardajs
kardas lat (a') alov kar das latfaj alov, kono'k zéfd'a larjks
c
ich möchte auf dem hofe des reichen mannes mein nest bauen,
auf dem hofe des reichen mannes, in dem schuppen auf dem
hofe, in dem schuppen auf dem hofe, auf einer stange an dem
firste' uo. j.| M. preazjnsa
tis yaksarga piza 'auf seinem kopfe
machte eine ente ihr nest' AHLQV. MMGr. 111 [ tilen piza, tilen
c
vasta otsu iuma preas,
tuma-tar atti, otsu ved tjrvas
ich
würdé ein nest machen, ich würde eine stelle auf eine grosse
eiche machen, auf einem eichenzweig am rande eines grossen
wassers' uo. 132.
cseremisz:
nyK. amas aes,
okú aes,
trufíaes
pisánimn-don§ krest90m 3stas kelés can die tűre, in das fensíer
und in den schorristein muss man aus distelnadeln kreuze ma
chen' KAMST. 199 j kP. tumdna caska fíujes p§éas§m §sta 'die
eule baut ihr nest auf dem gipfel einer birke5 GEN. SUS. Aik.
VII. 34 | kCzar. kürtnd-küfiar ümb alán
si-resetkam §st§s§m
f
auf die eiserne brücke macht' ich einen eisernen gatterzaun'
PORKKA d.

124.

v o t j á k : MU. ton tani kesmekt'os vaisa miuste tubisa
t a t s i musir lestisa da'sa cbringe kufen her, sammle deinen
honig ein und braue dann hier met' WICHM. II. 56.
z ű r j é n : V. nied nin, séta, vefáas-kg gí'ik vojgn menam
§sin ul§ pu-ísuker cnos, hozzá adom, ha egy éjjel alatt az én
ablakom alá kertet (facsoportot) csinál' FOKOS 80.
o s z t j á k : É. lon'ddt latti tvraina yaddt uer'sdydn ra ludak
vedlőhelyére házat csináltak' PÁPAY: UF. XV. 42'|| AK. yőt/őnén-vésa
noy nörém verőt cer machte oben bei der dachöffnung eine pritsohe' PATK. II. 140.
v o g u l : a) "Ei. v őrén varém vör-alásém akiv' jánpa janin
jq,ntél am yüm unttilém ' e r d ő b e készített erdei vadászszerszá
momba egy idegű ideges íjjat helyezek én, férfiú' MŰNK. VogNGy.
IV..238 | vitén
varém vit alsémné vörnél va'ilém vőr-yar yummüs yq>jaivé Vízbe készített vízi fogó szerszámomba erdőből alá-
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szállott erdei bika ugyan mikép juthat bele' IV. 239. — (3) vát
norpá norin pora kivotlán
sernél uj tinin piti pit'ayti c& harmincz gerendából való tutaj közepébe fekete állatból való drága
fészket szerkeszt fészekké össze' uo. 211.
m a g y a r : Csinájatok ide reggere ajan aranyas palatát,
hogy még a kiráj is csudájára járjon (Nyr. XXXII. 403). Hamu
jutka Jancsi az udvarra
csináltatott egy vas üligóriát a fele
séginek (MNGy. VII. 418).
épít
f i n n : a) mitás te, veliseni, táhan
rakennatte 'mit épittek
ide, testvéreim?' Kans. I. 143 | siihen
kirkko tehtáköhön, kappeli rakettakohon roda templomot csináljanak, kápolnát építse
nek!' Kant. 3 III. 28 (274. 1.) | haahdet ránt ah an rakensi 'hajó
kat épített a parton' uo. III. 52 (318. 1.) | jo tein merehen sillan,
aian aalloill
e rakensin c már csináltam a tengerbe hidat, a
hullámokra építettem kerítést' uo. III. 47 (312. 1.) •— (3) ja pakenivat kauas salolle, johon
kyhasivát itsellensá huoneet 'és messzire
a berekbe mentek, a hol maguknak házakat tákoltak össze' Sat.
I.2 120. — Y) é s z t : ma ehitazin metsa enesele maja cich erbaute
mir im walde ein haus' WIED. EGr. 343 | ehitas omale maja
metsa c erbaute sich ein haus im walde5 AHRENS II. 73.
l a p p : N. tam lássa ala mon tatom rakkadet cezen kő
sziklán építem fel az én Anyaszentegyházamat' (KÁR.) FELLM.

Máté XVI. 18.
m o r d v i n : E. us ko zo n Kazán strojaii ? cwo erbaut
sich Kazanj auf?' PAAS. Chrest. 28 [ us hozón
ossos vatskaiij
'wo errichtet sich Kazanj?' uo. | vaj póké vir hun eh a s strojakinos, vaj glus vir hun éh as vachahsnos c inmitten eines grossen waldes ward es erbaut, inmitten eines öden waldes ward
es errichtet 5 PAAS. I. 70 | teji.ée hudoni skamonzo; i ustuma cavé
ejzenze
~er erbaute das haus alléin; auch mauerte er einen
ofen in diesem auf PAAS. II. 115.
v o g u l : E. ti tq,rmét-sip tutit üseris énné pánti' totnémen jui-palt tü üsejálimén cebbe az istenek nyaka magasságú
váracskaba, miután majd a földdel egyenlővé hordtuk, oda
fogunk mi majd várost alapítani 5 MŰNK. VogNGy. II. 188.
m a g y a r : Mér építették a templomot a falu végire
a
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pécsöliek? (NyF. XL. 43). Olyan templomot épít a kapu
elébe
(MNGy. I. 390). Ha az apám levelit, amit születésem előtt adott,
ki nem aggyátok, akkor ide égy templomot építték (Nyr. XV. 570).

választ
m o r d v i n : E. avul! kockado, l'el'akaj, Het'líe tar kas, latko
pías, ved'iú cudíme tarkines,
a pando konas,
pando
pras,
a varman tokamo tarkines:
glad' tar kin es Xetakaj, piíé
e
luga polanas,
mázé luga poXanas!
wahlt ihn [einen platz]
nicht, brüderchen, an einem feuchten ort in einer schlucht, an
einem ort, wo das wasser strömt, nicht auf des hügels stirn,
auf des hügels haupt, nicht an einem ort, wo wind blást: an
einem ebenen ort, brüderchen, auf einer grünen wiese, auf
einer schönen wiese!' PAAS. I. 208.

gyújt,

fűt*)

f i n n : a) viritti**) pesán eteen páreistá pienoisen tuhn
a fészek előtt gyujtószilánkokból kis tüzet gerjesztett' Sat. IV.
17. •— (3) ottivat sitté muurin takaa, mistd löysivat, pareita ja
c
sytyttivát niistd pienen tulen pesan eteen
lattialle
vettek
aztán, a hol találtak, a fal mögül gyujtószilánkot és ezekből
gyújtottak tüzet a fészek előtt, a padlón 5 uo. | kettu . . . sytyttlic
nyt valkean siihenjuurikkakokoon
a róka tüzet gyújtott
c

*) A t ö r ö k nyelvekben is; pl.
k u m ü k : sewukka
ot jaktlrma i n der kálte zünde kein
feuer an' NÉMETH: K S Z . XII. km. 218.
u f a i - t a t á r : bu ajaj isjena kájtsa, yatgne mié ka jákkan
ikán 'mikor ez a bácsi hazaért, felesége éppen tüzelt volt a kemenczében' PEÖHLE: NyK. XXXVIII. 104.
k a z á n i - t a t á r : pickd
jayarak bir cfűts be jobban a
kályhába' BÁLINT II. 73 | munca jak- "a fürdőbe befűt' uo.
**) Eredeti 'feszít, kifeszít' jelentésében szintén lativussal;
pl. mies sille
tielle
viritti ansan hánelle caz ember azon az:
úton tőrt állított (tkp. feszített) neki' Sat. III. 33 J mies oli
linnun paulan metsdán
virittányt raz ember madárkelepczét
feszített ki az erdőben' uo. 77.
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ott a kalarábérakásba 5 Kans. I. 65 || é s z t : armastust südame
sisse sítiama 'liebe im herzen entzünden 5 WIED. EGr. 345.*)
l a p p : a) S. ciwdnin tölop kirhkü-tahhcai 'tüzet gyújtottak
a templom tetején5 HAL. V. 105. — (3) S. te kalhkai son tolöcau
ptdlehtit müra(n) vullai ckis tüzet akart gyújtani egy fa alatt'
uo. 94 j| N. dolla dasa buöllatuvvut 'ott tüzet gyújtani' FRIIS 9.
c s e r e m i s z : kCzar. izi kur'Sk umb al anz§ izi tulSm
oltaldm 'auf einem kleinen berge zündete ich ein kleines feuer
PORKKA 44 || kP. kufiaze moúgas
olta 'das weib heizt die badestube' GEN. SUS. Aik. VII. 8 \ pünjö fiujes- tul§m>oltaldm 'auf
der fichte gipfel zündete ich ein feuer' uo. 68.
v o t j á k : G. ta'brs so kunoka korkaze
estmj kutsks
'darauf í'ángt der wirt an die stube zu heizen' WIOHM. II. 132.
z ű r j é n : va vilö pestini "vízre tüzet gyújtani ( = hiába
valót cselekedni)' WIED. ÜF. II. km. 40.

o s z t j á k : KK. t'uv sotan piretna dr-nátmap Tarén tüt
to% te-edöt c darnach zündete er da vielzüngiges (Tarén) feuer
an' PATK. II.

82.

m a g y a r : a) Lésza nevű faluban egy házban emberek re
kedvén, r e áj o k gyújtották (Mon. TME. VI. 470). Rátok
gyútom a házsat (MNGy. IX. 517). — (3) Befűtött a
kemencébe.
Hatodik

csoport.

elvész,

eltűnik

f i n n : mies meni merehen, allé aaltojen katosi 'az ember
a tengerbe ment, eltűnt a hullámok alatt' Kant. 3 III. 77 | jokohan tuo nyt sille
tiellens
á morsiameni katosi? már is el
veszett azon az útján most menyasszonyom?' Sat. II. 104 |
süld pakinalla katosi hiiri maan sisddn
taaskin cezzel a be
5
széddel az egér újra eltűnt a földbe uo. 108 | se katosi yht'akkid metsáán
'az egyszerre eltűnt az erdőben5 uo. I. 182 |
sanoi kiitokset parantajaüeen, joka katosi nyt metsddn
eroten
hdnestd 'hálát mondott meggyógyítójának, a ki most eltűnt az
erdőben elválva tőle5 uo. II. 175 |j (déli Hámé)
sittem^mi'ás
*) Vö. puhusid tuld tuppa
stube 5 uo. 345.

'sie fachten feuer an in der
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ka'tos sia hem^pa'ikka
a(n) 'aztán az ember eltűnt azon a
helyen' KANNISTO : Suomi III. j . XX. 131 || kun ne tyttösi ka
tosi ? 'hova veszett leányod ?' Kai. XXXIV. 207 | mist' oli osattomalta kaksi vanhinta, kaonnut, poika suuréhen
sotahan,
-tytt'ó tietámdttömihin
'közülök, tőlem szerencsétlentől, el
veszett a két legnagyobbik, a fiú nagy csatában, a leány ki
tudja hol5 uo. XXXIV. 199 j sanoi . . . . pdivdn saaneheksi, kuun
tuonne
kaonneheksi Pohjolan kivim dk éhen, vaaran vaskisen
sisdhan
'azt mondta, hogy a nap odakerült, a hold oda
veszett Pohjola kőhalmába, rézhegysége belsejébe' uo. XLIX,
107 | heitti sen lattian álla olevaan syvadn hautaan,
johon
tamá katosi ja kuoli 'a padló alatt levő mély gödörbe dobta őt,
a hova az odaveszett és meghalt' Sat. IV. 36 | morsian
virtaan
katosi 'a menyasszony a folyóba veszett' uo. II. 116 [ joka
luo dolta
lai'neisin
katosi 'a ki a szirtről a hullámokba
veszett' uo. I. a 114 || é s z t : löm kadus metsa 'das tier verlor
. sich im walde' WIED. EGr. 343.
l a p p : S. te li akta stürra lahpa, man vullai son canai,
ja katui tasa 'ott volt egy nagy sziklaüreg, amely alá bújt és
a melyben eltűnt' HAL. V. 49 | te lijin td mdnd kalitom etnama
sisia 'ezek a gyermekek eltűntek a föld alá' uo. 28 j te katuikan
söi talle khammdri
'eltűntek a szobában' uo. 79.
c s e r e m i s z : kP. m o s jomSc, seske 1 'wo bist du geblieben, schwiegertochter?' GEN. STJ'S. Aik. VII. 38 | kande sáska
Ion g es jom§é-mo ? 'bist unter den blauen blumen du verschwunden ?' uo. 72 | t§ sintfalse (§)ska socsem uzar • caskar
Iong es jom§ld§s 'so auch mein eignes liebchen im jungen
birkenwáldchen ging verloren' uo. 77 ( parnastet ido si söryas
\mod§ld§mas (3er e s jomSlden 'der silberne reif am fmgerlein,
auf dem spielplatz ging er dir verloren' d. 29 j lüygal kosmo
lünge kum§£em uzar caskar köryes
jom§ld§s 'mein birkenrindchen, welches blasend ich herumging, im jungen birkenwáldchen ging verloren' d. 98.
v o t j á k : ket'sjos o'lo kft8% bjrjM'am 'die hasén waren
wer weiss wohin verschwunden' WICHM. II. 128 | korka téuimol'o
kad' píré, o'lo kitsi
birs (kezjt korka pire) 'geht in die stube
hinein, (gross) wie ein schober, verschwindet — wer weiss wohin
(die kálte strömt in die stube heréin)' uo. tm. 388.
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o s z t j á k : É. ukn' udtdi tnibi ponyvás si értdinda pidgs,
jada
uoliiis c odébb [a part felé], a hol eltűnt, piros rozs kez
dett nőni' PÁPAY : UF. XV. 85 | sof§mpuy'dn yada uolnű, swj-a
seda uandiia ca czérnagombolyagod, a hol megáll, aztán oda
nézz" uo. 8.
v o g u l : K. pes k'gm lém női jiwét k'u t i patérs 'őskori
ember lőtte nyíl a fák mögé tűnt el' MŰNK. VogNGy. I \ . 397 |
É. am sam-s aj n é patvénüm-ke, nan éa'itnüivan, jeywnüwan cha
én elvesznék (tkp. szem mögé tűnnék el), ti örülnétek, tánczolnátok' no. 140.
élves&t*)
f i n n : sülien
Kaukoni kaotan virrest'.ni
viikommaksi
'Kalikómat [most már] itt hagyom (tkp. ""elveszítem') versemből egy
időre' Kai. XXX. 495. — é s z t : selle kautasin jöke cdas ver
lor ich im bach' AHRENS II. 73 | kautazin kaera-koti t é-p eal e
c
lch verlor den hafersack auf dem wege' WIED. EGr. 343.
l a p p : S. mennet acc' anne suomies cienneste mü ktdlie
rin?ik b uhcedVt^mab llep matiné tann ciennéj
e karviehtomma
c
még el fogsz menni, [hogy] egy kis tóban megkeresd arany
gyűrűmet, melyet azon tóban elvesztettem' HAL. III. 132 | jéh
lattie* karvielitíjin tiiitie samien párnite tan skoaken sl%se "és a
parasztok a lapp fiúkat elvesztették [szem elől] az erdőben' uo.
12 || N. moece caűa vagjol ja soejbes moeccai lappá? ( = nallo)
c
es wandert durch den wald und verliert den schweif im walde?
( = ein nadel)' FRIIS 115.

v o t j á k : konijosü utjtem kttsjks
kaigorod pala ceichhörnchen verlor er [durch kartenspiel] irgendwo in der gegend
von Kaigorod' WICHM. II. 129.

z ű r j é n : V. silis kntisni juualni, kitté § vokjasse vostis
síje 'kezdték tőle kérdezni, [hogy] hová tette (tkp. veszítette) a
testvéreit' FOKOS 12G.

v o g u l : É. tül yoidl
üstipéstá caztán valahová elvesz
tette [szem elől]' MŰNK. VogNGy. I. 12.
m a g y a r : A nádor ispán meg monda, hogy meg vtkozet
volna a tator ckal és hogy oda vesztette volna, minden népét
"*) L. még az elveszt, elpusztít, megöl igék alatt.
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Erón. 55). Holofernes minden az előtt vett dicséretes győ
zedelmet oda vesztette (MA.: SB. 22). Szamárát-is oda vesztette
(CZEGL. Japh. G0). A lovas haddal nem subsistálhattam, mert ha
megindétott volna, o d avesztettem volna őket (BERCS. Lev. 525).
Egyetlen egy hazugsággal oda veszti ember minden hitelét (FAL.
UE. 392). — Még tatám a fo pénzt is b elévesztettem, nem hogy
nyereségem lett-vólna cetiam de sorté venis in dubium' (PPBL).
(HELT.

eltéved,

eltéveszt

f i n n : a) sepá eksyi sinne
metsáan
yksi c hát ő eltévedt
ott az erdőben' Kans. I. 231 | nytpitüá, ukkoseni, meidán tárná
lammas tarppaa, jött1 ei vas'a katraasta
metsáan
eksy
c
most nekünk, öregem, meg kell ölnünk ezt a bárányt, hogy
ezentúl el ne tévedjen a nyájból az erdőbe' Sat. I. a 59—60 |
ennenkuin oli jo korpeen
eksynyt 'mielőtt már eltévedt az
erdőben' uo. IV. 149 | sattuipa hauki uiskentelemaan siitá rannitse, niin eksyi kivién lomii n e hát éppen egy csuka úszkált
ott a part mentén, hát eltéved a kövek hasadékaiban 5 uo. I.
c
114 || é s z t : eksis pőzastiku
er verirrte sich im walde' WIED.
EGr. 343. — (3) isá tuumasi, ettá viedá tyttárensá metsáan
syddnmaahan ja eksyttáá ne sinne caz atya azt gondolta, hogy
elviszi leányait az erdőbe, a kellős közepébe és ott el hagyja
őket tévedni' Kans. II. 1.
l a p p : cajáni tan sko akije
^eltévedt az erdőben' HAL.
III. 106.
v o t j á k : venik tijani vetllni-no tála jiromim cnyirvesszőt
jöttünk mi törni és eltévedtünk az erdőben' MŰNK. VNpH. 81.
elbúvik,

elrejtőzik*)

l a p p : S. sö láttien konoka setti • jicse alámvcistie, aecie1
c
mennet ciekadiH p°<dtskuécén, alámuci piálase
ekkor a madár*) A f i n n a peittáá cfed, takar', pistüá 'szúr, beszúr, be
dug' igék reflexiv alakjait szokta ilyen jelentésben használni;
pl. a)hukka taas Jiougan murtoon
peitáysi ca farkas megint a
széltörte fenyőgalyhalmazba bújt' Sat. III. 18. — (3) vortimo kiven

FINNUGOR HATÁROZÓS SZERKEZETEK.

207

király elküldött emberei közül néhányat, hogy menjenek, bújja
nak a medve emberei mellé' HAL. III. 41.
m o r d v i n : E. vana ne sis^eiíi kostort ne alov
kekéí!
'nézd, az alá a hét farakás alá bújj!' PAAS. Chr. 8 | kafé^igat
rhenel! jo&ov, pel tidalov
keksnit' 'a héják az égboltozaton
c
elbújnak a felhők mögé' uo. | toné kekss kucka ekses
selbst
verbarg er sich hinter einem tümpel' PAAS. II. 93 | soné koúikaksalov
kekss 'selbst verbarg sie sich unter der kleinen bank
an der tür' uo. 92 J éiéim-prasa Kafazs kékéé sishíi koétirRniji,
poé 'der siebenköpfige Karjas versteckte sich unter diesen
scheiterhaufen' uo. 136 | soné ugolc
líeksé 'selbst verbarg er
sich in einer ecke' uo. 94.
c s e r e m i s z : nyK. i ma'r§ éd'hn S9ry9skd
'ein mann
verbarg sich im wald' RAMSTEDT 130 j) kCzar. pa't§r lia't k§n,
p§l seyja'k
ot s§l §'l'§ 'wenn du stark wárest, würdest du dich
nicht hinter den wolken verbergen" PORKKA 1 j olaca-ftulaca
cdfidfá fiaraé fiufierleódn ar§a-fi ü t a é s§l§ koőeé; izi lapka sem
pizd pird fiufierleédn toskalo§é jümalan éSlSn kodes; nemnan
kocsaé jiiéas kinőd-singalzS küfíar jümalan
édlSn kodes 'das
bunte huhn vor dem bősen habicht in der spreuscheune sich
verbergend weilt; der kleine, niedrige schwarze hund vor dem
bősen wolfe sich unter der treppe versteckend bleibt; die speisen und getránke, die wir geniessen sollen, bleiben unter der
diele verborgen' uo. d. 143.
v o t j á k : tála
vatkám 'elrejtőzött az erdőben' MŰNK.
YNpH. 68 j kuar u l s uatskem 'unter die blátter hat er sich
versteckt' WICHM. I. d. 449.
z ű r j é n : V. kitís e-ne d'éebéan? 'hová bújsz e l ? ' FOKOS
84 | agimist mij nekod sijes oz nögjav, gebsis préstől ulé' lát
ván, hogy senki őt észre nem veszi, elrejtőzött az oltár alá'
POPOV 21.

allé pistáksen 'a hölgymenyét a kő alá bújik' uo. 4 | itse
pistákse v es akk oon "maga elbúvik a fiatal erdőbe' uo. II.
125—6 | taaskin pistihe metsaan
'megint elbújt az erdőben'
uo. III. 6 | kettu pistáysi piiloon juurikan allé 'a róka elrejtő
zött a gyökérnövény alá' Kans. I. 26 | kun naki miesten tulevan, pistáytyi tyhjáán
tynnyriin
'mikor látta, hogy az
emberek jönnek, elrejtőzött egy üres hordóba' Sat. II. 170.
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o s z t j á k : É. -yáydefi silna
sl %anema/ ca lépcső szólén
ott rejtőzködjél el!' PÁPAY: UF. XV. 11 J toda oysar yanemgs
'ott a róka elrejtőzött5 uo. 107 | kuddS mey'k'-eui iemdy yul
(svrt-)oy % o £ a toyo i yanemds ca középső erdei manóleány a
csukafejben rejtőzködött el' uo. 66—7 | ittam pám-%orbi-yoi mur
uHpina yanemds cmost Füforma ember a nép mögé elrejtőzött'
uo. 123 | nvy tam mou9nna
yanádwman oldi neyyoi bimm7
c
te ezen a földeden rejtőzködve élő ember vagy!' uo. 10 |1 AK.
ín néy juy tanöt, kör-c enc a yanadöt 'die frau trat hinein und"
versteckte sich hinter dem ofen' PATK. II. 142.
v o g u l : a) É. maii já-síintkicén pd perémti, tü tujtyati ckis
folyótorkolaton befelé fordul, ott elrejtőzik' MŰNK. VogNGy. II.
89 | K. üs-qglné
élé té tuitk(ats ca város végén elrejtőzött' uo.
238 | T. nou-cis-ti qnú-si s é n ű-töjtkrqtén 'te kedves, rejtőzzél
el ezen fenyő m ö g é l ' u o . IV. 363 — (3) K. vosam-kiné qlé-néser vuj tus ' r u h á m b a valamiféle állat bújt' MŰNK. VogNyjár.
198 — f) EL. túli jiw sajin
am liinnentidm 'rejtő fa m ö g é
búvok el én ólálkodva rájuk' uo. 115.
m a g y a r : a) E boldog by nos hatul kerule, es az zek a la
buee (Nagysz.-k. 166). Es legottan ordog bűnek beleié (Weszpr.-k.
49). Ördög búuek Ő bel eh (Debr.-k. 6)." Az kisded génnek annyahoz fwtameek es palasttya alaa bwiueek (Érdy-k. 426). Az tivuiskek kwzibe
buth (Virg.-k. 31). Az ordog buuec az 6
louaba
(Tel.-k. 111). Nem búvom, nem royiozem valami
szegeiéibe
(MA.: Scult. 1029). — (3) így lészen dolgod akárhol légy, és
különben nem találod, akárhova
reytezzél is (PÁZM. RT. 165).
Az utakat fosztó lovasoktól hova fusson, minemo helybe
retozzék
(TitkRózs. 121). A róka, midőn a darásoknak sokasága reá támad,
szoros szájú lyukba
rejtezik elSttok (MISK. VKert 157).
rejt
f i n n : a) kukkokötki*) hánet köyh eniins a 'a kakas el
rejtette őt tolla közé' Sat. III. 58 j kerta kun oli kaunis paiva,
*) peittád cdecken, bedecken, überdecken ; verbüllen, bemánteln, verdecken. verbergen, .verhehlen stb.' (ERWAST) igével
is; pl. süld aikaa poian otti piilosfansa ja kantoi vihantaan
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niin rótta katki kontrahdit rdystáan allé maahan
'egyszer,
mikor egy szép nap volt, a patkány a szerződést az eresz alá,
a földbe rejtette' Kans. I. 211 [ katki kirjeen kirjan allé 'elrejté a levelet a könyv alá5 BUDENZ: FNy. 3 108. — (3) é s z t :
katab palge kastenarma
'er versteckt sein antlitz in einem
taustreifen5 WIED. EGr. 343.

l a p p : a) S. éhper le akta manna mau lé sija (ta étne)
md.hhcai
vurhkim 'az éhper olyan gyermek, a melyet ezeknek
az anyjuk az erdőben elrejtett5 HAL. V. 43 j N. tas las olme
rikka oelo lagas, mi lm p elddui
vurkkijuvvum 'das reich der
hímmel ist gleich einem schatze, der auf einem acker verborgen war5 FELLM. II. Máté XIII. 44. — P) S. céhkd taite callara
sisa ca pinczébe bújtatta őket1 HAL. V. 28 | N. ciekkalada ddid
manaid, muttwnit gari vuollai,
muttomit badi vuollai
'sie
versteckte die kinder, einige unter holzschüsseln, einige unter
eisernen töpfen5 QVIGST. 20 || N. coggali dan juöUge-russasés sun
c
oaddem-rimsides vuollai
er steckte sie unter seine zerlumpten
betten am fussende des bettes 5 uo. 39.
m o r d v i n : E. k'o zo keksik, od'irvakaj, veska polinet Svo
hast du, junge frau, deinen kleinen gatten versteckt?' PAAS. I.
6 || M. od kud sed-alu
Filá keéiza 'unter dem fussboden der
neuen hütte verbarg Philipp ihn' AHLQV. MMGr. 129.
z ű r j é n : V. kitté e-n§ loe tene d'éebni? 'hová rejtselek
téged' FOKOS 84.

o s z t j á k : AK. nuyat /ota

lukimetem 'wo werde ich dich

verstecken?' PATK. II. 116.

v o g u l : E. yj)tat sam-s aj né tujtitd 'valahová, a h o l szem
nem látja (tkp. 'szem mögé5) rejtsd el5 MŰNK. VogNGy. IV. 415.
vainioon, jo hon peitti valkean kiven allé 'akkor a fiút kivette
rejtekéből és a zöld mezőre vitte, a hol egy fehér kő alá rej
tette' Sat. I. 3 90 | neuvoivat sepolle, kuhun
oli lipas peitettynd
'útbaigazították a kovácsot, hogy hova van rejtve a láda' uo. 4 I
siind on lipas hiekkaan
peitettynd 'ott van a láda a homokba
rejtve' uo. j leskiakka hanen peittdd sangyn allé 'az özvegy
asszony az ágy alá rejti őt' Kans. II. 101 | repo otti ja peitti
sen suden suolet vatsansa allé 'a róka vette a farkas belét és
a hasa alá rejtette5 uo. I. 21 || é s z t : vahest peidab
pilvetije
'bald verbirgt er es in den wolken5 WIED. EGr. 344.
Nyelvtudományi Közleméniek. YLIU.

1*
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m a g y a r : Ha az féld meg nyit volna, legottan oda reytete volna w magát (Virg.-k. 42). Gőrogul tezauros, hova ember
valami drága marhat reyt (RMNy. II. 48). Nyúl szivu tanítók
féltekben az igasságot véka alá rejtik (MISK. VKert 175).
Hetedik

csoport.

elpusztul,*)

odavesz1)

f i n n : a) lintu havisi hdkddn,
kun paljo huonetta lammitettiin 'a madár elpusztult a széngőzben, mivel nagyon fűtötték
a szobát5 Kans. II. 59 | osta leipdd, muuten me ndlkddn
háviámm,e Végy kenyeret, másképp éhen veszünk' uo. 32. •— p) ei
ole hukkunut vet éhen, kuollut poika puolikkohon
'nem ve
szett a fiú a vizbe, nem halt meg a hordóban 3 Kai. XXXI.
129 ] perkele hukkni veteen
'az ördög a vizbe veszett5 Sat. I. 2
145 | sanottiinpa miehen hukkuneen mereen
'azt mondták,
hogy az ember beleveszett a tengerbe' BÜDENZ: FNy. 2 123 j kolmas osa vaked hukkui tule en 'a sereg harmadrésze a tűzbe ve
szett' Kans. II. 114 || (déli Hámé) e'nne(n) hukku yhlen talon ka'rja
me'ttddn
'egyszer egy tanya nyája odaveszett az erdőbe' KANNISTO : Suomi III. j . XX. 131. — *f) löydt veikkosi verevdn kujahan
ktikistunehen,5) kartanolle kaatunehen 'megtalálod piros
pozsgás bátyádat a sikátorban elpusztulva, az udvaron elesve'
Kai. XXII. 372. —• §) anna kdyd kdyrdsarven... .ilman
suohon
sortumatta^) c hadd járjon a görbeszarvú úgy, hogy ne vesszen
a mocsárba' uo. XXXII. 295 | en ma silloin suohon
sorru,
enkd kaau kankahalle, korpien kotisioille, variksien vainiolle, kun
sorrun sota-tiloille,
vaivun vaino-tanterille 'akkor nem mo
csárba veszek, sem a homokos mocsárra esem, a hollók tanyá
jára, a varjúk mezejére, ha a csatatéren veszek el, a harczmezőn rogyok össze' uo. XXXVI. 25 | kaivotielle kaatukohon,
sotkutielle
sortukohon 'rogyjon össze a kút ösvényén, puszx

) Vö. é s z t : ta apardas tele

'er verunglückte auf der

reise' WIED. EGr. 343.
2
) L. még az elvész igénél.
3
) kukistaa l e d ö n t , lever, leront, elpusztít' (SZINNYEI).
4
) sortuu 'lenyomódik, elnyomódik; ledül, lerogy, leroskad,
e l p u s z t u l ; elreked (hang)' (SZINNYEI).
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tuljon el a mosóúton!' uo. XXXVI. 55 j lopat siskosi siveán
sotku-tielle
sortunehen, vanha korttu kainalossa 'megtalálod
szelíd húgocskádat a mosó úton elpusztulva, hóna alatt régi
sulyka' uo. XXII. 280.
m a g y a r : Megtérjen, mert ide vesz az gyalogja (BERCS.
Lev. 319). Az én "polgáraimban Sziidi János és Macskássi Fe
renc z vesztenek oda (1603. THÜEZÓ Lev. II. 88). Az a rossz
Dankovits is szintén oda vésze (1630. Tört. Tár Új f." II. 496).
Féltem is, mind oda vesztek feleségek seggihez vágyódásért az
áruló kurva fiak (1661. uo. I. 215). Sibón gyermekkel, szolgákkal
együtt veszett oda No. lő asszony és leány is no. 5 (1660. uo.
I. 197). Tyzony egy wezzoth oda bennyk (1553. LevT. I. 133).
Már bizonyosra tartották, hogy o d aveszett a király (MNGy. X.
21). Még te is odaveszel (uo. IX. 225). Mintsem
odavesszen
idegen országba,
inkább én magam pusztítom el (uo. III. 340).
Oda veszvén minden arany marhája, az pórság közé (1667.
Tört. Tár Új f. II. 462). Én elkerülöm asztalát, mert kevés ebéd
az, melyben belém
nem vész (1641. uo. VIII. 570). Szálán
holnap eret is vágatok, s kedden Isten velem levén haza megyek,
ha belém
vesznek is, mert szintén elfárasztottak (1629. uo. II.
492). Ha meliek [a szerződést] meg nem állana, iozagaig bele
vezen (RMNy. II. 23). Hogy a, Dunán enynyiszer való által járá
sában bele nem tud veszni (1625. Tört. T. Új f. II. 371). Az
Duna fel szakait, két széna szekér veszett bele mind lovastul
(1558. uo. XII. 97). Húzzatok ki, mert beleveszek [a kútbaJ
(MNGy. VII. 546). Bele vész az tengerbe
(MOLNÁR A. Bibi.
I. 61). Akkinek van juó emberé, nem vlész tuóba a kendéré (NyF.
XXXIV. 111), Az Ur Isten oltalmaza meg, hogy bele nem veszek
az Dunába
az nagy zajnak miatta (1560. Tört. T. Új f. XII.
104). Az vízbe
is több veszett 9 száznál (1683. uo. III. 475).
Borbély Péter papucscsa sárba veszött (MonTME. I. 19). A szá
mára beleveszett a sárba
(Nyr. XV. 144). Utjának czélja
annyiszor vesz ködbe
az ő s a mi szemeink előtt is (BEÖTHY:
Széppr. II. 343).
(meg)hal
c

f i n n : a) niin korppi luuli, jotta se on kuollut siih en
hát a holló azt hitte, hogy az ott meghalt 5 Kans. I. 248 | hán
14*

212

BEKÉ ÓDON.

kun menee iiestd poikki, niin sülien
tdytyy kuolla f ha ö az
úton átmegy, akkor ott meg kell halnia' uo. 216 | töytási
sieltd, mutta kaula jái lattian rakoon ja siihen
se kuoli cel
akart onnan rohanni, de a nyaka a padlórésbe akadt és ott
megdöglött' no. 129 j ja niin pdási hanhi tynnöristd,
juhon
sen muutoin olisi tdytynyt kuolla cés így szabadult ki a lúd a
hordóból, melyben különben meg kellett volna döglenie' uo.
24G j poika kuoli v eteen ca fiú vízbe halt' BUDENZ : FNy. 3 99 j
lintu oli hdkddn
kuollut ca madár megfulladt a széngőzben'
r
Kans. II. 64 | han kuoli maantielle
ő meghalt az ország
3
úton' SET. SKL. 62 | kun oli ruuna kuollut metsddn
"mikor
a herélt ló az erdőben megdöglött' Kans. I. 120 | aik' on kdyd
katsomahan, joko Kullervo kaiosi, kuoli poika
hirsipuuhun
'ideje elmenni megnézni, hogy elpusztult-e már K., meghalt-e a
fiú az akasztófán5 Kai. XXXI. 180 | kuolkohon kuja-rikoille
'haljon meg a sikátor szemetjén' uo. XXXVI. 43 | suden akka kolme
poikaa saapi, vaan itse kuolee lapsi-vuote es en 'a farkas fele
ségének három kölyke születik, de maga meghal gyermekágy
ban' Sat. III. 28 | se kuoli siihen
kdsiin
'meghalt ott a keze
közt' Kans. I. 160 ] lintu kuoli liian surman, surmahan
s ac
nattomahan,
nimen tietdmditömdhdn
a madár szörnyű
halált halt, olyan halált, a mire nincs szó, a minek a nevét
nem tudni' Kai. XXXIV. 216 | kun sind sotahan
kuolet cha
meghalsz a csatában' uo. XXXVI. 38 | somap' on
sotahan
kuolla, kivunis miekan kalskehe
s en •dicső meghalni a csatá
ban, szép a kardcsörgésben' uo. 31 j lie kuollut kovin v Huh un,
c
vainko leivein puuttehesen?
a nagy hidegtől halt-e meg,
vagy kenyérhiány miatt?' uo. 221 | minun pitdá lahted kansaa
johdattamaan lampimddn maahan, jotta eivat kuole
tanne
c
viluun
nekem meleg országba kell vezetnem a népet, hogy
ne fagyjanak meg itt a hidegben' Kans. I. 252 j
ndlkadn
kuolen, syödd ei ole mitdan céhen halok, nincs mit ennem' uo,
I. 255 | kun ostit kissan, niin ndlkadn
me tdssd kuolemme
c
ha macskát vettél, akkor itt éhen halunk 3 uo. II. 32. — p)
siihen
se poika töllösikin cabba bele is halt az a fiú' Kans.
II. 91. — i) siihen
surmansa sukesi, kuolemansa kohtaeli c ott
szerezte meg vesztét, találta meg halálát' Kai. XXXVI. 341 |[
se jo surmansa sukesi, kuolemansa kohtaeli kosken k u o h uu n
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k o v ah a 71, palavahan
p y ö r t e h e s e n caz már vesztét meg
szerezte, a halálát megtalálta a zuhatag erős hullámverésében,
sistergő örvényében' uo. XXXV. 333. — S) é s z t : tahab Unna
surra, oma r ahv a s e cer will in der stadt sterben, bei seinen
angehörigen' WIED. EGr. 345 | surid ennemine ndlga,
kui et
nemad seda tegíd fsie starben eher hunger, als sie das tatén'
uo. 658 | suri na lg a, rőugese
'er starb hungers, an den
blattern' uo. 345 | töve, havadé kát te surema can der krankheit, den wunden sterben' uo. 551 ( suri hava cer starb an
der wunde' uo. 345.
l a p p : a) N. das a sori jami r dort starb e r QVIGST. 40 [
de dat rúossat galbmojen aelge yaiudnam góade ja jabme
dokkó
7no3ccai cda erfroren die russen und fanden das zelt nicht
wieder und starben dórt in der einöde' uo. 32 j oajdna rjevvan
jabmam goeres-luod' ala 'látja, hogy egy róka holtan fekszik a
szánúton' Finis 6 j de son dagai•jeéas jabmen goeres-luod' ala
c
hát halottnak tette magát a szánúton 3 uo. | S. ainat jü varüti,
c
ahte son ihkej) le japmani tan jawrai
hanem már sejtették,
hogy talán belehalt a tóba' HAL. V. 52 | so jami tat ohnaj si s a
stöbu 'aztán meghalt az az ember bent a szobában' uo. 64 j
talliá hvjitskop kuutie ciehtie jdmV tannak sidmma sivalks
'hát
csakugyan meg kellett a kígyónak ugyanabban a hasadékban
halnia' uo. II. 43 [| N. de nokka spaita goike, ja de saítan
7nonge goit n m Vg a i jabmet liska ces ist cloch bald verzehrt und
dann werde ich dennoch hungers sterben' QVIGST. 27. — [3) E.
i kié, pukk saikk-cuege suohpjodij peaeeksajest miéire i mqjkjén
é ac c a rés ímé az egész sereg disznó, nagy magas hegyről
nyakra-főre a tengerbe rohana és vízbe hala' GEN. UF. I. Máté
c
VIII. 32. — Y) K. rimúe proppej ajt vuolla
a róka megdöglött
c
a tárházban' (tkp. alá') GEN. UF. II. 77.
m o r d v i n : E. ve ezemnes
kulos tet'anok, omoce ezems
kulos avanok; kerc p elij kuhé sajiú polat, kijaks javs
tuksiadiú lavss piZe iákat 'egyik lóczán meghalt atyánk, másik lóczán
meghalt anyánk, bal felé meghalt elvett feleséged, padlat köze
pén ringató bölcsőben zöld (újonnan született) kis gyermeked5
K:-GTJLY: NyK.

V.

87.

c s e r e m i s z : nyK. /99 0 des kol§s§ flol'dk l m wasser gestorbenes tier' EAMST. 60 j fid0ddskd kolSsS tc/e'n so-ikt-o'k
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c

mit dem im wasser gestorbenen ist es genau ebenso5 uo. 206 !
s9Tj9 s iesli edem Holcffiúd 'wenn ein mensch im walde stirbt5
uo. | kCzar. izv kóla kuyw ka(tan e's p§z§rne'n ok ko'ld 'die
kleine maus wird in der grossen getreidehocke nicht todtgedrückt5 PORKKA 22 ] ikfize te'tpz-or&as
kole'n 'einer war an
der landzunge des meeres gestorben' 7.
v o t j á k : vistem vute kmuem 'der narr ertrank 5 WICHM.
II. 79 | vu-murt dart-d'éla kuliz 'a vu-murt meghalt a parton 5
MŰNK. VNpH. 116.

z ű r j é n : V. taiié§
ne'i§ tsigjgn kulni da k§d'zid§n kinc
nem fogunk itt éhen halni és a hidegben megfagyni3
c
FOKOS : Nyr. XLI. 73 | sije bolniUae kul§ma a kórházban halt
5
meg uo.
o s z t j á k : É. tádá yvlda ant rafdl 'itt meghalni nem
szabad5 PÁPÁT: UF. XV. 101 j s\ xvl'su! itt halunk! 5 uo. 26 |
put-kordí nalna, ioutlaidn, s e da i %vlhn 'vas nyíllal lő rád és
itt halsz meg5 uo. 3 | OM yoédyna
s eda i yvl'sanan 'az ajtó
s
mellett ott meg is haltak [azok]5 uo. 158 ] /ör9n ia% X°^a
^
naurem %vl9s-ki, uulftashn ia% rot andám ós, loln 'ha a %.-népnél
ez a gyermek meghalt volna, a nagy folyóági nép nemzetsége
[már] nem volna5 uo. 165.
v o g u l : P. vüüne Hal k'wallesém 'csaknem a vízbe vesz
tem5 MŰNK. VogNyjár. 248.
m a g y a r : a) Minthogy az gyermekszülő asszonyállatok ide
is igen holtának....
(1599. THUEZÓ Lev. I. 272). Mindazonáltal
jól adta az Ur Isten, hogy senki bele nem holt és szekerem,
lovaim hogy tettességgel oda nem vesztek
(1608. uo. II. 205).
Az többi sokaság az Jordannac szoréttatván, oda holt (ZVON.
Post. II. 257). Mihelt a vyzben ménének, ottan b eleh halának
(Debr.-k. 177). Vgyan belé hal ő az mihoz kezd (DECSI: Adag.
68). Benned ezen az árnyékvilágon semmiféle élő állat nem tud
teremni, míg valaki b eléd nem hal (MNGy. III. 329). Heródes
belee holt az gonoz palaznak z érelméében
(Érdy-k. 524).
Belé
halz te az álomba:
Epimenidem dormis (DECSI: Adag.
68). Belé hal e titokba
az emberi elme (ÉMB. GE. 4). Én két
tallérba
bele nem halok, kiváltom- (1668. LevT. II. 345). Az
tengerbe
belee halának: mortui sünt in aquis (Jord.-k. 377,
550). Az disznóé az tengerbe
halánac (KÁR. Bibi. III. 95),
mini
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Az Rábába
mind nemet s mind magyar sok hala be (1594.
THURZÓ Lev. I. 110). Kinek akasztófa helye, nem hal a D un áh a
(DUG. id. MARGALITS, Magy. közm. 301). Akár a Dunába,
akár
a tengerbe
halni (uo\). Már nem búsul, mint a Tiszába
halt
ember (uo.). Nem hal v izb e, kinek fel kell akadni (uo.). Nekem
is volt egy bölcs macskám, a csávába
halt vala (KIS-VICZAY
uo.). Hamvábaholt
'aluszékony, alamuszi, élhetetlen, ügyetlen,
rest' (Csongrád m., Szatmár m., Békés m. MTsz.). — jji) Az
aranyszőrű bárány bedöglött a kútba
(MNGy. X. 106). Muszájj
az drogba döglött 'kényszert nem tűrünk' (NyFüz. XXXIV. 115).

elveszt, *) elpusztít,

megöl

f i n n : a) laske, jumalan luoma, irti elaká veteen
hukutaf
'bocsáss el, te istenadta, ne veszíts a vízbe' Sat. II. 188 [ ja
hanet sitté jdrveen
hitkutti cés öt aztán a tóba vesztette' uo.
3
I. 148. — P) kaataos Kaleoan midiét, upota Uvantolaiset, hávitá
hájyt urohot allé aaltojeu syvien c döntsd föl Kaleva embereit,
süllyeszd el Uvantolainent, pusztítsd el a gonosz hősöket a
mély hullámok alatt' Kai. XLII. 352. — f) kaotti Kalevan poian
Tuonen must ah an j ok éhen, p ahimp ahan py őrt éhe
sen 'Kaleva fiát Tuoni fekete folyójába, leggonoszabb örvényébe
vesztette bele' Kai. XIV. 438. — ő) jo on poikasi poloisen kaotettu, kuoletettu Tuonen must ah a n j ok eh e n, Manalan ikivetehén
'szegény, a fiadat már beleveszítették, beleölték Tuoni
fekete folyójába, Manala örök vizébe' uo. XV. 187 | itse en nyt
tiekand. ..., kun ne surmani sukean, kun ne kurja kuoletaime :
s u uhun
uluovan sütősen, karhun kiljuvau k itali a n, vainko
v a t s a h a n valalian, meren hauin h a mp ahi s in? 'magam sem
tudom, hol érem meg halálomat, hol fognak megölni engem,
nyomorultat: az ordító farkas szájában, az üvöltő medve torká
ban, vagy a bálna hasában, a tenger csukájának foga közt
[pusztulok el]' uo. XXXV. 337. — e) mikáhdn ketun
tuoiion
tappoi cki ütötte agyon ott a rókát' Kans. I. 54 | repo siina
odottaa, kuhun
karhun tappoi 'a róka ott vár, a hol a medvét
agyonütötte' uo. 168 | tahikká tauilla tapata, surmoa suku katala,
*) 'Verlieren' jelentésben 1. fönnebb.
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mi ehet pitkille pihoille,
naiset laiiván lattioille
Vagy betegséggel ölesd meg, gyilkold meg a nyomorult nemzetséget, a
férfiakat hosszú udvarukon, az asszonyokat akluk padlóján' Kai.
XLV. 19 j kettu narrasi janista menemáan vaarapaikkaan
jcirv e en tappamaan itsensa 'a róka elbolondította a nyulat, hogy
menjen veszedelmes helyre a tóba ölni magát' Kans. I. 89 |]
(déli Hámé) pa'lvelijü tappo s a'nky yj^ju'apuneen
kuninhaa(n) 'a szolga az ágyban agyonütötte a részeg királyt' KANNISTO : Suomi III. j . XX. 131 | karhu oli e:nnen so'tavalakan
c
tappanus^siáhem^jmá'kee(n)
a medve a hadi mént agyonütötte
azon a dombon' uo. || é s z t : tapavad lapse ara sinna
vee
siss e 'sie werden das kind noch umbringen dórt im wasser'
AHRENS 73 | paganad on teda ühe sare peale ara tapnud 'heidenhaben ihn auf einer insel ermordet' WIED. EGr. 345. — £)
paatettiin lyödd kukko penkkiin
"elhatározták, hogy agyonütik
a kakast a padon' Kans. I. 194. —i\) surmasi hánen
niilkaán
'megölte őt éhséggel' BUDENZ: FNy.2 99. — •8-) é s z t : kiilm
vötab meid sinna
'die kálte tödtet uns dórt' AHRENS 73. —
L) é s z t : kajra kül'vie
kautab 'den hafer verdirbt sie in der
saat' WIED. EGr.

343.

l a p p : a) S. kaddin sü tas a k stáurai 'megölték őt azon
helyt botokkal' HÁL. VI. 140. — (3) ellam ken ta lakituivwum
sü Mtan vullai
jamehtuwwet 'nem voltak ezek arra rendelve,
hogy az ő keze alatt (által) ölessenek meg' uo. 56.
m o r d v i n : E. azo vesnik iejíerem, kozo jomavdjí! 'suche
meine tochter auf, wo du sie zu grundé gerichtet hast!' PÁAS.
II. 82.
z ű r j é n : koinös jukmös dinas
vijis ca farkast a lék
mellett megölte' ROGOV : UF. II. 65.
o s z t j á k : a) E. k anion seda i pustdsa i uel'sa 'ott
künn kárt tettek benne, meg is ölték5 PÁPAY: UF. XV. 88 | tam
tvjana
tada
at uellapn! 'ezen a helyen ám ölessél meg!'
uo. 136 | kuddfi iaidl i kim-tal'sa i töda kamm (loc.?) ueVsa
'a középső bátyját is kihúzták és ott künn meg is ölték' uo.
89 | met ai men'k'-eui manem mola mouna
(loc?) uelhü, sit
ant %blsem 'hogy a legkisebb erdeimanó-leány engem micsoda
földön öl meg, azt nem hallottam' uo. 67 [| D. yüs-vét notat
yüs-vét %ojét var na (loc?) veddjet 'von 25 pfeilen wurden 25
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mann auf dem platze getödtet' PATK. II. 20. — p) AK. igena
kim kör cencivet ságar-möy nerimái, tti tánc öténeta
torimai
Vom altén wurde hinter dem ofen ein kalb hervorgezogen und
vor seinen knien geschlachtet' uo. 10G.
m a g y a r : a) Louéldőzni kezdée a magyarokat, és mind
oda őléc okét (HELT. Krón. 56). Bele ölte a vizbe:•
aquis
suffaeavit (KRESZN.). Belé-ölik
magokat az vÍzben
( = vízbe)
{MA. SB. 133). Olaszihan az Károly uramét és Lányai uramét
úgy verték fel az hajdúk, kiknek fejét vették, kiket hozzájuk es
kettek, kiket az vizbe öltek (1607. Tört. T. Új f. I. 437).
Vízbe
ölték a rákot (MARGALITS, Magy. Közm. 594). Addig űzte, győzte
(a játékot), míg mindenét belé ölte (FAL. NU. 292). — fi) Haluán Mariánns császár, hogy oda vesztettéc válna az magyaroc
egész seregét, igen meg iyede (HELT. Krón. 14b). Tehetünk két
felül való diversiőt neki; hiszen, ha ezt ideszorítjuk s megrontjuk,
o d a veszthetnénk azt könnyebben (BERCS. Lev. 622). Addig iarék
vtánna, hog magamat is alig hogy oda 'nem veztém (DECSI :
Adag. 79). Seregivel az tengerbe
vesztettéc (ZVON. Post. I. 59b).

föláldoz
o s z t j á k : KK. i%-süyta, noy-süyta-kelep ton% igema jágampelka
tabet kumdet árét tas pöjiridem, unt-p élka tábet kumdet
aret tas vöjiridem 'meinem in eine malitza aus bárén- und
elentierfellen gekleideten greisen götzen habé ich an der heideseite sieben speicher mit zahlreichem pelzwerke geopfert und
an der waldseite sieben speicher mit zahlreichem pelzwerke ge
opfert' PATK. II. 84.

meglő
f i n n : laivalaisia jos mitá tulee, niin minut metsán petona
am mutaan tán ne s aar e en cha valami hajósok jönnek, akkor
engem mint erdei vadat lőnek le ezen a szigeten' Sat. I. 2 31 |
jú8 liekin mun mieheni se naurishuuhtaan
ammuttu, pitáá
r
káydakseni katsomassa hátha az én férjem van agyonlőve a
rópairtásban, el kell mennem megnéznem' uo. II. 85 || (Kemi)
c
ne ammuit sitá herraa sínné járfheen
ők rálőttek arra az
úrra ott a tónál' CANNELIN ; Suomi III. j . II. 86.
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fullad,

fojt

f i n n : a) siiná tukektui kauppias huutaessaan
veteen
'ekkor a kereskedő kiabálása közben belefulladt a vízbe5 Sat.
122 |! kun oisit emo kuluni synnyteltáissá minua. . . . tukahuttanut
sav uhun
"ha édes anyám, akkor a mikor szültél . . . . megfullasztottál volna a füstben' Kai. XXXV. 297. — p) kun löyát
isosi vanhan saunahan
savuttunehen cmikor öreg atyádat a
fürdőben találtad [a füstben] megfulladva' uo. XXII. 354. —
y) kuolkohon kupo sylihin, l á a v cihán lákáhtyköhön 'haljon
meg, kéve az ölében, fulladjon meg az akolban!' uo. XXXVI.
47 | isoni isoiset ruunat valjaihinsa vaipukohot,
lánkihin
lákáhtyköhöt, kyntöaikana parasna 'atyám nagy herélt lovai a
hámban rogyjanak össze, a lóigában fulladjanak meg a legjobb
szántásidőben' Kant. 3 III. 29. — ő) hánenpá siiná seisoessa nousi
virrasta sieltá, jönne
hiiri oli uponnut*) viisi komeata ihko
mustaa hevoista 'hát míg ő ott áll onnan a folyóból, a hova az
egér belefulladt, öt pompás tiszta fekete ló szállt ki' Sat. II.
116—7 | tuohon
suohon
upposi 'abba a mocsárba fulladt'
Kans. I. 56 j| é s z t : uppus vette 'er ertrank im wasser' WIED.
EGr. 346 || poika tahallansa njoi lievois-luuskansa tien-ojaan,
upotti sin ne 'a fiú szándékosan az út árkába hajtotta gebéjét,
abba belefullasztotta' Sat. I. 2 145 | upottakaamme mereen
'fojt
suk a tengerbe' uo. IV. 120 j lienet jáálle játtánynná,
uhkuhun
*) uppoa- ige eredeti jelentése : '(elsüllyed, (el)merül'; pl.:
tahán
on ryytimaahan
uponnut kolme kultaista porsasta
'ebben a kertben elsüllyedt három arany malacz' Kans. II. 117 ||
han olisi menevá tuonne punaisen meren keskella yhteen linnaan,
ioka on upotettti veden sisaáu
'ő odamenne a Vörös-tenger kö
zepén egy várba, mely a vízbe van süllyesztve' uo. 83 | oletteko
náhneet semmoista linnaa, joka on upotetta tuonne
punaiseen
mereen,
etta pikkuisen harjaa nákyisi sieltá 'láttatok-e olyan
várat, mely ott van elsüllyesztve a Vörös-tengerben, hogy [csak]
kis tetőéi látszik ott?' uo. 84 | upotti sakin avantoon
'a zsá
kot a lékbe süllyesztette' Sat. IV. 121 | niin vetehen viskó'otte,
aaltoihin
upottaotte r hát hajítsátok a vízbe, süllyeszszétek a
hullámok közé' Kai. XL. 327. — Vö. még: kuka sinua sieltá
nostaa. kun suohon
vajoat ? 'ki emel ki téged onnan, ha a
mocsárba elmerülsz' Kans. I. 242.
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upottanunna ca jégen hagytad [zsákmányodat], a vizes hóba foj
c
tottad?' Kai. XLVI. 527 !| é s z t : uputa kaséi-poeg jokke
er5
1
tránke das katzenjunge im bache WIED. EGr. 346. )
l a p p : a) K. juhtllgij cdcca 'belefúlt a vízbe' GEN. UF.
I. 70. — p) tcillia pocínta mosskssistiaji tanna wvassn s éjj e s d
c
hát az ember megfulladt a zsákban5 HAL. II. 53. — 7) S.
stuora Phiere viénti, atte unne Phierece pattnini tann
juhkse
r
nagy Péter azt hitte, hogy kis Péterke belefúlt2) (tkp. elmerült)
a folyóba' uo. III. 155.
mordvin:

a)

E.

a

omboéed'e

iéia

cactijid'ereé,

mejle

A

pajms
puvasa ) Svenn sie ein anderes mai aber wieder so gebáren wircl, dann werde ich sie an der querstange erhángen"
PAAS. I I . 104. — (3) E . feíán avan bas lavkaé

vecak

a

vaji^)

tolcak a pali ; der segen der eltern ertrinkt nicht im wasser,
verbrennt nicht im feuer5 PAAS. II. 78.
z ű r j é n : a) V. sije veji jue cő a folyóba fúlt' FOKOS,
c
Nyr. XLI. 73 || rtdé joma§s veitas juuas
a róka a jomát a
5
folyóba fullasztja FOKOS 111. — (3) ruű pondas kukante
juas
éuirii ca róka a folyóba kezdi fullasztani a borjút5 uo.
m a g y a r : a) A vízbe taszította s az bele is nyuvadott
egyszeribe (MNGy. III. 387). Abba a patakba
még nem nyu
vadt bele senki (uo. 328). Belényuvadt
a vízbe
(Székelyföld
MTsz.). A méj tengerbe
maj b e l ényuvattam (Csíkszentkirály
MTsz.). — (3) Belé fojlódtak
a vizekbe (BOD : Lex. 23). Melly
sokan vízben
( = vízbe) vesznec, fulladnac (MA.: Scult. 132).5)
*) Vö. még: sademed kustuzid vette
im wasser uo. 3i4.

c

die funken erloschen

2
c
) V ö . : S. staluo pa-tuinij tan stüore juhkse
az óriás le
m e r ü l t a nagy folyóba 5 u o . 51 | joktie icch munne onth kaihcen
pierákuste, ...tie
°occ' vujenit, tie patnenih tan jaurán
'mint-

hogy sajnáltad tőlem a kecskehúst, hát láthatod, ím elsülyedtél
a tóba5 uo. 39. — Vö. még: tann ciennije
fah samii tapp
skialömup vuqjuodPii 'abba a tóba sülyesztették el a lappok a
gazembert 5 u o . 20 | N. de kaléke

vod'd'uode't

gerbe akarják süllyeszteni5 uo. 179.
3

) E. puvams,

4

1213.

'a

ten

E . M. povams 'erwürgen 5 PAAS. Chrest. 728. sz.

) vajatns sinken, untersinken, ertrinken 5 PAAS. Chrest.
sz. ~ finn vajon- 'süllyed, merül 5 .

3

c

mierrih

) Vö. m e g :

Es

a pisztráng

hellyet

torkotokra

ne

220

BEKÉ ÖDÖN.

Kivel sebje nem birt, az vérbe
fúladott (AEANY: Szt. László
füve\ Bele is fút vóna, ha a két nagyobb lyány ki nem húzza
(MNGy. IX. 364). Akar ék kalán vizbe fallaggyon • az ember,
akar a Dunábo
(NyFüz. XXXIV. 111). Mindenki belefut á
tengerbe
(Gömör m. Nyr. XIX. 535). Fojtóg Őz b e fúlni (CzF.)c
Hamvába-fuladt
'aluszékony, alamuszi, élhetetlen, ügyetlen,
rest' (Szeged, Hódmezővásárhely MTsz.). — 7) Vízbe
fojtani
az ebkölylwket (CzF.). Viz b e fulasztani valakit (CzF.).
eszik
é s z t : hunt söi harja ara sin na möisa rohuaja álla
a
farkas megette az ökröt ott az urasági kert alatt' AHEENS II. 73.
m o r d v i n : E. Motros lavca lankov
ejsest furado jarci
f
M. isst auf der bank brotsuppe aus ihnen' PAAS. II. 95.*)
o s z t j á k : É. ittam eui seda i lísa am'fidtna cmost a
leányt az ebek ott meg is ették' PÁPAY : UF. XV. 85 j ma
uul yuidl vazdy ór't-igi uasn.a
seda i Illem cén a legöregebbiket a városi fejedelem-öreg városában (ott) eszem majd
meg' uo. Gl [ kus seda Imi, kus sl olmddá, ielta moudn you,
turdn nhjyo iojo arí iojdtl cakár ott edd meg, akár ott is ma
radj, hátra [maradt] földed messzi, gyalogos ember [onnét]
vissza nem jut' uo. 168 | lantén. . .tota
leti 'ételed ott évődik
meg' PÁPAY: Osztj. Népk. Gy. 155 j sáudr pám ül-pampái %oéa
r
a nyúl füvet eszik a fűrakásnál' PÁPAY : UF. XV. 1 || E. saykel
jenk kuta lillvmel 'hőségük vizében majd elvesztek (tkp. megevődtek)' PÁPAY: ONGy. 41 [ ont-%qri vursl kút a muj nafa
llltvétel cerdei rénbikavér bőségében majd elvesztek' uo. 177.
fullyon
az istráng (Csúzi: Síp. 178). Mig gégéje k re reá
nem fojtódik
a kőtél (LAND.: ÚjSegits. II. 912). — A vad
mennél inkáb' verdődik, annál inkáb"1 nyakára
fojtya
a kö
telet (PÁZM. Préd. 262). Köteleket az ló nyakára
foytanák
(HUSZTI, Aen. 8). Egy fűzfa gúst tekert s nyakamra
akarja
fojtani (MATKÓ: BCsák. 335). Labayra
lanczot fuitottak vala
(Csoma-k. 61).
*) Vö. E. piée vinas
son avanzo simize, tautej p rakás
sevize czöld borban az anyját megitta, édes kalácsban megette'
EEGULY: NyK.

V.

107.-
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táplál

f i n n : a) tulkoon siune ákkináiseen huoneesen, mind sinne
syötán, juotan hánet cjőjjÖn egy idegen házba, ón ott megete
tem, megitatom őt' Sat. I.2 32. — (3) kerran havukká elátti
hiiriáistuuppaa (hiiriáispöllöá) p esáán ""egyszer a héja egerész
baglyot etetett fészkében' Kans. I. 244. — é s z t : a) mind
söödeti tupa ich wurde im zimmer gespeist' AHRENS II. 74. —
P) kas téma toidab neid sinnaf
ernáhrt er seine kinder dórt?'
uo. 73 | kasfa toidab oma lapd senna?
ua. WIED. EGr. 346.*)

megszűnik,

végződik,

véget ér

f i n n : a) johon
taukossi sillá kertaa heidün puheensa a
mivel megszűnt ez alkalommal beszédjük5 Sat. IV. 74. —• (3)
metsün keskessá on niitty, niin sen verájálle oli jalet, vaan
siihen
loppuivatkin caz erdő közepén van egy rét, hát annak
a kapujáig voltak nyomok, hanem ott véget is értek' uo. I. 150 |
siihen
loppui se nujakka cezzel végződött az a lárma' uo. 169 |
siihen
se juttu sopiikin loppumaan ezzel illik is ennek a tör
ténetnek végződnie' uo. IV. 33 [ siihen
loppui hiiren virsi,
katkesi katin tarina i t t végződött az egér éneke, megszakadt a
macska története' Kant. 3 II. 196 | siihen
loppui se tarina cezzel
véget ért az a történet' Kans. I. 344 [ siihen
ne veljeykset
loppui 'itt vége szakadt a barátságnak' uo. 103 j tárna kun aukaisi
suunsa, toinen heti työnsikin tulisen rauta-harkon hánelle kulkkuun, niin ei vuotellut enaá, loppui siihen
'ez, mikor kinyitotta
a száját, a másik rögtön belelökte a tüzes nyersvasat a torkába,
hát nem várt többet, vége lett ott' Sat. I. 2 18 | ei ruoka syöden
lopu, vaan saamattomuuteen
nem. az által lesz vége az
eleségnek, ha megeszik, hanem ha élhetetlen az ember' Sananlask. 910 | (déli Hámé) se loppuu sinne
Hi'rsjárv
elles^si
c
az [az út] Hirsjárvinél végződik' KANNISTO : Suomi III. j . XX.
*) Vö. m o r d v i n : E. cl pas alov tirazan,
mon kov
pas alo kaétoian f unter dem sonnen-gotte bin ich (ja) geboren,
unter dem mond-gotte bin ich (ja) herangewachsen' PAAS. I.
164 (t'rams, türams, tijams 'ernáhren' Chrest. 1148. sz.).
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131 I! é s z t : lőppesid ára janu kát te csie kamen um vor durst'
WICHM. EGr.

344.

v o t j á k : sojos otsi
bitmiljam 'azok oda vesztek (tkp.
véget értek)' MŰNK. "VNym. 5 || otci-ik
so vedin-kisno birám ca
boszorkányasszony odaveszett5 MŰNK. YNpH. 82 | so samen viüak
das-odig adami vösemz va'Uée vuie pjrjttam no otsi b%r%Uam 'auf
solche weise gingen allé zwölf mánner mit ihren fudern in's
wasser hinein und kamen da um 5 WICHM. II. 160 | kiska ni
vue bjremles 'er fürchtet im wasser zu ertrinken' uo. 135 |
soiin-ik kálik no vue ug bjr ceben darum kommen die leute
auch nicht im wasser um5 uo. 119.
o s z t j á k : É. jo%-%asdm arem áAdy sí át sogonA 'abba
hagyott énekem vége itt hadd végződjék3 PÁPAY : ONGy. 259.
v o g u l : K. kcw a tál k'wqlüát 'hová tűnnek el f MŰNK.
VogNGy. IV. 378 | É. nay %otál!e kasén xcflés? 'hová tűnt el
a te kedved' uo. IV. 339 {y^li c enden, vergehen, zunichts werden, hinschwinden' KANNISTO : FUF. Anzeiger VIII. 201).
Nyolczadik

összerogy,

kimerül,

csoport.

eltikkad,

elájtil

f i n n : a) poika teki niin, kannatti toisilla rengillá viisikymmentá korvoa vettá talliin, jotta siihen
olivat uupua*) 'a fiú
úgy tett, a többi béresekkel ötven csöbör vizet hordatott az
istállóba, úgyhogy attól majdnem kimerültek' Sat. I. 3 189 |
uuvun rasituksiin
'összerogyok a. nyomasztó terhek alatt'
2
BUDENZ : FNy. 99. •— (3) (déli Hámé) kyllá se on k o'r piil
la:nttunu 'bizony az [a tehén] összerogyott az erdőben' KANNISTO :
Suomi III. j . XX. 131. — Y) isoni isoiset ruunat
valjaihinsa
vaipukohot**) lánkihin
lákáhtyköhöt, kyntö-aikana parasna
'atyám nagy herélt lovai a hámban rogyjanak össze, a lóigában
fulladjanak meg a legjobb szántásidőben' Kant. 3 III. 29. — S)
sinne mieleni tekisi kotihini kuolemahan, maalleni
masene*) uupu- 'ellankad, kimerül' (SZINN^EI, Finn-m. Szójegyzék).
**) vaipu- ' 1 . (el)merül, (el)süllyed; 2. (le)hanyatlik, (le)rogy'
(SZINNYEI, Finn-m. Szójegyzék).
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makan1) 'arra lenne kedvem, hogy odahaza haljak meg, földe
men rogyjak össze' Kai. X. 480. — s) páástá piiha pintehestá,
vaimo vatsan vddntehestá, ettei v aiv oihin
vajoisi,
tushihinsa
tummeneisi!*2) Szabadítsd meg a leányt szorultságából, a
nőt hasfájásától, hogy bajában ki ne merüljön, kínjaiban el ne
pusztuljon! 3 Kai. X. 311. — £) siiná kun ollaan nyt
maahan
nddntymássd3) ihan 'ott mikor most majdnem egészen a földre
rogynak (a kimerültségtől)5 Sat. II. 17 | oiskohan parasta tappaa
nalkaan
ndantyvaiset eláimemme 'hiszen legjobb lenne meg
ölni az éhségtől eltikkadt (kimerült) állatainkat' uo. III. 22 |
nálkáhánkö
náántyminen, vai ve tehén
vaipuminen 'éhen
kell-e halnom, vagy a vízbe fulladnom (merülnöm)' Kai. VII.
87 | náantyi nalkaan
'erőtlenül összerogyott az éhség miatt'
2
BUDENZ : FNy. 99. — é s z t : a) minestas ema katte
vahele 'sie
ward ohnmáchtig unter den hánden der mutter' WIED. EGr.
344. — P) külma katte
ára roiduma 'in der kálte schwach
werden' uo. 345.4)
l a p p : S. te veidna hárrá, ahte slamai tasa 'hát látja a
pap, hogy ott összeesett' HAL. V. 70.
z ű r j é n : V. babáid seííée jgimis da usi 'az asszony ott
elájult és elesett' FOKOS: Nyr. XLI. 73.5)
m a g y a r : Nem vesztik evvel nemességeket, megmarad mind
töve mind gyökere, de o d a roggyan gyámola (FAL. NU. 284).

elfárad,

ellankad

f i n n : a) en mind sina ikdnd, kuuna kullan valkiana, nuku
nurjuksen nutulle, vasy varkin turjukselle
'soha, de soha
életemben el nem alszom egy lusta kabátján, ki nem merülök
x

) masene- 'megszelídül, megfékeződik, megalázódik, meg
(SZINNVEI, Finn-m. Szótár).
3
) tummene- 'ellankad, elsorvad, elpusztul' (SZINNYEI, Finnm. Szótár).
3
) nddnty- ' 1 . kimerül, eleped, eltikkad; 2. meghal' (SZINYNYEI, Finn-m. Szójegyzék).
4
) V ö . jöi haigeks veri-tövese
'er erkrankte an der ruhr'
uo. 343.
5
) V ö . pi£ va é § r § putkittíis
'a csónak a víz k ö z e p é n fölfordult3 uo.
törik

3
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(tkp. 'el nem fáradok') egy czafat rongyán' Kant. 3 II. 80 j mú
ltúin nurjuksen nutulle, vasyin várjyn vuotehelle,
hurstille
humalahurjan, viinavillin vaattehille
'elaludtam egy pipogya
kabátján, ellankadtam (tkp. 'elfáradtam') egy lusta ágyán, egy
berúgott lepedőjén, egy részeg ruháján' uo. II. 208 || é s z t : .
c
vdzisid sügava lume sisse
sie ermüdeten im tiefen schnee*
WIED. EGr. 346. — jj) é s z t : ta nörkus te peale
'er ermattete
auf dem wege uo. 344.
m o r d v i n : E. sin •packuci nej i glus tarkas, sezén osinest
siveksnés, éezén lisminest siéeksnés 'sie gelangten nun an einen
öden ort, dórt brach ihre achse ab, dórt ermüdete ihr pferdchen' PAAS. I. 70.

c s e r e m i s z : kür. ozan körfd tiak*s§ k3naja (3 a l a n
orlana ca kazáni íródeák könyvei mellett bajlódik' WICHM. NyK.
XXXVIII. 222.
m a g y a r : Belefáradni
a kaszálásba,
gyűjtésbe,,
szántásba
(CzF.). B el ejáradni a tanulásba,
gondolko
dásba (CzF.). Félig étel, félig bánat, mindkettőbe
bel efárad
(VÖRÖSMAKTY : Szegény asszony könyve). — El fáradtac
vala
az nagy bor italba
'erant fatigati a vino' (KÁE. Bibi. I. 497).
elalszik,

elszunnyad,

elaltat

c
f i n n : a) niin sitten se mies uinuupi kirkkoon
hát
akkor az az ember elalszik a templomban' Kans. II. 90 | Mikko
uinahti tytön polville
'Miska elszunnyadt a leány térdein*
2
Sat. I. 15. — P) se sülien
sikein nukkui 'az ott mélyen el
aludt' Kai. XLI. 165 | lián nukkui valkean viereen
sülien
'ő elaludt ott a tűz mellett' Sat. II. 95 | vuoteelle
nukkui
'elaludt az ágyon' uo. IV. 36 ] nukkui pöyddn ádreen
penkille
'elaludt az asztal mellett a padon' uo. 84 ] se siitá
nukkuu pááta etsittáessa tytö'le syliin
'az aztán, mialatt a fejé
ben kerestek, elalszik a leány ölében' Sat. I.'2 139 ] karhu ja
susi nukkui taas sikeáan
uneen
'a medve és a farkas ismét .
mély álomba merült 1 Kans. I. 335 | nukkui nuoret, nukkui varihat Vainámöisen soitantohon
'ifjú, öreg elalszik Váinámöinen
zenéjén' Kai. XLII. 79 | neiti n ürme He nukahti 'a leányzó
elszunnyadt a pázsiton' Kant. 3 III. 40 (299. 1.). — 7) nukutteli^
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nuivan joukon, vdsytti vden Manalan, nuoret miehet mi
ekoillehen,
vanhat vasten sauvojansa, keski-ián keihdille
'elaltatta a vad sereget, elbágyasztotta (tkp. kifárasztotta) Manala
népét, az ifjú embereket a kardokon, az öregeket botjaikon, a
középkorúakat lándzsáikon' Kai. XV. 230 | tuohon
torkka
torkutteli, sekd nukkuri nukutti ~ott a bóbiskolás elbóbiskoltatta,
és az álom elaltatta' Kant. 3 III. 64. — é s z t : a) neidu uinus
c
laente kamberise
das mádchen entschlief in der kammer
5
der wellen uo. 346. — (3) senna
suigub mes ja hobu c dort
entschláft mann und ross' WIED. EGr. 345.
l a p p : a) S. icci ville son kössek tan samma
sad'd'ai
oddd "sohasem aludt többé azon a helyen' HAL. V. 39 | tut amds
c
oddaj stöhpi
az idegen a szobában feküdt le' uo. 67. — (5)
N. lunnto nohköi rileita a s sk ai ca legény elaludt a leány ölében' uo. III. 175.
hál
c
l a p p : N. de oekkedusse rúossat oiuta vaggai
da übernachteten die russen in einem tale' QVIGST. 31.
v o t j á k : jultoskjz suires vilin beromem no analskem keljni
vuko-korka
"dieser reisegefáhrte aber verspátete auf der reise
und blieb in einer mühlstube über nacht' WTOHM. II. 134 |
ze'm-ik so saldat so vukoie
analskem keljni cin der tat war
dieser sóidat in derselben mühle über nacht geblieben' uo. j soosvuljl'l'am kelmi gure csie legten sich im ofen schlafen' uo. 135.

m/ugs^ik
c

m o r d v i n : E. jakaske, pakaéke, keyks udalov
ojmaske
einer der hin und her geht, hinter der tür sich zur ruhe legt*

( = stock) PAAS. II. 30.

belevénül
f i n n : vanheni sanoihin
sampo, katoi Louhi luottehisint
virsihin Vipunen kuoli, Lemminkdinen leikkilöihin c belevénült a
szampo a szavakba, Louhi belepusztult a varázsigékbe, Vipunen
belehalt az énekbe, Lemminkáinen a játékokba' Kai. I. 47.
m a g y a r : B el ev én-ült a sok csapásba,
gondba.
Nyelvtudományi Közlemények. XLIII.

15
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elhoiHÚlyosoílik
m o r d v i n : E. uj ko z on éhé copoü, uj kozon cizé son
valgi, aráé nej sovams kudineí 'o, \vo die sonne sich verdunkelt,
o, wo die sonne niedergeht, da wirst du kein haus zum eintreten habén 5 PAAS. I. 220.

Kilenczedik
törilSf

s&aJmd,

csoport.
hasad

c
f i n n : a) sampo sarkyi lainehisin
a szampo széttört
a hullámokban" KAL. XLIII. 374 | sarkyi kuoret kulkkuun
'a
ftojásjhéj eltörött a torkában' Kans. I. 222. — (3) repesi han
takin avantoon
'a farka is elszakadt a lékben5 uo. 58. —
7) kun on pitanyt süld lailla liikkua, jotta oikein on siihe n
katketa cmivel oly módon kellett mozognia, hogy szinte egészen
megszakad belé5 Sat. I. 2 166 [ vaikka sinun asioitasi mie ölen
juossut, ettá sülien
ölen katketa matkalla cnoha a te dolgaid
ban futottam, úgy hogy az úton majd megszakadtam ott' Sat.
II. 197 | hanta katkesi avantoon
"a farka elszakadt a lékben'
Kans. I. 61 j kohta on ruis rutistumassa, kaura maahan
katkemassa 'a rozs mindjárt összenyomódik, a zab szóttörik a földön'
Kant. 3 III. 135 \ ja sitalyyta ei ole karhulla hantád, kun
siihen
puuhun
katkesi ok sün
'és azóta nincs a medvének farka,
hogy elszakadt ott a fán, az ágakon5 Kans. I. 121 j hanta
kdteeni
katkesi 'farka elszakadt a kezemben5 Sat. IV. 95. —
ő) suosta sita ruvettiin nostamaan, irtonaiset korvat töpsahti
miehelle kdteen
ja ketulle hanta 'aztán kezdték azt kiemelni
a mocsárból, szabadon levő fülei az ember kezében, farka a
rókáéban elszakadt' (vö. tupsahtaa 'hirtelen lebben, billen; puf
fan, pattan') Kans. I. 56. — s) (déli Hámé) olis se'ki(n) ka'ljennut to-.nne
'hasadna csak szót az [a csónak] is ott [a tón]'
KANNISTO: Suomi III. j . XX. 131. — Q vdvysi varilusikan terá
s u uh un lohketkohon 'vőd föstékes kanalának az éle törjön
el a szájában' Kant. 3 III. 63 [ f e s z t : magú lohkes
mátastiku
'der magén zerbarst auf dem rasenplatz 5 WIED. EGr. 344.
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l a p p : S. te muhtéma ladkanén pára suuhkkan riőö
vállai
hát némelyek porrá zúzódtak a görgeteg alatt' HAL.
V. 100.
m o r d v i n : a ) E . kav p a n diné s sindirivit pizen koputan
'kőhalomba beletörnek rézkörmeim5 EEG. NyK. V. 109. — (3) E.
sin packuct' nej i glus tarkas, sezén osinest siveksnés, se zen
osinest siveksnés, sezén lisminest éiéeksnés csie gelangen nun an
einen öden ort, dórt brach ihre achse ab, dórt ermüdete ihr
pferdchen' PAAS. I. 70. — Y) E. lismen pilg(e) alov tapavtado,
kolisa alov cavnvtado r ihr werdet unter der rosse füssen zertreten werden, ihr werdet unter den rádern zerschmettert wer
den" uo. 172 | virin lamo jak'inze, lavw pilgen tsalginze, tsuvio
alov sin pongit', tsuvt"o alov tsavovii cder wald hat viele wan•dernde, viele, die ihn mit den füssen treten, sie werden unter
die báume geraten, sie werden unter den báumen zerschmettert
werden' PAAS. Chrest. 25.
m a g y a r : a) Nem ió néked télben szánkáznod, oda törik
egy olykor kezed avagy lábod (FortSzer. H3). — Elő nem viheti
szándékát, belé törik a kése (SzD.: MVir. 18). Beletörött a kése,
bicskája (CzF.). Mely kerékvágásban van már az mi kerekünk, ha
hertelen csavarintjuk az rúdját, bizony bel étörik az mi kerekünk
(BERCS. Lev. 124). Félek, hogy beletörik
a fogad (MNGy. IX.
31). Fut a vezér maga is vesztébe, beletört
a gyalázat
szivébe
(ARANY : Török Bálint). — (3) Ne iargaly 16-háton, ha akarod,
hogy nyakad oda ne szakadgyon ielesben az kék szorű-fele louakon (FortSzer. K2b). Ha ez ellenvetéséé elomolnac, az többinek is
v'elec eggyűtt oda kell szakadnioc (MOLNÁR A. Scult. 987). Meg
apad az Morva majd, Ócskáinak is kinyilik Ausztriára az útja,
ha oda is kell szakadni neki, úgy is kevesedik (BERCS. Lev. 451).
Addig jár a tök a jégre, hogy egyszer oda szakad (SzD.: MVir.
127). —• Valaki a más ember lovának vermet áss, belé szackad
onnen lovánac a nyaka (HELT. Mes. 278). Kardgya maroclattya
félbe
szackada (GÖRCS.: Máty. 69). Szakadgyon félbe
az én
tiszteletem (ILLY.: Préd. II. 93). Nem egyhuzomban, egy igában,
minden félben
szakadás nélkül forditottam e könyvet (DEBR. :
Ker. 31). — Nem szakad markába
a dolog 'megszakadás nél
kül dolgozik' (Háromszék m. MTsz.). Jól meggondolják császár
hatalmát, kivel soha egy koronás király sem tött fel, s ha elkezd
ik
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ték is, markokba*)
szakadt (Tört. T.3 I. 301). — A várossal
által ellenben szakad a Dunába
az édes Olt vize (MIK.: TörL.
411). Az Viszla száz negyuen ott mély földet kerengvén itt szakad
az tengerben
(SZGSOMB. : Utleír. 49).**) — Beleszokott igyém
a vashorog a boncába
(Dráva mell. MTsz.). Tüske szakatt a
lábába
(uo.).
széttép,

eltör,

elszakít,

vág

f i n n : a) Mikko Metsolainen Rovan ruhtoo siihen
p aikkaan 'Erdei Miska Eopát apróra vágja azon a helyen' Sat. I. 3
14. — $) senki katkaisin kivehen,
karahutin
kalliohonf
leipáhan
pahan emánnan, pahan vaimon p
aistamahan
c
azt is eltörtem egy kövön, szétreccsentettem egy sziklán, go
nosz gazdasszonyom kenyerébe, a rossz asszony sütetébe' KaL
XXXIII. 95. — 7) venehet v e sille sarjén ca csónakokat össze
töröm a vizeken' Kant. 3 III. 52. (319. 1.) — S) kontio se otti
akan ja sen siihen
murensi akan kaikén pikkupalasiksi caz
.*) Gyakoribb -ban raggal, de azért valószínűleg ez is
lativus-értékű, vagy legalább is eredetileg az volt (vö. alább a
szakaszt igénél); pl. Látván azért Luther, hogy itt
markában
szakad, azt mondgya, hogy őtet az fejedelem és világi tisztviselő
rendek hittak (PÍZM.: Kai. 117). Mar kában
szakad Baldiánusnak és semmi jelenségét nem adhattya, hogy Lutert isten 6-maga
hítta (PÁZM. LuthV. 80). De azt sokszor próbáltuk magunkban?
soha nem nyertünk véle, mindenkor markunkban
szakadt
(ZRÍNYI II. 175). Részessé teszi várt birodalmában, nem hagyván
szakadni az ágat markában
(THALY : Adal. I. 134). Orczapirulással markában
szakad íze hímes hazugságának (Csúzi:
Tromb. 28). Ki látta valaha, hogy ezek erkotsős életnek oly torkos
prókátori ki-támadtak volna a virtus mellett, hanemha akkor,
mikor tsak nem markokban
szakatt a gonoszság (FAL.: NE. 91).
Az udvari bölts előbb-áll-el a dologiul, hogy sem
markában
szakadgyanak (FAL.: UE. 421). Még eddig minden ág a ke
zünkben
szakadt, mert nem az isten segítségéhez kaptunk (MIK.
TörL. 243). •— Vö. még: Régi példabeszéd: Körmetlen, fára
hág; sok ízben sokaknak markokban
tört az ág (THALY: Adal.
II. 203).
**) Az ilyen kifejezéseket' eredetileg nyilván így értették:.
az Olt a Dunában szétszakadt.
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a medve fogta az asszonyt, és kis darabokra törte ott az egész
asszonyt' Kans. II. 92. — s) se otetaan, pannaan upeelle hantáán, sin ne revitadn 'azt megfogják, egy csödörnek a farkára
kötik, ott szétszakítják' uo. 17 | hevonen siihen
revitelldan ja
kaikki syöddan ca lovat ott széttépik és egészen megeszik' uo.
I. 186. —• C) kun mies on hakannut kaskea, niin on karhu tullut
siihen ja sanpnut, etta: tdhdn
et saa hakata, ettd tárna on
hdnen pesdnpaikkansa 'mikor az ember irtást vágott, hát oda
jött a medve és mondta, hogy itt nem vághatsz, hogy ez az ő
vaczka helye' I. 165.
m o r d v i n : a) E. ved' sajima, alij t o z o tapama, vedínf
marto covorama, vedini ejse ejkaksié ekse láma c man muss wasser nehmen, das ei darin zerschlagen, es mit dem wasser
mischen, in diesem wasser das kind baden' PAAS. II. 3. — $) ton
polat putlk nuvaras, ton iákat éstiik ugol p es r deine gemahlin
hánge an einen schiefen baum, dein kind zerschmettere an
einer ecke' uo. 56 | piíe íakanzo putinée ugol pes cseine kleinen kinder zerschlug er an einer ecke5 uo. I. 60. — ?) M-. kerizd
udjm-v asts preants cer schnitt ihm an der schlafstelle seinen
kopf ab' AHLQV. MMordwGr. 102.
z ű r j é n : P. ósis da koinis kenem rtéetinis vÖíislo te'céö
*der bár und der wolf trennten dem pferde den bauch dórt
:auf GEN. SUS. Aik. X V r 39.
o s z t j á k : a) É. toda kanzdm iu% mdritl cott száraz fát
tördel' PÁPAY: UF. XV. 100. — f3) mur tödd %dt sugatht ca nép
ott a házat rombolja' uo. 87. — f) men'k'-eui ma seda laidmna
seudr'sem, seda i x^9Sa
manóleányt én ott fejszével összevag
daltam, meg is halt ott' uo. 66. — 8) AK. ninedf-n en mosta
yajat űtaya, pet peí tag a ja mentceten, panyjt pan%et tag aj d
mentceten! 'ist euch der mann nicht lieb, so reisset ihm seine
schenkel ab da, wo seine schenkel sind, zerreisst ihm seine
schulterblátter da, wo seine schulterblátter sind' PATK. II. 104 j
pei pet tag a ja menimeden, kur kur tag a ja menimeden, kim
tagameden "reisset ihm die schenkel ab, dá wo sie- [angewachsen] sind, reisset ihm seine béine ab, da, wo sie [angewachsen]
sind, und werfet ihn hinaus' uo. 142.
m a g y a r : a) Bele'törik a körmüket az ajtó-félbe
PPB1.
A szerecsen egyenesre rugódva döfi fel a lándzsát s beletöri a
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hegyét a sisak álladzó gombjába
(GÁEDONYI: Egri csillagok
II. 157*). — P) Az török is elment, az Ur Isten szakaszsza oda
nyakát (1594. THUEZÓ : Lev. 122). •— Temlechbe
zakaztomnyákokat, hogha gongyat nem wyselyk (LevT. I. 263). — Az egy
házi szolga kereskedgyéc az néki adatot talentommal hasznossan
azaz közbe szakasztás nélkül kiálczon (ZVON. : Post I. Előbesz. 6).
0 felsége practikájokat markokban
szakasztotta (RÁKGY. : Lev.
292). Hol torkodba verte, hol markodba
szakasztotta szemtelen
hazugságidat (FAL.: NU. 250). Kezdett munkádat
markodba
szakaszttyák (SzD.: MVir. 19). Markába
szakasztani pergetyűs
sulykának nyelét (uo).
osszélapul
f i n n : itse puuttui pihtilöihin, latsistihe
lautasihin,
maga akadt a kelepczébe, lapult össze a deszkák között' Kans.
I. 23 | itse puuttuikin pihtihinsá, latsistihe lautoihinsa
'maga
akadt a kelepczéjébe, lapult össze a deszkái között5 Sat. III. 3.
c

eltomjml
f i n n : oikein térd tylsyi hanen nis kai u uhuns
teljesen kitompult nyaka csigolyájában5 Sat. IV. 160.

a caz él

m a g y a r : Atyáink vétkez ének, ím mint vássik meg bel éj e
fogk fiaknak (EMK. VI. 83). Az atyác ottéc meg az vad szolot
és az fiaknac fogoc vásic meg belé (KÁR.: Bibi. II. 123). Ki
csirázott eb-agyara az magyar cipóra, de meg váslik foga
bele,
lészen még oly óra (THALY: Adal. II. 90).
*) Vö. még: Ezeket sem gyomroskodásból sem a végre nem
irom, hogy valakinek tormát törjek orra alá (PÁZM. Kai. a2).
Az órodba
lészen törve az a torma, mellyel Arszlánt vesztéd
(KÓNYI: HRom. 96).
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csoport.
éget

f i n n : heittáá Syójattáren raadon palamaan sin ne 'S.
( = boszorkány) holttestét beledobja, hogy ott elégjen' Sat. II.
26 | karhu siihen
paloi "a medve odaégett5 Kans. I. 40 | étkein
tuosta miten yli mene, tuohon
palát 'azon ugyan sehogy sem
mégy át, ott megégsz5 no. II. 113 | siiná olkien sekaan
paloi5
vat kumpikin 'ott égtek mind a ketten a szalma között Sat. II.
211 [ siiná paloi nyt linnan omistaja liinan sekaan
tuhaksi
c
ott most a vár tulajdonosa a kender között hamuvá égett' uo.
55. — é s z t : tule kát te ara pölema 'im feuer verbrennen'
WIED. EGr. 551 | rided pölesid selga
ara 'die kleider ver5
brannten auf dem felde uo. 345 || odrad pöllule
poletab rdie
5
gerste verbrennt sie auf dem felde uo.
m o r d v i n : a) E. íeíán avan baslavkas vecak a vaji, tolcak a pali cder segen der eltem ertrinkt nicht im wasser, ver
brennt nicht im feuer5 PAAS. II. 78. — $) jakitere tolnes
kurtavi
grivinem Vörös tűzben megég sörényem5 KEGULY : NyK. V. 109.
c s e r e m i s z : kP. kue éérat t§m§lye, eWksdr tules
jüla
'feucht ist dein birkenspahn, will nicht im feuer brennen 5 GEN.
SÜS. Aik. VII. 63.
z ű r j é n : V. miinisni, munisni, vois zev id$id idzas-iega;
§Mi's rut'é} seiiég
d'éik§d'z sotíéisni 'mentek, mentek, jött egy
nagyon nagy szalmakazal; a róka fölgyújtotta, egészen oda
égtek' FOKOS: Nyr, XLI.

73.

v o g u l : a) E. vitte voss sépe'im, ulan voss jq,seJim 'fúljak
meg a vizben, égjek el a tűzben' MŰNK. VogNGy. IV. 413. —
P) najin
paltéstá 'tűzben fölégette5 uo. I. 13 j puniy ütpi
ulan
paltivés 'a szőrös ugatót tűzben égették föl' uo. III. 463 j.P.
soat pü-yüyán oq,rés poltime ocprésné
paltitam 'hét unokáját
5
tűzbe rakva, tűzben fölégetjük " uo. 525 | T. lom ét né nahvé
poaltésté 'égő lángba rakta 5 (tkp. 'égette föl5) uo. IV. 381 | É.
an vorin katpei nurém-uj-plkivé tari-jiw janj* ulá simán
paltaicé 'amaz erőszakos kezű erős állatfiacskát a közönséges
fenyőfa nagy tüze közepébe rakják' uo. III. 391.
m a g y a r : a) Mindene o d aégett. — Megégett a debreceni
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csere, bel eégett a gulyás mindene (VIKÁR : A magyar népkölt.
remekei II. 98). — Körmére égett a gyertya, a tapló, a tekercs
(MARGALITS, Magy. közmond. 471). En ugyan tehetségemmel,
valamég körmemre
nem ég, itt nem hagyom
[Csáktornyát]
(BÁKF. Lev. I. 107). — fi) 4 pol'uacat égeti tűzbe:
comburit
(Münch.-k. 18). Az tor ónban szaladának, az toron pedig igen
magas és erős, még is mind addig égettem re áj ok, hogy immár
mind megagyák vala magokat (1557. Tört. T. Új f. VIII. 394).

sül, süt
m o r d v i n : E. vaj sisem skalin ojs p anez, vaj vejksé
neskeú m e c panez csie ist in der butter von sieben kühen gebacken, in dem honig von neun bienenkörben gebacken'
PAAS. I.

122.

v o t j á k : Vaúka soa gura kustem, so nil otsi pizem CV.
őt a kemenczébe dobta, a leány ott megsült' MŰNK. Votj.
Nyelvm. 13 | niyi gure pizem 'das mádchen wurde im ofen
gebraten' WIOHM. II. 66.

m a g y a r : a) Ügyejen ked arra a kolbászra s fazék káposz
tára, nehogy oda síijen (Nyr. XXXII. 49). Héküre
süt pogácsa
c
sós pogácsa' (hékíí 'forró kő, a melyen előbb tűz égett, kemencze tüzes feneke') Somogy m. MTsz. — Nem hagy a
magához
sülni a gyalázatot (PÁZM.2 Kai. 265). Mindjárt az első
szavai
ban beié-sült:
prima statim verba prsecidit (PPBI.). Bele
sült a beszédbe
(FAL. Jegyz. 921). — fi) Ha a lsén nem szereti
a legínt, süttessen a legény az annyávuó pogácsát, abba süttesse
bele fölapruózva ég galambnak a szüvit (NyFüz. XXXIV. 140). —
Tüzes vassal liliom bélyegét sütötték hátára
(BARNA : lsk. 408).
M a r hár a bélyeget sütni (CzF.). Homlokára,
hátára
akasztófát sütöttek (CzF.).
.... • fő,

fő®

-'•'." .'"'

f i n n : keitti ohraista olutta .. .pilisén uuen nur
téliesen,
korvon koivuisen sisáhan
'árpasört főzött új kád vályújában,
nyírfa csöbörben' Kai. XX. 175.
c s e r e m i s z : a) kCzar. d'díjga derid pö?'dz~ foki ás . . .
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mun§ kíies 'zwischen der freundin und dem manne kochet sich
gar ein ei5 PORKKA 47. — P) nyK. ik pades solten . . . k§nam
kerdes cwenn er vermag sie in einem topfe zu kochen' KAMST.
209 | kCzar. tumdnefd kalp akes et solőaUhn cin der schale
eines eichenzapfens kochte ich ihn' PORKKA d. 105.
v o t j á k : ton tani kesmektps vaisa muists tubisa
t'atsi
musir leétisa da'éa 'bringe kufen her, sammle deinen honig ein
und braue dann hier met' WICHM. II. 56.
o s z t j á k : a) KK. vos yadoy teda ene püda
tég matajet
c
für die mahlzeit der stadtbevölkerung wurden sie (die renntiere) in einem grossen késsel gekocht' PATK. 94 | É. udé-dr)nd@
uunzmdn i pelgdl putna
mollémdn ca keskeny állú lazaczunk
egyik felét a fazékban főzzük meg' uo. 138. — p) É. nvn Isi
kaudrlen seda cte is főlsz itten' PÁPAY: UF. XV. 13 || í soyal
jputna (loc?) kaudr'sdllí ca [tokhal] másik felét üstben meg
főzte' uo. 103.
v o g u l : E. után
ponsáslaln 'főzd meg tűzön" MŰNK.
VogNGy. I. 151.

fagy
f i n n : a) orja suistui suin lumehen, pdin paleutui*) p a kka s éhen 'a szolga szájjal a hóba esett, fejjel a fagyba fagyott'
Kant. 3 III. 26 (268. 1.). — (3) karhu meni ja piti hdntddnsa,
láhteessá, niin kauan ettá se jadtyi sinne
a medve ment és
farkát a forrásban tartotta addig, mig odafagyott' Kans. I. 35 |
ja sitten jadtyi hanta s i i h e n kiinni cés; azután odafagyott a
farka5 uo. 42 I niin sen hanta katkesi, kim jadtyi sinne
aventaan
'hát a farka, mikor odafagyott a lékbe, elszakadt' uo.
40 | kun kettu luuli hdnndn hyvasti kiinni jddtyneen av
antoon,
niin meni Ilmolaan /mikor a róka azt vélte, hogy a [farkas]
farka jól belefagyott a lékbe, hát elment Umolába' uo. 55. -—
f) kuin ölette pahat} tdhdn
kylmdmme, kuclemme kaikki 'mivel
rosszak vagytok, ide fagyunk, halunk mindnyájan' uo. 184 |
siitd ja hanta kylmi av antoon
hdnelld 'aztán már belefagyott
a farka a lékbe* uo. 49 | kylmi hdnndstd sülien
av
antoon
*) Alapszava pala- 'ég'. Vö. tulipalo pakkanen /rettenetes
fagy' (tulipalo 'tűzvész, égés') Kans. I. 55.
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jddhan
'farkánál fogva odafagyott a lékbe, a jégbe' uo. 102. j
kouko piti siind hantád, jotta se kylmettyi kaivoon
'a medve
ott tartotta a farkát, hogy az odafagyott a kútba3 uo. 46 [[
é s z t : senna külmetati paVju inimezi 'dórt erfroren viele menschen3 WIED. EGr. 344 [ vezi on külmand töbrise
'das wasser
ist im zuber gefroren3 uo. 344. — §) oisko uhkuhun uponnut,
meren jáüll e jahmettynyt*) ca vizes hóba merült-e, a tenger
jegén fagyott-e meg' Kai. XV. 69.
l a p p : a) S. puoltaja cahkse tánnie kaltejisnie tann kuhkiep,
kussekq, sieipie, julekie kilemi faste tann kalteji
s s e a medve
addig ült a forrásban, a míg farka, lába erősen belefagyott a
forrásba' HAL. III. 31 | tasak ko kalemé piejai sá-ipé cahcéprutnin sisa 'a míg a farka belefagyott a (vizes) kútba3 uo. V.
116 | N. de jes jottal rjevan dast bura, dassaci go guovcast
scejbe galbmo galdo sisa 'a róka meg ott körülötte járkált ideoda, míg a medve farka belefagyott a kútba 3 FRIIS 6 j de leije
dat rúossat galbmom muóttagan sisa ja jabmam dokkó Ma waren die russen im schnee erfroren und dórt gestorben' QVIGST.
32 j poares varé lei kalámun kcahte-s ad'd'ai caz öregember
megfagyott a sátorhelyen 3 HAL. III. 172 || Spiééce lm galbmom
ja gárram goátte-s adj ai 'Sp. ist erfroren und erstarrt auf dem
zeltplatze' QVIGST. 2 1 . — (3) S. te sa kölü jdmi taita
m éheit a
'aztán megfagyott az erdőkben' HAL. V. 137 || te ai kölü jdmi
c
tan to'lövum mohhkai
ezen üldözés közben megfagyott a
stallu uo. 122.
m o r d v i n : M. képtéré áindas antsimati
'dér bastkorb
fror im eisloche ein' AHLQV. MMGr. 118/9.
v o t j á k : Vestd-nil pel'az azves igi: kában a kmmeim. j&
'Vestá-leány fülében ezüst fülbevaló: az asztagba fagyott jég'
MŰNK. VNpH. tm. 111 j ta kisno-murt kionles l'ukmdsd
kinmam
bízza adjisa, kiondz karnandniz zúgni kutkdm cez az asszony a
farkasnak lékbe fagyott farkát látván, a farkast ütni kezdte
vederhordó rúdjával' p. 126.
z ű r j é n : P. bözls kinmöm jukmös berdas
a fark oda
fagyott a lékhez' EOGOV: UF. II. 65.
*) jdhmettyy
szójegyzék).

c

l . megfagy; 2. megalszik3

(SZINNYET,

Finn-m.
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m a g y a r : A fejem odafagyott a jéghöz
(Nyr. XXXIL
456). S a menyasszony az ablakba, odafagyott
az ajaka (VIKÁR:
A magyar népkölt. remekei II. 118). Sárga sarkantyús csizmája
lábára
van fagyva (uo. 118). O neky ruhay testééhez
ees az
sebokhőz
ragattanak es fagytanak vala (Winkl.-k. 204). Ki al
vala a nagh hidegre, es vizes ruhát magahoz
hagga vala fagnia
(Nád.-k. 84). Belefagyott
az szó 'elállt a szava, bennerekedt;
elhűlt' (Nyr. XLII. 298). B elefaggott, mint a fehérvári béka a
kocsonyába (CzF.). A fiatal ember érezte, hogy halálveríték gyön
gyözik a homlokán s oda is fagy a bőrére
(MÓRICZ ZSIGMOND:
Nyugat VII. 613). A' hazugság aj kamra
ne faggyon, ha vala
miben a' sinóron kivűl találnék vágni (SZEGEDI JÁNOS/ NagySzárnyú Saskeselyö 18; id. Nyr. XLII. 162). Vér éb e fagyott*)
ruháját zeni testéről levonyák (MAROSVÁSÁRHELI G. Evang. 307).**)
fagyaszt
f i n n : kylmi veitikán venehen, Ahin laivan
lainehille
a kópénak a csónakját, Ahtinak a hajóját a hullámokra fa
gyasztja5 Kai. XXX. 171 | kylmá veitikán venonen, pursi lieto
Lemminkáisen s elv áll e meren s eláll e, ulapalle
aukeallef
'fagyaszd a kópé csónakját, a könnyűvérű Lemminkáinen
dereglyéjét a sima tengersíkra, a nyílt tengerre P uo. 133 | kylmá
kattilat tulelle,
hiilet uunin li etos elle, káét naisen
taikinahan,
poika neitosen p ov éhen, uiarihin
uuhen maitot
v ats ahan
hevosen varsa! 'fagyaszd a katlant a tűzre, a pa
razsat a kemencze kis tűzhelyére, a nők kezét a tésztába, a fiút
c

*) Ma már elhomályosult e kifejezésmód eredeti jelentése,
s azt mondják: vérbefagyba.
**) De -ben raggal is; pl. Azon vérben
fagyva tétetek el
(KER. Pród. 428). Vérben
fagiuan fekszik teste (BáthBúcs. 3).
Ver eeb en fogywan halwa fekzyk (Erdy-k. 628, Nagysz.-k. 86).
— A -ben rag azonban bizonyára ezekben is lativus-értékű,
mivel a régi írások nem tesznek külömbséget a -ban -ben és
-ba -be használata között. Az élő nyelvben u. i. a -ba -be rag
lett általános mind lativusi, mind locativusi értelemben, s már
most, minthogy a hol? kérdésre felelő -ban -ben is -ba -be-nek
hangzott, egészen összekeveredett a két rag írása, s olyankor is
írtak gyakran -ban -ben-t, mikor a határozó hová? kérdésre felelt.
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a leány keblébe, a tejet a juh tögyébe, a csikót a ló hasába!'
'no. 273.
c s e r e m i s z : kP. erfSm i jdmalan
k§lm§ktat csie lassen
5
den knaben unter dem eise gefrieren GEN. SUS. Aik. VII. 43.
olvad,

olvas&t

f i n n : luuli Tuhkimo Muuritsan miehinensa sin ne nyt
sulavan cazt hitte, hogy T. M. embereivel együtt most ott el
olvad' Sat. II. 35—6.
c s e r e m i s z : kCzar. t§i pa't§r lia't k§n, kece's ot su'lS
§'l§ 'wenn du stark wárest, würdest du nicht im sonnenschein
schmelzen' POEKKA 1.
o s z t j á k : E. oysar tümm' noyáiú tutna
(loc.?) Ivlta
pitsdll ca róka a hozott húst a tűznél olvasztani kezdte' PÁPAY :
ÜF. XV. 101.
m a g y a r : Ide váltig olvad a hő (1599. THUEZÓ Lev. 273).
forr,

forrad,

forraszt

m a g y a r : Soha alkalmatlanabb időben nem esett volna, az
Kd távolléte mint mostan, ugyan rám forr
az sok galiba egy
nehány helyről (1668. LevT. II. 254). Torkára
forr
néked
•elegyített bora (KÓNYI : HEom. 201). Tettének zsirja
torkára
forrott (MARÖALITS, Magy. Közm. 261). Torkára
forrott a hun
cutság (Uo.). ;— Corinthiai érc nem egyéb, hanem mindenféléből
az olvasztó kemencében egybeforrott
bányászna (FAL. NU.
263). Leghottan egybe f orr a danák
hw czontyay es talpay
(Jord.-k. 714, Erdy-k. 322b). — Ez édesíti egymáshoz a szomszéd
ságot,'ez
köti össze a szíveket, ez foglalja és
forrasztja
egybe a felebaráti szeretetet (FAL.: NU. 307).
Tizenegyedik

megrothad

csoport.

"^ .

f i n n : a) kettii ajoi hevosen suohon, ja se sin né kúoli ja
markáni*) cróka a lovat a mocsárba hajtotta, s az ott megdög:

) markáne- 'rothad 5 (SZINNYEI, Finn-m. Szójegyzék).
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lőtt és elrothadt 5 Kans. I. 56. — P) (déli Hámé) ne lalio*)
l áj ad (n) "azok (a házak) összedűltek5 (tkp. 'rakásba korhadtak')
KANNISTO : Suomi III. j . XX. 131. — é s z t : a) sagu sa pozastiku
pendimaje cmögest du im gestráuch verrotten' WIED.
EGr. 344. — (3) sagu sa ragastiku
raipenema cmögest du im
5
dickicht verfaulen uo. 345. — 7) vili mádaneb pollu p eji l e
c
das getreide verfault auf dem felde5 uo. 344.
megpenészedik
é s z t : hatt'ita ize oma raha-koti kőrva
'verschimmele
selbst neben deinem geldsacke' WIED. EGr. 343.

elhervad
é s z t : a) senna
lil'l'ike ndrtsizin cdort welkte ich blümchen WIED. EGr. 344. — (3) kürika otsa kolletama cauf dem
hügel dahinwelken5 uo. 343.
5

szárad;,

szárít

f i n n : aj emántá juuston leipoi ja panee hulaan rakoon
c
laudan páálle kuivamaan ulko-i Imaan
a gazdaasszony sajtot
készített és a sarokhasadékba teszi deszkára, hogy a külső leve
gőn száradjon5 Kans. I. 97 | rupeisi hyppdámáan selasta: kun
on tervattu, kan ei pádse, karvat tarttui, kuivi kiinni siih en
selkaán
l e akarna ugrani a hátáról: [de] mivel be van kátrányozva, nem bír, a szőre ráragadt, rászáradt a hátára 5 uo.
341 || é s z t : kel! kuivab suhu ráie zunge vertrocknet im munde 5
WIED. 344. •— (3) áld, veliseni, mene, siellá koiraat tapetaan,
naaraat jdtetddn, liha hdapaistiksi, ja nahka orrelle
kuivamaan
c
ne menj, testvérkém, ott agyonütik a hímeket, [csak] a nősté
nyeket hagyják meg, húsukat lakodalmi pecsenyének, bőrüket a
gerendán megszárítani 5 uo. 192 | pavut kuivutti paVolle,
herc
nehet kukostukselle
a babot hüvelyére szárította, a borsót
virágjára5 Kant. 3 III. 6. — Y) é s z t : nizud nurmele
náftsitah
c
den weizen macht sie verdorren auf dem felde5 uo.
*) lahoa- 'korhad' (SZINNYEI, Finn-m. Szójegyzék).
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c s e r e m i s z : a) kCzar. twd§ p el e'n 9 st koske'n pizdn 'sie
trocknete an ihrem körper fest5 POEKKA 7. — (3) fiozaka pundaseiet
kostalhn 'in der ofennische trocknete ich ihn' uo.
d. 105.
v o g u l : É, %oti yum vérttés, matat tü ti tqswés 'amelyik
ember kibírta, az a maga földjén, ott ért szárazra (tkp. oda
száradt)' MŰNK. VogNGy. I. 72.
m a g y a r : Odaszárad. Rászárad, rászárít. — Ki-derül a
te napod-is és ugyan tsak arra szárad a gyalázat, a ki gyalá
zott (FAL. SZE. 538). Ennek is má a lába szárába
száratt az
esze (NyFüz. XXXVII. 58). Oldala csőntjához
száradt a lelke
(CzF.).

as&ite
m a g y a r : . Úgy látom édes fiam hogy a vén ember m éllé
•aszol te is, mert cifrálkodni kezdd (1625. Tört. T. Uj f. II. 377).
Ugyan hozzá
aszót az lelke (DEOSI: Adag. 43). A rosszriü,
kihez mihez már hozzá aszott természetek, az istenes jóságoknak
gyakorlására beszélleni (FAL.: NÜ. 252). Úgy szivekhez
aszott
némely különös vétkek, hogy dicsekedve fitogatják (FAL. : UE. 447).
alzad,

ragad

f i n n : a) sin ne puuttui pursinensa cott megakadt csónak
jával' Kai. L. 507 | puuttui luotohon
lujasti 'megakadt a kő
szirten erősen' uo. XLIII. 128 | lángét puuttui
lánkilöihin,
c
vemmel vempelen nenáhan
a lóiga beleakadt a lóigába, lójárom a lójárom végibe' Kai. III. 95 | mind en kehtaa kaikkeen
pyytöön
puuttua cnem vehetem magam rá, hogy minden
hálóba beleakadjak' Kans. I. 263 [ saynájá ei puutu kuin hyvin
vahvaan ja harvaan v erkko on 'az őn csak igen erős és ritka
hálóba akad bele' uo. jegyz. | itse puuttui pihtihinsá
'maga
akadt a fogójába' uo. 33 j itse kaunis Kaukomieli
puuttunut
haravan piihin
'maga a szép Messzivágyó akadt a gereblyefogba' Kai. XV. 269 | maot puuttui onkehensa,
v akdhánscb
kyyt vihaiset 'férgek akadtak horgára, mérges kígyók kampójára'
uo. XXVII. 171 | vai on puihin
puuttununna 'vagy fákra ra
gadt [a tej]' uo. XXXII. 191. •— p) mind pistin hántani kaivoon,
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-ja s iihen
tarttui noin paljot kalat 'farkamat a kútba dugtam
és azon ragadt rajt annyi hal' Kans. I. 46 | aura tarttui
kan
ta on 'az eke beleakadt a fatőkébe' uo. 73 | tarttui aisa aisan
p d a h d n, rahe r ahk eh en takistui 'beleakadt a szánrúd a
szánrúd végibe, összeakadt a szíj a szíjba' Kai. III. 93 | karhun
kapáié tarttui rakoon
'a medve mancsa a résben fogva ma
radt' Kans. I. 70 | vaan tarttui ansaan
jalastansa 'hanem
5
lábánál fogva bennakadt a tőrben Sat. III. 33 | kenká tarttui
terv a a n 'czipője beleragadt a kátrányba' uo. I. 76 | ja haapanan pááhán
oli tarttunut hiilia 'és a vadrucza fejére szén ra
gadt' Kans. I. 10 | mind pistán hántani avantoon, niin se tarttuu
joka karvan nenddn
kala siitd, kun mind veddn ylös 'én a
farkam a lékbe dugom, hát minden szál szőre végére hal akad
onnan, mikor fölhúzom' uo. 63 || tarttui jalkaan
ketulle 'belefogódzott a róka lábába' uo. I. 26 ] siitd seppo Ilmarinen tarttui
t u k k a h a n urosta 'I. kovács aztán üstökön ragadta a hőst'
Kai. XL. 137 j kiiskipd oli tarttunut lohen pyrstöön
'a sérincz
belefogódzott a lazacz farkába' Kans. I. 262 j tarttuvat
toveriinsa
kásin 'megragadják kezükkel társukat' Sat. II. 86. —
7) kouko otti ketun jalkaan
ja veti 'a medve megragadta a
róka lábát és húzta' Kans. I. 46. — 8) é s z t : kurku
hakkama
'in der kehle stecken bleiben' WIED. Wb. | pigi hakkab sormede
kii Ige 'pech bleibt an den fingéra, kiében' WIED. EGr. 554.
l a p p : a) S. te ma mon talle, jáhka, kihcucican
tasa?
'azt hiszed, hogy én most majd ebbe beleakadok?' HAL. V. 118.
— P) ku karnak tabéráni ta'réven sisa 'mikor a czipő beleakadt
a kátrányba' uo. V. 187 j tihte kuutie taparanáma
kirkid-swalks
r
ez a kígyó odaszorult egy kőhasadékba' uo. II. 42. || N. te tarávanih (v. veuttaih) m a n n uj h aktán eábbarin 'és ekkor odaragadt
a holdhoz az edénynyel' HAL. III. 181 | albma-olbmo galdoi
bigjim soejbam ja guölek darvanegje dasa 'az emberek kútjába
tettem a farkam és a halak rajta akadtak' (darvvanet 'an etw.
haften bleiben') FEIIS 6. — 7) S. te teáhpui iec mánnui
'ekkor
odaragadt a holdhoz' uo. I. 78 | te tahpui ehca mánnui
aktán
tareve-kouhpocin 'ekkor odaragadt a holdhoz az edénynyel együtt'
HAL. NyK. XXII. 314. — 8) K. a kitti
ji paséan 'kézbe nem
ragad' GENETZ : UF. I. 71. — s) N. vimag de fatti guofca
scejbai 'végre megfogta a róka farkát' FRIIS 8.
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m o r d v i n : E. iurmado iurmas jaM, ko z o é d'a k a poygi
'es geht von gefángniss zu gefángniss, es bteibt nirgends stecken
PAAS. II. 63 j scipecs
a poygii smst ponast 'ihr haar bleibt
nicht zwischen der zange stecken' PAAS. I. 112.
c s e r e m i s z : kCzar. ftaslina't iwyak sil'mzd . . . ana' fi el e'n
pi'séd! 'so mögé auch Wassilis herz an Anna hangén !5 PORKKA.
31 | kP. laftras
piédn kolen fer blieb im kot kiében und starb'
GENETZ : SUS. Aik. VII. 16 | kises
kutko piZes «cdie ameise
bleibt im harz kiében' uo. 48 || bngen, os talySd'es
piias töcat,
sim talyS'des
pizdlalda 'er sieht zu und indem er nach dem
weissen füllen hascht, fasst er das schwarze' uo. 15 I ongen
soya, soy-at, os tayas
piZas töca 'er steht und sieht zu, steht
und versucht den weissen bock zu fassen' uo. j os kömbe s
pizas töca 'er versucht die weisse gans zu fassen' uo. | aftaőSn
ci£es§ze
kuco 'sie fasst die brust ihrer mutter' uo. 32.
v o t j á k : a) vija
suram murt 'hurokba akadt ember'
MŰNK. VNpH. 55. — p) kik sika-vtújoslen vjlaz
limi ug ku'd'dzd
(sjkal-éuir) 'zwei brúder, an denen der schnee nicht haftet
(die kuhhörner)' WIOHM. II. tm. 376. — i) volit hadiár
viuie
limi uz tu'kta (skáu-sur) 'der schnee bleibt nicht auf dem
glatten horn (das kuhhorn)' uo. tm. 215. — ö) mo'ú-ke zek
lujsal, pitém éer% no ei sedjljsal cwenn ich das grösste wáre,
müsste ich mich nicht hinter der wolke verbergen' WICHM.
I. d. 447.
z ü r j e n : a) k§ni ne s§d ponjis ? pojtsgs kost§ sibcl§ma
'wo ist denn der schwarze hund ? — in einem spalt im zaun
blieb er stecken' WICHM. SÜS. Aik. XXI3. 40. — p) V. medb§rja sirkejse
mii-k§ sed§ma 'az utolsó hurokba valami
akadt 5 FOKOS 38.

o s z t j á k : a) E. téus malai sí tayarldsdn? 'tunguz, miért
akadtál ott meg?' PÁPAY: UP. XV. 47 | idy'k yoéa an' tayarliiüm 'jégben sem akadsz meg' uo. 70 | i d y k'n a an' tayarlnisdt
'vízben nem akadtak meg5 uo. 62. — (3) noyoé-laid%
korddtna
ta%n&s 'a fölfelé álló "vasakba akadt [az]' uo. 55. — 7) ioyoyahm kurdi toyo-ymidmdds 'az ott hagyott lába oda ragadt
hozzá' úo. 174 | oysar pozi yoza
i iasl toyo yvnds 'a róka
farkához az egyik keze odaragadt' uo. 101.
v o g u l : a) É. ünléné m a n at ta%ni, lütné mán at yani
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'ülő helyén nincs nyugta, álló helyén nincs maradása 5 MŰNK.
VogNGy. I. 82 | yapyá-tawné
a'inaspinél taimatém "állánál fogva
fönn volt akadva egy nyárfaágon' uo. 15 | T. lapta
tau-asén
nuy-touméyts ca levél fönnakadt az ágon5 MŰNK. VogNyjár. 273 f
É. am supémtél tq,tápémné
ta'ileim 'ingemmel a ládámba
akadok5 uo. 9 | %oti aul nl-ke tarapi-ke anémné
ha bármi
vidékbeli nő belém akad5 VogNGy. IV. 6 j aú mét-né, kunér, taiv
laildn
taHmats r ama béresnő, a szegény, megakadt az ő lábá
ban5 uo. 32. — p) kérd ayivtásén tü yanuwés cvasa a kőbe oda
akadt5 uo. II. 303 j mansi yum lüw pés-p ö% a n tü yanujés ca
mánysi ember a ló csipőjéhez odaragadt 5 uo. I. 73 | ti sát lü
yoti yumin latnát tori kai Un yanvje'it: mir-susné yum taio
voss q,li 'ezen hét ló, a melyik embernek a hivására a kezéhez
ragad, az hadd legyen világügyelő férfivá5 uo. II. 116.
m a g y a r : a) Een nyelwem ragada een y ney mh e z
(Keszth.-k. 39). A mitől féltél, a ragad tereád
(HELT. Bibi.
I. aaaa). Áldozza meg az iuhnac minden kouérit, melly az béli
hoz ragadot (KÁR. Bibi. I. 89). Mi ragadt az embernek
seggire,
hanem csak szarbincsok (SalMark. 14). Igen nagy volt a sár,
egyszer b e l eragadt a félcsizmám (MNGy. I. 459). 0 d aragadt a
fába mind az egész ujja (MNGy. X. 189). Az araneipe oda
vót ragadva a szurokba
(MNGy. IX. 82). A templom elejit
teleöntötte szurokkal, hogy majd beleragad az a szépség (uo. 92).
Akinek testihö hozzá iér, arra ragad d seb (Nyr. VII. 181). —
fi) Az kevnyvek akadanak az horogba
(Dom.-k. 95). Absolon
fára
akada (PÁZM. Préd. 1109). Ligetes erdőkön messzére hala
dott: de a maga haján egy fára
akadott (THALY : Adal. II. 200).
Hozza el neki azt a galyat, aki a kalapjába
(? -ban) leg
először megakad (MNGy. IX. 80).
bepis&kolódiJe
f i n n : ja ryvettyi pad viiliin
'és a feje tejfölös lett5
5
(tkp. 'bepiszkolódott a tejfölbe ) Kans. I. 45 j ryvetti itsensd
sitten viiliin
kaikki 'aztán egészen bepiszkolta magát tejföl
lel5 63.
m o r d v i n : E. lamo varnes
gadavipulinem 'sok gödörbe
bepiszkolódik farkam5 BEGULY : NyK. V. 109.
Nyelvtudományi Közlemények. XLUI.

lo
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megmerevedih
é s z t : senna
WIED. EGr.

ttivike tarreta 'dórt erstarrte ich táubchen'

345.

v o g u l : E. elém-^qlés jol-pöséli, la'ilaya, katdyd tü-pösei'
( = kartei) cha az ember meghal, keze-lába megmered 5 MŰNK.
VogNGy. IV. 423 | K. krölem nout tq,u karti 'a holttest (hús)
megmerevedik5 VogNyjár. 200.
B) A z a b l a t i v u s i s z e r k e z e t e k . * )
Az ablativusi szerkezetek, bár nem oly változatosak, mint*
a lativusiak, mégis elég nagy számmal vannak. Négy főcsoportra
lehet őket osztani.
Az elsőbe a következő igék tartoznak: szerez, kerít; vesz,
vásárol; választ, kiszemel; eljegyez; akar; kap; lop; szed,
gyűjt; fog, halász, horgász; vág, nyes, szakít, tép, tör; kidönt,
földönt; agyonüt, megöl; lő, czéloz; koptat, rothad, korhad, ég,
éget; olvaszt; eszik, iszik, itat. Ezek mellett az ablativus kétség
kívül azt fejezi ki, hogy a cselekvéssel együtt jár az illető tárgy
nak a cselekvés helyéről való eltávolítása.
A második csoport már kevesebb igét foglal magában:
keres, talál, találkozik, akad. Ezekben is benn van már az el
vivés fogalma.
A harmadik csoport igéi a következők: észrevesz, megismer,
megtud, tanul, olvas; lát, néz, látszik, süt, ragyog, fénylik, meg
villan, hall, hallgat, hallatszik.
Végre a negyediké: beszél, kiált, énekel, kér, kérdez, menny
dörög; szúr, döf, rúg, üt, harczol.
E két utolsó igecsoport mellett az ablativus azt a helyet
jelöli, a hol az ige alanya van, mikor a cselekvés történik, s a
cselekvés ezen a helyen kívül álló tárgyat érint.
*) Irodalom : BUDENZ : Finn nyelvtan 3 107; SETALA : Suom.
kiél. lauseoppi 3 6 1 ; Suomi II. j . XVI. 5 7 ; CANNELIN: Suomi
III. j . II. 86; KANNISTO: Suomi III. j . XX. 128; SJÖGEÉN : Liv.
Gramm. 259; WIED. EhstGr. 342; MISTELI: Zeitschr. für Völkerpsyeh. u. Sprachw. XVI. 4 4 1 ; FOKOS: NyK. XXXVI. 239;
SIMONYI: MHat. I. 32.
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Elsőcsoport.
s&ereé,

kerít

f i n n : a) matkatoverin taaskin taytyi kylasta
hankkia
ruokaa 'az útitársnak megint kellett a faluból ételt szerezni'
Sat. IV. 68. •— (3) mist ás tuommoisen joukon mateita váánsit
'honnan kerítettél ennyi menyhalat? 5 Kans. I. 54.
m o r d v i n : M. art, dobivak kostjvik
kepter 'geh, schaffe
irgendwoher einen bastkorb' AHLQV. MMordwGr. 118.
o s z t j á k : a) E. nemd se Itt a sitmal 'nevét innét vette5
PÁPAY : ONGy. 107. — (3) KK. nemay ürt jim nemet yoi yotémöt ? 'der namhafte held, wie (tkp. 'honnan') gewann er sich
seinen schönen namen? 5 PATK. II. 22.
v o g u l : K. tfotél táutém kentén ? 'honnan szerezted (tkp.
'van szerezve5) sapkád5 -MŰNK. VogNyjár. 226.
m a g y a r : a) Nekem kénig nincs honnan
szereznem (1554.
Tört. T. Uj f. VIII. 532). Ha kegyelmed v al ah onnét
szilvára
árusokat szerezhetne árvaiakat, vagy két feles szilvánk van, igen
megköszönném kegyelmednek (1624. uo. I. 493). — (3) Kerítünk
v al ah onnét égy szép nagy halat (MNGy. IX. 539).
. vesz *)
f i n n : a)han otti sieltii
kyytihevosen 'ő vett ott póstalovat
(előfogatot)5 Kans. II. 30 | ja se tyttö-parka joutui kuninkaan
*) A - t ö r ö k - t a t á r nyelvekben is; pl.
o s z m á n - t ö r ö k : ne istersin alám sana car s édan 'bár
mit akarsz, megveszem a bazárból5 KUNOS : OszmNGy. II. 330 |
bir Tjijer aldém pazardan 'májat vettem a vásárból5 uo. 363.
u f a i - t a t á r : kaján
álden ? 'honnan vetted? 5 PRÖHLE :
NyK. XXXVIII. 93. *
m i s e r - t a t á r : bazár din alján dslijamndn urta-bildamasi tar kilgan 'an mernem pferdegeschirr, das auf dem bazár
gekauft ist, ist der miítlere querriemen in der herabhángenden
zierde zu schmal5 PAAS. SÜS. Aik. XIX 3 . d. 85 ] kasán
din'
alyan iltdr-bürkdyn?y an§y kddras§n nig(á) ajlánddrddy ? 'die
kráusel an deiner lammfellsmütze, die in Kasán gekauft ist,
warum hast du sie gedreht 5 uo. 62. 1.
16*
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puutarhaan ilman kasitta, ja si elta otettiin kiinni 'és az a sze
gény leány a király kertjébe jutott kéz nélkül, és ott megfogták*
no. 13 | ota talosta
evcista Végy a házból útravalót' BUDENZ :
2
FNy. 140 | vaimon poika meni ja otti mets astá náreisia keppia
c
az asszony fia elment és szerzett az erdőben fenyőbotokat' Eans.
I. 178 j otti haran heinikosta,
aurán pellon
pientarelta
c
az ökröt vette a legelőről, az ekét a szántóföld mesgyéjéröT
Kai. XLII. 151 | työnnán kuuta ottamahan, talia tavottamahan
ahomailta
aukeilta, leveiltá lehtomailta,
korkeilta
korvikeilta,
mataloilta haavikoilta,
kultaisilta ku asikoilt
a,
hopeisilta saloilia
"küldöm [őket] kövérséget szerezni, faggyút
keresni a sík mezőkön, széles ligetekben, a magas erdőkben, az
alacsony nyárjasokban, az aranyos fenyvesekben, az ezüstös
berkekben 5 uo. XXXII. 41 \ ota vitsa viiako sta, koivu korven
no t kel ni osta 'végy egy vesszőt a berekben, egy nyírfát az
erdő hajlásában' uo. XXXIIL 109. — f 3 ) . k i r k o s t a ölen otettu,
kappelista
kahvaeltu 'a templomban fogtak meg, a kápolná
ban ragadtak meg' Kant.:i III. 22.
l a p p : S. kustöm
tailiá kakkom walti'? 'hol fogom el
venni?' HAL. II. 43 | koste kalhkan monno tü ijan valltet? 'hon
nan vegyelek [ki] tégedet éjjel?' uo. V. 53 | K. ko,st ton rimn
vaildi/ tájt kosk kuoJLlijt2 'hol vetted, te róka, ezen szárított
halakat' GEN. UF. I. 77.
c s e r e m i s z : kP. indes er-fdllan indes @üt m uc as k§ é
üődrdm nal§n ckilencz fiának leányt vévén kilencz vízen túlról*
GEN. SÜS. Aik. VII. 57.

k a z á n i - t a t á r : (Jurtkuli) zajiqlardin
iték aldim c in
5
Uralsk kaufte ich mir stiefel PAAS. KSZ. III. 51.
c s u v a s : aU. p al ar D an nidr'i jaBalazéih ilúdú ? ca vásá
ron micsoda holmikat vettél?' MÉSZÁROS, CsuvNGy. II. 417 [ aT.
sifdn allgrol ís§B§rkk§r pií vinnie, yjé pazarDan
ilniné p"dldsUd'a ti kezetekben lévő ostortok nagyon vékony, hadd tudjuk meg,
melyik vásárban vettétek' uo. 149 j aT. tsdmÉdrúén
Iliid sur
javlek, %drr\né ŰGa pdMrhd 'Szimbirszkben vett fehér kendő, a
széle aranyos pántlikával beszegve' uo. 98 | aT.
samarDanna
ilhd sár§ laza 'Számárában vett sárga ló' uo. 147. -— Vö. aü.
'étan
űjé'hn kü uksana? 'honnan pakoltad fel ezt a pénzt?'
(tijs- 'megrak, [terhet] föl- v. berak' PAAS.) UO. 420.
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v o t j á k : B. k ab akté b'astem kwiú vedra vina 'aus der
scbenke kaufte er drei eimer branntwein' WICHM. II. 107.
z ű r j é n : V. kié pe taje (tája) bőét is
misku-kuféihe?
'honnan vette ez hátbőrüket ?' FOKOS 58 | V. me og viun nekit'fse, a me kié-ke iéuk§ren boéta d'éríga rén nem megyek se
hova, hanem én valahonnan egy esomó(val) pénzt kapok majd5
no. 122 | jözlön mij eé-kö abu, sömin kitié
boétan 'wenn du
einmal dem fremden nicht zugeben hast, wo bekommst du dann
selbst?' LYTKIN 34 I P. kié síja ceri bostöm 'honnan vette ő a
halat?' EOGOV: ÜF. II. 65.

o s z t j á k : AK. yüdem sőt sojeyen tümdépteta vágay nlr,
vagan m% mari yoíe védem 'von wo nehme ich [gleich] teuere
stiefel und teuere gewánder um euere 300 mann zu kleiden'
PATK. II. 22 | E. ual iijdm niijna seltta
uulnjsem caz öregeb
bik fiamnak onnét vettem feleséget' PÁPAY: ÜF. XV. 151 | ma
iapm yoltéa ujsem ? caz én bátyámat honnét vettem?' uo, 63 |
ÁK. aipa yni noyt'ot'umdöt iögol lö/ívet jny adimöt 'der jüngere
mann stand auf, nahm aus dem holzlager (eigtl. ecke) hinter
dem herde ein holzstück' PATK. II. 44 | AK. t'ada, yüdem yiii
mitnat ei yötivet
nétjat veje! 'vatérchen, uns drei mánnern
nimm frauen aus einem hause!' 154 J AK. unt Ivet ei tapa
vejöt, urivet
ei tapa vejöt 'aus dem walde nahm er einen
holzspan, aus dem kiefernhaine nahm er einen holzspan' 136 |
AK. késajivet
vejai nova not-sem-tagat 'er nahm aus seiner
tasche das weisse handtuch' 126.*)
vásárol**)
f i n n : osta sielta
ostamia, pojallesi puolahattu! 'vásárolj
ott vásárolnivalót, a fiadnak lengyelsapkát!' Kant. 3 II. 148 j osti
sielta
ratsináisen, . . . . osti sielta
sussunaisen 'vásárolt ott
ingecskét, . . . . v á s á r o l t ott derekas ruhácskát' 214 | annoin vielákin sinusta solen suuren minjállesi, saatu saksan kaupungista,
ulkomaalta
ostettuna 'adtam még érted menyednek egy nagy
*) De ugyanott locativussal is: AK. man kés aj emna
nova not-sem-tágat veje 'nimm aus meiner tasche ein weisses
handtuch!'.
**) L. fönnebb vesz alatt is.
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csatot is, a melyet német városból kaptak, külföldön vásároltak'
III. 63 j viinat ostin Wiipurista,
oluet omilta mailt a 'a
pálinkát Viborgban vettem, a sört saját földünkön' I. 154 j
ostin lakin Helsingista
'vettem sapkát Helsingforsban5 ÖET.
3
SKL. 61 j mind laksin taas Löytölastá
jauhoja ostamaan
'elmentem ismét L.-ben lisztet venni' Kans. II. 37 I han lakéi
ostamaan apteekista
rohtoja 'elment orvosságot venni a pa
5
tikában uo. 50 || (Koillis-Satakunta) se on otanu' viljaa
Jámsásta
'az gabonát vett Jámsáben 5 SETALA: Suomi II.-j. XVI.
56 | se oli menossa kaupungista
tavaraa ostaan 'most ment
el a városba árút venni' uo. | | é s z t : ma ostsin sed
turult
'ich kaufte es auf dem.markte' WIED. EGr. 346.
l a p p : S. sö acőij tuhte parnie mennet marhneste
vPnep
oastet 'a legénynek el kellett mennie a vásáron pálinkát venni'
HAL. III. 76 [ kv? tihte parnie marhneste pö°tij, sö lij omtumq,
marhneste
ömesse ai\ maitie accijin prüuresne utnet cmikor
a legény a vásárról megjött, a vásáron különféle holmikat vett
a lakodalomra (tkp. melyeket a lakodalmon bírni fogtak)5 uo. [
suomies aikien lij vilnop ivaradpmma ogstumma
marhneste
'egyszer oda volt pálinkát vásárolni a vásáron 5 uo. 164.
v o g u l : É. kimer, nap ti-yarip-ut yoti s címnél jouiás-lén? 'szegényke, te micsoda vidékről vásároltál ilyesmit' MŰNK.
VogNGy. IV. 338.
választ,

kiszemel

f i n n : Tuhkamo silloin valitsi kauniimmat siivet
sieltd
talteensa 'Hamupipőke akkor kiválasztotta ott a legszebb szár
nyakat5 Sat. I. 2 36 | sieltd
vaattehet valitse 'válassz ott ruhát'
Kant.15 III. 87.
m o r d v i n : E. nej kosto sajiti, éesk putiti, vaj kosto varcik, sez(é) uskik! c nun, woher du ihn genommen hast, dahin
versetze ihn (zurück), o, woher da ihn ausersehen hast, dahin
bringe ihn (zurück)!' PAAS. I. 74.
eljegyez
f i n n : «mista
sie kihlasith) — umetsasta
mie kihlasiffli) '«hol jegyezted el?» — «Az erdőben jegyeztem el»5 Sat.
II. 101.
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akar
f i n n : jos tahót venettd t a alt d fha csónakot akarsz itten 5
Kai. XVI. 238.
kap
f i n n : idailii kdyn tietelemássd, mi std työtd, ruok'aa saisin
itt járok tudakolva, hol kapnék munkát, ételt' Sat. II. 84 |
mi std nyt saadaan neula chol kapunk most t ű t ? ' Kans. II.
238 i katsohan nyt, mitd mind Hiidestd
sain cnézd csak, mit
kaptam a pokolban' Sat. IV. 191 } isd olisi ristittdnyt poikansa,
c
vaan ei saanut kummia sülé kaupungista
az atya megkeresz
teltette volna a fiát, de nem kapott neki a városban komát' uo.
II. 152 | saivat siitdjoesta
yhden hauvin cfogtak ott a folyó
ban egy csukát' Kans. II. 32 | ja akka sai kaloja
verkoista,
ja ukko sai Untuja metsdstd
%s az öregasszony fogott a háló
ban halat, s az öreg ember madarat fogott az erdőben' uo.
57*) || é s z t : párást ep ole sealt mitte iiht vdhemat tilka scidud
'nachher hat man von dórt nicht einen kleinsten tropfen bekommen' AVIED. EGr. 412.**)
l a p p : S. iécin ecd almaca tété, koste
son ríhkui occui
c
nem tudták a többi emberek, honnan kapta a vagyonát' HALÁSZ
V. 78 | kostes
vdlléjam kulit W uggumí chol kaptad testvérem
a halakat?' uo. 116.
m o r d v i n : E. nej kosto
sajik, sesk putik, vaj kosto
vartik, sez(é) uslíik! "nun woher ihn genommen hast, dahin
versetze ihn [zurück], o. woher du ihn ausersehen hast, dahin
bringe ihn [zurück]!' PAAS. I. 74.
m a g y a r : Kérdi a leányt, h o n n a n kapta azt az arany
pénzt (MNGy. X. 243). Útnak indult egy felé, maga se tvdva
c

*) saavuttaa 'elér' szintén ablativussal jár; pl. vield ma
sinut sieltdkin
saavutanl cén téged még ott is elérlek!'
Sat. L* .1.3.
**) Vö.: -se kun sai kynsiin kissa lattianraosta
ropata
karhun korvan, karha sdikdhti 'mikor a macska körme közé
kaparinthatta a padlórésben a medve fülét, a medve megijedt'
Kans. I. 131.
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merre felé, ha valamerről
szolgálatba kapna (Nyr. XXXVII.
370). Há elindultam, ha anyát kaphatnék valamerről
(uo.
XXXII. 402).
lop
f i n - n : Matti, joka, árvasi pirun káyneen niitá síelt a
varastamassa, meni metsaün 'Matyi, a ki azt hitte, hogy az
ördög járt ott lopni, az erdőbe ment' Sat. IV. 173 | menivát
kaikki kotiinsa eivátká sen kovemmin enáá káyneet Matin
riihestá
eloja varastamassa r mind hazamentek, és nem jártak
többé Matyi csürjében gabonát lopni' uo. 174 | minun isáni
Unna sta on hedelmiá káynyt varastamasa "atyám várában járt
gyümölcsöt lopni' BUDENZ : FNy."2 131.
l a p p : S. tü llj olmáj tan suolátam uksa kiecies
'az
ember ezt ellopta az ajtóvégből' HAL. 1.82 j sűlat taté
áihtest
'lop ezen éléstárból' uo. V. 118 | te vite S3més áiktn répe le
küht (piwtám)
sűlátam almáéi kár rési st 'egyszer a róka
halakat lopott az emberek szánjából5 uo. 116.
m o r d v i n : E. koda bu {este
salamat gujiű oj? 'wie
könnte man hieraus scblangenbutter stehlen? 5 PAAS. II. 121 j|
M. salazá kosta?
otsu p aké ásta,
sokama-v at sta 'woher
stahl er ihn? von dem grossen acker, von cler pflügestelle'
AHLQV. MMordwGr. 128.

v o g u l : E. am né-mat-yotél
at tídmentásém 'nem loptam
én sehonnan sem5 MŰNK. IV. 330 | kan yotél-uilt
tülmentém
qlnán ! 'ezek a te valahonnan lopott pénzeid! 5 uo.
m a g y a r : Némelyek azt beszélik, hogy . . . . Pápára akar
menni, és onnét rabolni (1602. THUEZÓ Lev. II. 28).

s&éé,

yyűjt*)

f i n n : a) Anni.... lakú . . . . omenoita ottamahan, páhkámia
poimimahan, emonsa omena m a a sta, oman taaton t ar h a s e st a
'Anna elment almát szedni, diót gyűjteni anyja almaföldjén,

*) A k a z á n i -1 a t á r b a n is: bar sin, susi tirádán
jilák
jij 'eredj, szedj ama környéken epret5 {jij- 'gyűjt') BÁLINT 1. 45.
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atyja kertjében' Kani, 8 III. 65 j tyttö poivúi marjoja mets ast á
r
a leány bogyót szed az erdőben' SET. SKL. 3 61 j karhu ja susi
ja kettu ja janis poimi kan ka alt a marjoja a medve, farkas,
róka meg a nyúl bogyót szedett a homokos mezőn' Kans. I. 30 J
poimin m a alt a mansikoita, alt a vaaran vaapukoita 'szamoczát
szedtem a földön, málnát a hegy alján' Kai. XXXV. 221
poimi kyynelet mer est a 'összegyűjtötte a tengerben a könnye
ket' uo. XLI. 259 ( niinpá kuulla neljánnellá poimi kultia mereltd,
hopeoita lainehilta
'hát a negyedik hónapban ara
nyat szedett a tengeren, ezüstöt a hullámokon' uo. XXXVIí.
38. -— P) noukkia talia naho ista
'faggyút szedni a bőrökből'
Kans. I. 221. — 7) luut korjasi lumesta
'összeszedte a cson
tokat a hóban' K a n i 3 III. 28 (274. L). — 8) láksin hanhien
kokuhun, kirjasiipien kisuhan, kuolasuien korjdohon Saksan s al
mi It a syviltd, ulapoilta
aukeilta 'mentem ludakat gyűjteni,
tarkaszárnyúak játszóhelyére, nyálas szájúakat szerezni (szedni)
Németország mély tengerszorosánál, nyilt tengerén' Kai. XVIII.
134 | hyppási itse viimein ja kokosi kalat tieltá
'végre maga
ugrott le s összegyűjtötte a halakat az úton' Kans. I. 35. —
s) no siitd repo kerdsi ne kalat ti el t a 'no aztán a róka össze
gyűjtötte az úton azokat a halakat' uo. 60.
v o t j á k : so-berd surás-kuzais
corigzá oktini kutkám 'az
után az út hosszában a halat össze kezdte gyűjteni' MŰNK.
VNpH. 125.
m a g y a r : Szedett*) a kerbű
égy nagy rakás körtét, ká
posztát még almát (MNGy. IX. 361). A szekeret innét
s túl
szedte össze, egyik kereket, másik rudat, harmadik tengelyt adott
(uo. III. 352).
fog,**)

halás&,

horgász

f i n n : a) laksin lohta pyytámáhán, kuujoa kueltamahan
Turnén must ast a joesta,
syvástá sara-ojast a 'elindultam
*) A magyar szed ige eredeti jelentése: 'carpo', ebből fej
lődött a 'lego, colligo' értelme.
**) Vö. a c s u v a s b a n : aT. küskezéÚ9n ydfzené sat
ájdnúién
titrgmer 'a koskiheliek leányait kert alatt fogtuk meg'
MÉSZÁROS : CsuvNGy. II. 63.
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lizaczot fogni, ivás idején kövér tavi lazaczot halászni Tuoni
fekete folyójában, mély sasos patakjában' Kai. XVIII. 113 j tyion
hauin tuolta
pyyddn cazt a csukát ott kifogom' Sat. I. 2 48 j
menepd, Mikko tuolta
lanimista
kalaa pyydd ^ e n j hát,
Miska, fogj hát halat ott a tavacskában' Sat. L 3 21 j pyytad
kolmanneksi hirvedn suuren hauin Tuonelan joesta
'harmad
szorra a rémséges nagy csukát kifogja Tuonela folyójábüT Kai.,
XIX. tart. — P) haroi lapscnsa láhtee stá "fölhalászta gyer
mekét a forrásból' Sat. I. 2 118 | diti silloin juoksi hátáán, ja
haroi lapsensa l ahte est a, ennenknn takehtua enndtti caz anya
akkor sietve odafutott és kifogta (tkp. felhalászta) gyermekét a
forrásból, mielőtt belefulladt volna' Sat. I. 3 118. — y)
tuolta
mind niitd avannosta
hánnálláni Upposin rott halásztam őket
a lékben farkammal' Kans. I. 87. — S) mind ongin hdnnálláni
c
Ilmoilan akkojan láhteestd
én farkammal horgásztam L
asszonyainak forrásában' uo. 35 j hánnállá avannosta
ongitin
'farkammal horgásztam a lékben' uo. l ö t .
l a p p : S. kuste
tatne tditie küHite 'hol [halásztadj te
ezeket a halakat' HAL. III. 31 | K. mon valdem, sijd
galdijes^
c
vuokkum, sejbinam vuokkum én [hol] vettem: a falu lékjéből
kihorgásztam, farkammal horgásztam' GEN. UF. I. 77.
m o r d v i n : M. da vaga, kalndt kundan. — kosta
kundaíí csieh, ich habé fische gefangen. — Woher fingst du?'
AHLQV. MMordwGr. 118.

v o t j á k : corig mon su r i s kutili rén a patakban fogtam
halat' MŰNK. VotjSz. 208.
z ű r j é n : me hoznám jukmösis
vugravi céu farkammal
a jéglékből horgásztam' ROGOV: UF. II. 65.
v o g u l : T. ti tőnél
kr'ol a léslés tkét kvl kwir-japtet a
f
nalüs, jíw-japtél nahís ha ezen tóból halat fogtak, a halat
nem tisztították vaskéssel, fakéssel tisztították' MŰNK. VogNGy.
IV. 408.
m a g y a r : a) Kérdezték, hogy honnan
fogta. Azt mondta,
&f m hídon egy egész ló'sereget űztek keresztül, onnan
fogta
(MNGy. X. 408—9). — p) A tenger hői fát halásztak (uo.
III. 407).
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tör*)

f i n n : a) hakkoan metisen haavan metisellá kirveheliá,
metiselta matt ah alt a, kultaiselta künn ah alt a cegy kedves
(tkp. mézes) nyárfát vágok egy kedves fejszével a kedves dom
bon, az aranyos halmon' Kant. 3 II. 352 ] sitten vaimonpoika
hakkasi vuor esta petajátá 'akkor az asszonyfia fenyőt vágott
a hegyen' Kans. I. 178. — (3) leikkasi sielta
kuormallisen
koivun vitsoja Vágott ott egy szekérre való nyírfavesszőt' Sat.
c
IV. 169 | no, otetaan leppápölkky, leikataan metsástá
no,
vesznek egy égerfatőkéfc, vágnak az erdőben' II. 2 | leikkoa
lehosta
koivu, ota vitsa viiakosta Vágj nyírfát a ligetben,
végy egy vesszőt a berekben' Kai. XXXII. 305. — 7) orava oli
c
mennyt kuuseen ja karsinut kapyja sielta
a mókus a fenyőre
ment és ott tobozokat nyesett' Kans. I. 3. — S) karhu saa
revdistá sen puun pois ti el t a ca medve azt a fát kitépheti az
c
úton' uo. •— s) tempói kartan kankahalta
kirántott a ho
mokos mezőn egy husángot' Kai. L. 107. — C) vief on muitaki
sanoja, ongelmoita oppimia, tie-o h e st a tempomia. kaner v 0 ista
katkomia, risukoista
riipomia, vesoista vetelemiá, páastá heinán hieromia, raitiolta ratkomia Van még más szó is, bűvös
szó, a mit tanultam, az útszélen szakítottam, a hangás mezőben
tördeltem, a bozótban téptem, tőhajtásokról hoztam, a fű végé
ről dörzsöltem, a falu útján fejtettem föl' Kai. I. 51. — TJ) mies
jjieni, uros vahainen hongan rannalta
hotasi, puun pitkan
c
petájikosta
a kis ember, a piczi hős egy fenyőt rántott ki
a parton, egy hosszú fát a fenyvesben' uo. XLVIII. 1.61. —
&) taittoi vastan varvikosta,
lempi-vastasen lehosta Vesszőt
tört a csalitban, csinos vesszőcskét a ligetben' uo. XVIII. 295. —
1) no menee karhu kiiymaán vitsaa, kun murtaa sielta
suuren
petáján cno, a medve megy vesszőért, mikor ott nagy fenyőt tör'
*) A t ö r ö k nyelvekben is; pl.
m i s e r - t a t á r : kar (a) urmannar
d a 11 kajSn kistdm eh
jullarya majákká 'in dem dunkeln wald íallte ich eine birke
zum wegzeichen an der grossen landstrasse' PAAS SUS. Aik.
XIX3. 185.
c s u v a s : aT. sátrán
ttlma tatrem kárenza fa kertből
almát szakítottam felnyujtózkodva' MÉSZÁROS: CsuvNGy. II. 148.
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Kans. I 184. — v.) sitten oli sárjetty kyyhkysen pestist a manat
"azután összetörték a galamb fészkében a tojásokat' 9.
v o g u l : K. ros ménéi
sairépam sedrén pöt maris méné
páti, mqns möt(l) sairépam szirén pöl' ros méné páti 'orosz
földről vágott fehér forgács vogul földre esik, vogul földön vá
gott fehér forgács orosz földre esik' (== levél) MŰNK. VogNGy.
IV. 400.
m a g y a r : a) Vágják le azt a két fát onnat
(MNGy. X.
113). — P) Az ökör megengedte, hogy szakasszon egy ezüst virágot
az erdőből
(31).—f) A rézerdöríí
tör egy rézgalyat (NyF.
XVI. 55).

teidönt,

földönt

f i n n : kaasi sitten mufén hongan metsástá
'aztán az
erdőben kidöntött egy nagy erdei fenyőt' Sat. I.2 20 | no miná
sinulle en anna tytartani, ennenkan menet, kaikki puut tastá
vuomasta
kaadat 'no én nem adom neked leányom, míg el
nem mégy s ki nem döntesz minden fát ebben az öbölben'
37 | kaatoi kattilat tulelta
'íöldöntötte az üstöket a tűzön'
Kai. XIII. 131.
ayt/oniit,

megöl

f i n n : nyt on karhu pirtissá, menkáa tappamaan karhu
sieltá
'most a medve a kunyhóban van, menjetek, üssétek ott
agyon' Kans. I. 31 ] tappakaamme muudan maho
tanhuelta!
'üssünk agyon néhány meddő tehenet az istállóban!' Sat. I. 2 23.
lő,

c&éloz

c
f i n n : a) han rupeaa táhtaámáán sitá oravaa puusta
ő
czélba kezdi venni a mókust a fán' Kans. II. 116.— p) minápá
ammun tuon kiekin tuosta
'hát én lelövöm onnan azt a sirályt'
Sat. I. 2 94 | ampui yhta teyrtá si elta koivusta
'lelőtt egy
nyírfajdot ott a nyírfán' uo. 181 | ammu tuo Hiiden poika t u olt a
hongan látvágtál
'lődd le azt a pokol fajzatját onnan az
erdei fenyő tetejéről!' uo. 187 | ammu vainen, poikaseni, tuo
hukka puun juurelta!
'lődd meg csak, fiacskám, azt a farkast
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a fa tövénél5 uo. | ammu joutsenet joelta,
vesi-linnut
viertehilta!
löjj a folyón hattyúkat, az örvényeken vízi madarakat! 5
Kai. XIV. 455 | lahtee itsellensd syödd metsasta
ampumaan
"elindul magának ennivalót lőni az erdőben' Kai. XXXVI. tart. |
ampui peiposet pih alta,
rastahaiset r auniolta
'pintyőkéket
lőtt az udvaron, rigókat a kőrakáson' Kant. 3 I. 228 ] ammunko
joutsén en joelta,
virr alta
viherván linnun ? lelőjem- e a
folyón, a zöldes madarat a folyamon?' II. 154.
m a g y a r : Kérdik, honnat
lőtt annyi vadat; 6 azt
mondja, hogy itt az erdőben(\)
lőtte őket (MNGy. X. 211).
koptat,

rothad,

korhad,

ég,

éget

f i n n : a) puolen kynnysta kulutti helevilla helmoillansa,
puolen hirtta paánsá padit a sileilld silkillánsd 'fél küszöböt el
koptatott ragyogó ruhaszególyével, fél gerendát feje fölött sima
selyemkendőjéveP Kai. L. 9. — p) alta lattiat lahovi, padit a
peite markanevi ca padló alul elkorhad, a takaró fölül elrothad'
Kai. XLV. 189. — 7) kirkon li kelta v. Idheltd
paloi talo
c
a templomhoz közel leégett egy ház' BUDENZ: FNy. 2 110.
z ű r j é n : seséa vil pirtem jöz pondis zugédlini i sotni
c
assis vaz idöljasnise (jenjasnise) bi diaié
azután az újonnan
megkeresztelt nép kezdte összetörni és elégetni a maga régi
bálványait (isteneit) mindenütt' POPOV 5.
olvaszt
v o t j á k : tulis hindi saras vilié
limijdz durdn-kd suntiz:
so ara valds-nan udaltoz cha a nap tavaszszal az úton a havat
oldalvást olvasztja: abban az esztendőben a nyári vetés [dúsan]
fog teremni' MŰNK. VNH. bab. 4 1 .

eszik
f i n n : koira sillaikaa s'ói hdneti takaa
puuropytyn tyhjdksi 'a katya ezalatt mögötte teljesen kiette a kásásputtonyt'
Sat. III. 65 j lintuin pitád syödd marját pois ti el t a ja repid
puolukan lehtid ja kanarvia ca madaraknak az útról le kell
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enniök a bogyókat és tépni áfonyaleveleket és hangát' Kans.
c
I. 1 | joka karpaloita söi suolta
a ki foltos áfonyát evett a
c
mocsáron' uo. 258 | syöpi heindt hettehestá
a füvet eszi a
3
fertőn Kai. XX. 45 | elkdd, poikaseni, ma a sta syö'kö, syökdá
latvast
a cne egyetek, fiaim, a földről, hanem egyetek [a len]
csúcsáról' Sat. II. 96 | saat syödd urpia puusta
ja puolukat
ma a sta 'ehetsz a fán rügyet s a földön áfonyát' Kans. I. 4 |
kukás rupeaa kuu siko sta syömaán kápyja cki fog a fenyves.ben tobozt enni' uo. 3 | sind saat syödd petajan latv oi sta
neuloja cte tű[levele]ket ehetsz a fenyők csúcsán' uo. 4 | jos
mind ennen maalle pddsen, niin mind syön lapsen ja lampaan
talo sta c ha én előbb jutok a szárazra, akkor én megeszem a
gyermeket és a juhot az udvarházban' uo. 260 | kuka nyt on
c
syönyt sen suden siitd
kiukaalta
ki ette meg most azt a
farkast ott a tűzhelyen' uo. 30.
l a p p : S. te poröi muhtem repi tan puoites stihkeu tat
c
sdjjés
hát valami róka megette azt a kövér falatot azon a
helyen' HAL. NyK. XXII. 315 || N. jus Adam jah Éva eh Un
borram ddte vadngduövum muorest,
de %b lim bárget dán lussóg
c
wenn Adam und Eva vom verbotenen báume nicht gegessen
hátten, würde ich nicht so schwer arbeiten' QVIGST. SUS. Aik.
III. 47.
c s e r e m i s z : kCzar. twő§n s ey g a'c r§'@§z laska't söre't
cdlt ko'ckSn pStare'n c hinter ihrem racken frass der fuchs alles,
sowohl die nudeln als milch, auf POEKKA: SUS. Aik. XIII. 10.
v o t j á k : cutf gorib peres kisno luditi vetleno, otis
visak
jüez éid (sarló) eegy sánta, púpos asszony megy a mezőn át s
ott minden gabonát megeszik (sarló)' MŰNK. VotjNyt. tm. 47.
z ű r j é n : V. rut'é petas, vii p o s-v otdrz i é sojas dzik sers§
c
a róka kimegy, a pitvarból megeszi a vajat, éppen a közepót'
FOKOS 63.

iszik,

itat

f i n n : a) vetdysi darimmáiseen aittaansa heti, mist a
eldvdtd vettd paratakseen joisi 'visszavonult a legszélső élés
kamrájába, hogy ott eleven[ítő] vizet igyék, hogy meggyógyul
jon' Sat. II. 197 \ juo kelleristáni
kaikén viinan cidd meg
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a pinczémben a pálinkát mind5 uo. 41. — (3) elkohönp'on veikkoseni siná ilmoisna ikeiná juottako sota-oritta rannalta
m erellis eltei c bátyácskám ne itasson világóletiben hadimént a
tengerparton 5 Kai. IV. 351 j juottaos vávyni varsa
láhisestá
láht eh estei 'itasd meg vőm csikaját a közeli forrásban5 uo.
XXI. 83..
Második

csoport.

keres*)
f i n n : a) no, eihán se kuninkaan poikev julennut sitá sormasta si eltei pöyclán alta . . . . etsiá 'no az a királyfi nem
merte azt a gyűrűt ott az asztal alatt
keresni5 Sat. IV. 79 |
mitá lián si eltei etsü ? cmit keres ő ott? 5 Kans. I. 167 ] pyöveli
kirvestá etsi penkin alta 'a hóhér a bárdot kereste a p a d alatt5
uo. 143 | etsi pientá poiuttansa... .alta jauhavan kivosen, alta
iuoksevan jalaksen, alta seulan seulottavan, alta korvon kannettavan 'kereste kis fiacskáját.... az őrlőkő alatt, a futó szántalp
alatt, a szitáló szita alatt, a hordozó csöbör alatt' Kai. L. 356 |
viikon etsi poiuttemsa, poiuttansa, pienuttansa, etsi mailt el,
mcinniköiltá,
k annoilta,
kanervikolta
'egy hétig ke
reste fiacskáját, fiacskáját, kicsikéjét, kereste a dombokon, a
fenyvesekben, fatökéken, a hangafüves helyen5 uo. 365 | etsittihin
iskicltá, katsottihin kaatajata s elvalta
meren seláltá,
lakeilta
lainehilta
'kerestek leütőt, néztek ledöntőt, a sík ten
geren, a nagy kiterjedésű hullámokon 5 uo. XX. 85 j niin keisari
antoi hánelle etsiá paástá
táitá 'hát a császár kerestetett vele
tetűt a fejében5 Kans. II. 69 || é s z t : mis sa ot'sicl sit
toast
5
Vas suchst du hier in der stube WIED. EGr. 342 [ ot'sis huost
metsast
'er suchte das pferd im walde5 uo. 346. — (3) miná
hain, etsin sitá joka paikasta
'kerestem azt mindenütt' SET.
SKL. 3 61 | (Kemi) kyllá sitá haetthin joka paikasta,
mutta ei
löytty misthán
'bizony azt keresték mindenütt, de nem talál* ) A m i s e r - t a t á rban is: pitdrburelan
min ezláchm,
sindn köbök kdhnd tapmaclSm 'in Petersburg habé ich gesucht,
aber keinen menschen gefunden, wie du5 PAAS. SUS. Aik. XIX3.
d. 308.
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ták sehol' CANNELIN : Suomi III. j . II. 8.6. — 7)
kirnusta
urkkii 'a köpüben kutat' Kans. I. 103.
l a p p : S. mentellie kallopa ussota skoukata icaccet je' mqtc
kqm uhcedet (iveccet) teppete
hanem hát az ember az erdőbe
szándékozik menni és ott a medvét keresni' HAL. II. 30 | te sa*
kuit prinnsa 1 lustie toppéit
ohcot 'akkor biz a királyfinak
talán nem lesz kedve ott megkeresni' HAL. V. 197 | te vulleke
talle suhte ol°bmd, icé öhcot sü i'aisie p akti st 'néhány ember
elment, hogy majd megkeresik a hegyek között' uo. 23 j ahcciesvarkkau ohcoa lohkiekis
'apám falatozni (harapni) valót ke
res a záros szánkóról' uo. I. 104 ! mennet acc anrie suomies
ci enne ste mü~ kullie rinnkob uhcediH, mab l%ep manne tann
ciennéje karviehtgmma 'még el fogsz menni, [hogy] egy kis tóban
megkeresd aranygyűrűmet, melyet azon tóban elvesztettem' uo.
III. 132 |j E. son gzdi su juohke sajoest
godd'je bir 'sie suchte
ihn überall in der náhe der hütte' SANDB. 10 )| K. ockiedij
cdiSest
'kezdett keresni a vízben' GEN. UF. I. 70.
v 0 t j á k : a) Kain §oz-ka b 0 d -dóri éti d kuikod-burjod-kd
— ta sori! 'ha a Káma-part falain keresel, válogatsz [virágport]
— idefelé!' MŰNK. VNpH. d. 257 | kuski-no setti érommd,- aslazno izon kenasiékéz
'kerestem és megtaláltam kedvesemet
a maga alsó csűrében' uo. d. 120. — p) Üres-no néljos kajik
áztam néljosez d ünjais
utcasa ud settd 'az Üreé-beli leányok
hoz hasonló lusta leányokat az egész világban keresve nem
találtok' uo. d. 131 | utcaj-no setti mon tond iéon-no kenas
po skiskéd
'kerestelek s megtaláltalak téged alsó csűrödben'
uo. d. 117.
z ű r j é n : mödivaié kossi ! 'máshonnan keress' EOGOV : UF.
II. 60 | me vöv assim górt p alnikié
mimda koséi 'én a magam
lovát a harasztosban mennyit kerestem' uo. 60/1 | V. séssa
kutisni korsni vais
'aztán a vízben kezdték őket keresni'
FOKOS

126.

o s z t j á k : AK. rtieiid metta-sir jara tagivet
kénceda t
'geh und suche in irgend einem anderen orte!' PATK. II. 108 |
E. tdm tüydidn
eudlt niy manem nini suy.kanzd! 'ezen he
lyedről nő járta nős vidéket keress!' PÁPAY : UF. XV. 8 | manem
uazdm
eudlt
alt kashli 'engem a városomban ne keressen5
uo. 153 j vzdm ilbi eudlt kanzdmhs 'a vánkos alatt keresgélt5'
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uo. 8 | %mi vz9m-p at eudlt kanzánta pidds 'az asszony a párnaaljban keresgélni kezdett3 uo. 16.
v o g u l : E. juw-téné pum-sqw yot él hinsianl 'a megenni
való fűbimbót hol keressék5 MŰNK. VogNQy. I. 87, \%%^.plym
sim pojtn'-utá tül kissnüio 'fia éhének csillapító szerét ott,ke

resnénk' uo. 73" j íi kér alpip

sátjür-pirénnél,,sis-jör_tül

kinseu 'ezen vastestű hét júr állat fiadnál háterőt ott keressünk'
uo. II. 133 | elél at kinsaujé 'messze nem. kerestetik' MŰNK.
VogNyjár. 16 | am tüjá-pál yqsá yq>tél varnem yatél tüli nirsajnél
juiv-téné nir-sqiv_ tül voss kinsiánl 'midőn tavasztáji
hosszú napot alkotok, elrejtő cserje mögött a megenni való
vesszőbimbót ott hadd. keressék' MŰNK. VogNGy. I. 90 | nan
a nemnél
maná _namt kinse'in 'minő tanácsot kívánsz (tkp.
keresel) te részemről?' IV. 341.
m a g y a r : Hát nyaka-szahattyúból
kereste inn
őt-tul
(Nyr. XXXII. 49). Messzünnen
ne keressünk ez dologban
bizonyságot (PÁZM. Eal. 146).

talál*)
f i n n : a) mistá siihen nauhan saapi, kusta
jantehen
tapasi 'hol kap ehhez szalagot, hol talál inat?' Kai. VI. 35 [

*) A t ö r ö k nyelvekben i s ; pl.
k a r á c s a j : q^ajdán tfapthj boqudár mulknú 'wo hast
du so viel habé gefunden?' PRÖHLE : KSz. X. 289.
j a r k e n d . i - t ö r ö k : séz mdném kizhnni neden bolsa tap
kelesén dédé 'te a lányomat bárhonnan .is megtalálván jöjj,
szólt' KUNOS: K S Z . VI. 3 3 0 ] méz bunday bér sikavra kelben
idék, hec ' % aj din sikár tapmédl 'mi itten vadászatra jöttünk,
semerről sem találtunk vadat' uo. 339.
c s u v a s : aU. étan
tüpr§n k§ná! 'hol találtad ezt?'
MÉSZÁROS: CsuvNGy. II. 421 | vV. plrdú 'stan
ás' toBas yám§rd
símé? 'honnan találjunk mi húst enni[valónak] a magunk szá
mára?' uo. 495 | vPK. stan töpr§n hsrhétVí-éiríiétH? 'honnan
találtál enni-inni valót?' uo. 471 | vPK. vara korúid 'dhyyi
pürtréú
topsa töyne yorné 'azután meglátta az előbbi házból
(megtalálva) kihozott leányt' uo. 370 | vPK. kiilzonéén
pörzá
topsa sljémásten 'a hamuból a borsót sem tudod megtalálni és
megenni' uo. 329 | aT. ydfh 'dúé-yüríúé asl§ üleyran
tüpremer
Nyelvtudományi

Közlemények.
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r
hartta tavaitiin kiinni sieltá
őt megtalálták ott' Eans. II. 12 !
kun en noita saanutkana, mailta ilmoilia tavannut, piti tulla
Tuonelahan 'minthogy azokat nem találtam meg, nem leltem
meg a fölső világon, Tuonelába kellett jönnöm' Kai. XVI. 315.
— P) mist a hánet löysit? 'hol találtad meg őt5 SET. SKL. 3
61 | no sitten hán löysi sieltá
yíiden pienen táin 'aztán talált
ott egy kis tetűt' Kans. II. 69 | yhdeksán öven faltad
löytáá
jumalan vasta 'csak kilencz ajtó mögött találja meg az istent'
uo. 124 | löysi sieltá
kaupungin pá ásta
'megtalálta ott a
város végén' uo. 64 | löysivát padan voita tieltá
'találtak az
úton egy fazék vajat' uo. I. 31 [ löysin aarteen maasta
'talál
tam kincset a földben5 BÜDENZ : FNy.2 107 [ löytivát hevon
lehosta,
kuloliarjan kuusikosta
'találtak a ligetben egy
3
lovat, a fenyvesben sárgás-sörényűt Kai. XXXIX. 139 | kamion
juuri kaivetahan, sieltá
löytyi liinan. siemen Tuonen toukan
kátköksestá
'ássák a fatő gyökerét, ott lenmagot találtak
Tuoni pondrója rejtekében' XLVIII. 19 | kylláhán sormus lakkaristani
löytyi 'bizony megtalálódott a gyűrű a zsebemben'
Sat. IV. 80 |! min'ita pasin liánét l tik e mást a 'olvasás közben
találtam őt' SET. SKL :i 61 j hev sensakin löysi heináá syömástá
nurmella 'a lovát is megtalálta, a mint a réten legelt
(füvet evésben)' BÜDENZ: FNy. 3 107 || (déli Hámé) ensin na'hka
nyljetááj^ja sittev ^jvi'lla keritááj^ja
siáltá
va:st e'lává löyletáá(n) 'először a bőrt nyúzzák le, s aztán a gyapjat nyírják le
és csak ott találnak elevenre' KANNISTO : Suomi III. j . XX.
128—9 || l í v : ku rek pald
liedab sclliz pülka 'wenn man auf
dem wege einen solchen Pílock findet' S-IÖGREN: LÍV. Gramm.
259 í| é s z t : sis téma mine, ot'si kőik kohad lábi, ja ei leidnud
kustki
'darauf ging er, durchsucbte allé örter und fand es
nirgends' WIED. EGr. 468 j se meste-rahvas leiti metsast
'dieser mann wurde tot im wd.de gefunden' uo. 297 | leidis ennast
ühe st s ü r e st ke íd r i s t 'er fand sich in einem grossen kel-

'vörös telién farkát (—- lósóska kóróját) nagy réten találtuk' uo.
63 } aT. prilbdr suyalne Ihihdl' sdr.h kezal tüprem yiit
leyran
'tavaly elveszített ezüst gyűrűt, idén megtaláltam az [uccza-J
közben' uo. 144.
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ler' uo. 342 || leid'sid teda s öj m est m a g a mást csie fanden
ihn in der krippe schlafend' (tkp. cevés, alvás közben5) uo.
l a p p : 8. kiistie
tatnd tqmm jeúvim nejjekam kaunamc^
•— ö, manna jaurien pq,t nyeste fhol találtad te azt a sok
gazdagságot? — óh én a tó fenekén' HAL. II. 53 |
kustem
i
c
kalákám tlje taitie kauni í — tdhtia s amme soafste
hol
fogom azokat megtalálni? — ugyanazon a réten' uo. 44 | noq
tle ( = tállia) jidlliem ai t aj)]) elte kaunejih c no, hát a lovat is
ott találtad?' uo. 54 j jaurien pqtnestá
kaunijijjim
tüuna
c
taitie, majitie atnam a tó fenekén találtam mindazt, a mim
van' uo. [ tillle munríem kaunijejja jaurhn bqqnist^e
'ekkor a
tojást megtalálta a tenger fenekén' uo. 124 | maite li ane stalü
vürhkaist
kaudnam 'a mit még a staliu rejtekhelyein talált'
uo. V. 147 ] N. de gaudni monneb moeran bodkest
'ekkor a
tojást megtalálta a tenger fenekén' FRIIS 108 | de gaicdne oivta
badjesiHa duoddares
'da fanden sie ein lappenlager auf der
hochebene' QVIGST. 25 | oict ha boáhtta ríévan fiér'vai, ga'vna
rozppa fiérvas
'einmal kam der fuchs an das ufer und fand
dórt eine krabbe' uo. j| K. ajges kavnij köb est 'fiát megtalálta
a veremben' GEN. UF. I. 70.
m o r d v i n : E. kosta sond'enze mujims líiifd'e mazi Damají
ko?idama?! cwo wird sie einen besseren mann finden, als den
schönen Damai?!' PAAS. II. 135 | ihejte van a {este
mujid'iz
'spáter fanden wir dich, sieh, hier' uo. 123 | vasov putsak,
malasto
masak "messzire teszed, a közelben találod meg'
PAAS. MChr. 2 | a. líiskanzo afineii art'úest', mvjié Rav b'eroksto
'seine hunde aber liefen und liefen, fanden ihn an dem ufer
vön Wolga' PAAS. II. 123 | rhejle fives vifste
mus sterva i
jarci ejstense c nachher fand der fuchs im walde ein aas, und
er frisst davon' uo. 101 || M. mus virsta
kudna 'er fand im
walde eine hütte' AHLQV. MMGr. 99.
v o t j á k : léit is settid? 'hol találtad?' MŰNK. VNpH. 71 |
mon acmd küzi-bus é-v élis nél-pijáz setti 'én a mi borsóföldün
kön egy gyermeket találtam' uo. 88 j lud-vilis
sor sedtam 'a
mezőn nyestet talált' uo. d. 49 | surás-vilis
mar-kd-so sion-ka
settid: sojá ton an si, dm-jumli umoj luoz! 'ha az úton akármi
ételt találsz, azt te meg ne edd, jó lesz orvosságszernek' bab.
76 | kisnoed-doris
dushnzá-kd settim : ton m&nim istop rina
17*
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baéti ha ott leljük feleséged mellett a szeretőjét: te végy ne
kem egy üveg pálinkát 5 uo. 142 | sor pitijis
ken sedtam ca
3
nyest nyomán menyet talált uo. d. 49 | ts attsais
korka settem
c
5
er fand im walde ein haus ^ I C H M . II. 13J1 | settem
niileskié
peiji korka rev fand im walde ein kleines haus 3 uo. 126 | set-tilUam kjion-jir so. nulesis
-cim walde fanden sje einen wolfskopf uo. 155 | éettiUam kobiéta b akiéaié
"sie fanden in
einem gemüsegarten kohl3 uo. 155.
z ü r j é n * ) : setié-kö menam jursiöj oz jugdi, bara te menim, konörii, vicko dörög leicivll 'wenn meine flechte nicht. da
aufzufinden ist, geh dann aus meiner stelle bis an die kirche'
LYTKIN 58 | setié-kö,
maj blröj oz jugdi, bara te. menim vetli
paskid adása ,mu vilad cwenn sie, du glückselige, nicht dórt
aufgefunden wird, geh dann auf das weite ackerfelel um an
meiner stell sie zu suchen 3 uo.
o s z t j á k : E. yul % olts a ősiemen 1 cwo werden wir fische
fmden? 3 AHLQVIST 9 [ ittam /altéa
oélem2 c hát hol találom
3
meg? PÁPAY : UF. XV. 74 ] oysátpdy kezi-svsna % alté a yaila,
kördí pehklal yos-táyht ca rézhüvelyes késének a háta, a .hol
találja, a vas oldalai [mind] leválnak 3 uo. 58 ] muy yvldeu
iubina si kur-náy§rlu, iás-náy§rlu lilluna pondi tuyáidn ,&udlt
muy oshttu 'halálunk után kezünk, lábunk czirbolyatobozajt (=,
karmainkat) a lelkeinknek kitett helyen majd megtaláljuk3 uo. 86.
v o g u l : ti nay qs y ot é l yqntipasén ? c hát ezt hol találtad
3
te? MŰNK. VogNGy. I. 34 | sim-tal'é% nasan pül yotél
yqntianl
c
a szívcsúcsra való ízletes falatot hol találják meg? 3 up. W [Air
saw tül ti yqnteHt Vesszőbimbót ím onnan találnak 3 uo?. 133 i
ten(-ut-ke yqnté'im: amki puup emnél yqnte'im c ha ételt szer-,
zek (találok): a magam gazdagságából szerzem3 uo. IV. 45 j
mortim má-yűrnél,
tül yqntilém nakwá pqse'm tiniy ta'il
vayénné poéédtawé 'madárköltöző dóltáj széléről, onnan szerzett
(talált) színe-szőre préselt drága ruhát nyomkodnak a vállára3
uo. IV. 220.
m a g y a r : Csakugyan Istenért kérlek édes fiam benneteket;
hogy egésségtekre viseljetek gondot, hogy valami szomorúság enyi
gondjaim között onnét ne találjon (1634. Tört. T. Új f. 1.272).

*) L. még lát alatt.
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találkozik
f i n n : repo.... Idksi metsdan juoksemaan ja yhdytti hukan
sielta
ni et^ ásta1 'a róka elfutott az erdőbe és ott az erdő
ben találkozott a farkassal' Kans. I. 118.
v o t j á k : a) aü/imes kit is en aííkomi cwo werden wir
uns begegnen5 WICHM. I. d. 119 | vm-éuires
viiuiéen
atskomi
c
wir : begegnen uns auf dem wasserwege' uo. — p) s ' m r e s
víljsén
pumitam nulesmurtez cauf dem weg begegnete er einen
waldgeist' uo. II. 126 | s M r e s viutis en ta vistem p)UV''^e'm
tavar-vaisen 'auf dem wege kam dem dummkopf ein fuhrmann
entgegen' uo. 110 | sur d-s-vilisá'n
kuldm^murt-nutsan pumiskoz 'az úton halottvivő emberrel találkozik' MŰNK. VNpH. 138 j
minisa surás-dur is künmati korkadn punisko 'menvén, az út
mellett egy harmadik házzal találkoznak' uo. 94.
akad
z ű r j é n : V. kis-kg
eskg mem sur e-ke so tsglkevei, seki
jona £§ Igéid loue 'hogyha valahonnan akadna nekem száz
rubelem, az (tkp. akkor) nagyon kellemes lenne (tkp. lesz)5
FOKOS

124.

r n a g y a T : ő biza gandaja magába nem máj sezálgat ott
ajan egy lelkire, henem árum bun elazan, magának anyát keresni,
haha akadna v alamer öl (Nyr. XXXII. 402).

Harmadik csoport.
észrevesz
• f i n n : - a) jopa havaitsi lopulla jalopeura sielta
'végre
már észrevette ott* az oroszlán' Kans. II. 54 | se havaitsee karhu
puusta
'észreveszi az a medve a fán5 I. Í21. — (3) nostalti
vaan kdsipaikan kolkat, numerot sielta
huomasi, kirjoitukset
'de fölemelte a törülköző kendő sarkait, észrevette rajta a szá
mokat, az írást5 uo. II. 105. -=- Y) őrit ályáá éen jo
kaukaa
2
'a mén észreveszi azt már messziről' Sat. I. 244. — Z)keksi
marjasen m á eltd,
puna-puolan kanka halta
'észrevett a
dombon egy bogyócskát, a homokos mezőn vörös áfonyát' Kai.
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L. 10.1 | sanoi muudan piru keksien miehen
piilostansa
'mondta egy ördög, észrevévén az embert rejtekében5 Sat. II.
182 | ei hevonen vettd juonut, . . . . kun keksi kuvan
ve'estd,
tiihen merkit taivahasta
'nem ivott vizet a ló, mikor észrevette a képet a vízben, a csillagjegyeket az égen' Kant. 3 III.
21 (255. 1.).
v o t j á k : ujin ko£-ki$i tu£ iéikim-no p el! mit is slrdz
sodiéko-no, adgisko-no 'éjjel akármilyen erősen alszom is, a
sötétben észreveszem az egeret és meglátom' MŰNK. VNpH. 86.
v o g u l : ali-völ' qulnél
%qntipeim kérin tq%d sül'in suj
'a felvidéki folyóvonal felől [úgy] veszem ki (tkp. észreveszem,
meglátom): vassal vert lóigának csengetyűazava [hallik]' MŰNK.
VogNGy. IV. 85.
m a g y a r : Ott várt, míg b előrű
észre nem vették, hogy
valaki ül a kapu előtt a lócánn MNGy. IX. 446.
megismer
f i n n : áanestd. hánen kaukaakin
tuntee a hangjáról őt
megismeri az ember messziről is' BUDENZ: FNy. 2 115 \ ei anneta
morsianta nytkáan, ennenkun tűnnen hanet műiden herrojen
joukosta
'nem adják oda a menyasszonyt most sem, a míg
meg nem ismerem őt a többi urak közt' Sat. I. 2 192 [ dsken
c
saanet, kun tuntenet sen moreiamén tastá
joukosta
csak
akkor kaphatod meg, ha meg tudod ismerni azt a menyasszonyt
ezek közt' uo. | mistá ma vávyni tunnen, vávyni vaen se ásta?
tuttu on vávy v de sta, tuttu tnoini muista
puista,
tammi
varpi-v arp asista,
kuuhut taivahan tahi sta cmiről ismerem
meg vömet, vömet a nép között ? Ismerős a vőm a nép közt,
ismerős a zelnicze a többi fa közt, a tölgyfa a vékony hajtások
közt, a holdacska az ég csillagai közt' Kai. XXI. 35.
v o t j á k : mi vanmi'-ik gögörsin kariékom; so puski é
todmdni kosoz tone atai 'wir verwandeln uns allé in tauben;
mein vater heisst dich mich unter diesen [tauben] erkennen'
WICHM. II. 92 | so zoktem pus kié pokt'si 7iilileé éoktemze to'dma!
'unter diesen íitzen musst du die erkennen, welche meiner
kleinsten tochter gehört!' uo.
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tuilahol
f i n n : mind kdyn....semmoista
paikkaa tuolta
kyldstü
tiedustamaan f én e l m e g y e k . . . . ott a faluban ilyen helyet tuda
kolni' Sat. IV. 76.
tanul
f i n n : mist a siad ölet oppinut niin paljon lauluja? 'hol
tanultál oly sok dalt?' Kans. I. 227.
m a g y a r : Hát te honnan
tanultad ezt, te székely ember,
hogy én elébb vétessem vérét a kó'nek 1 (MNGy. X. 108).
olvas
f i n n : kan luin lehdistd,
ettd kuninkaan tytdr on sairas,
c
niin mind laksin mikor az újságokban olvastam, hogy a király
leány beteg, eljöttem' Kans. II. 50 | olinko mind mikddn tohtori,
ettd mind rupesin tamman kaviosta
kurttuja lukemaan? c hát
orvos voltam én, hogy elkezdtem olvasni a kancza patáján a
ránczokat?' I. 157 | kun he siind kylmdssd ilmassa voinee lukea
le hm alt d karvat cha ők abban a hideg időben meg tudják
olvasni a tehénen a szőrt'*) II. 124 || é s z t : loeme sest ram atust cwir lesen in diesem buche 5 WIED. EGr. 346.
lát,

néz**)

f i n n : a) vaka vanha Vdindmöinen arveli, ajattelihe mennd
neittd kosjomahan, pddtd kassá katsomahan pimedstd
Pohjoc
lasta,
su mm ásta
S ariolasta
a komoly öreg V. azon
gondolkodott, tépelődött, hogy elmegy leányt kérni, hajfonatos
fejűt nézni a sötét Pohjolában, a ködös Sarjolában' Kai. XVIII.
1 | kohti pohjaista kulemme, . . . . sampoa tapoamahan, kirjokantta
katsomahan Pohjolan kivi-mde
std, vaaran vaskisen
sisdstd
*) De azt is jelentheti: ra tehén szőrét'.
**) Vö. k a z á n i - t a t á r : es tabmagan Istaninnan
bet
karayan % ki dolgot nem talál, nadrágjában keresi a tetűt'
(kara-

c

néz') BÁLINT I. km. 30.
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észak felé haladunk a szampót megtalálni, a tarkafödelűt meg
látni Pohjola kőhalmában, a rézhegy belsejében' uo. XXXIX.
384 | túli Paavali ja rupesi katsomaan ka api s t a 'jött Pál és
meg-akarta nézni a szekrényben5* Kans. II. 58, — P) naki*)
iuolta
tuon tulevan, uuen purren purjehtivan látta ott azt
jönni, egy új dereglyét vitorlázni5 Kai. XVIII. 591 | Kaukon
kaukoa
ndkevi, loitompata
Lemminkáisen 'meglátja Kaukót
a messzeségben, Lemminkáinent a távolban' uo. XXVI. 459 |
náki metsásian korvat s i e 11 a puunjuuren a 11 a 'meglátta a vad
disznó fülét ott a fa gyökere alatt' Kans. I. 146 [ sitd urinata
tahtoi karhu ndhdá piilostansa
'ezt a morgást a medve látni
akarta rejtekében ( = látni akarta, mi az a morgás)' uo. 139 [[
é s z t : nagin seda en e s e st ja t ej st e st 'ich habé das an mir
und an anderen gesehen' WIED. EGr. 346.
l a p p : N. mutto többe ledje cednag nissonak kukkéba
st
kceccameri 'valának pedig ott sok asszonyok, kik távol nézik
vala ezeket1 (KÁK.) FELLM. II. Máté XXVII. 55.
m o r d v i n : E. ko sto úesinelc od séféi fwo werden wir
deine junge gestalt sehen5 PAAS. I. 222 | miá iét'at ma sto r
laykéió
zardojak gofnicat ezihek neksne csolche zimmer habén
wir in der ganzen welt nimmer gesehen' uo. 106.
v o t j á k * * ) : a) no kit jé evei add'zeme jjse juemez 'nirgends habé ich ein solches trinken gesehen' WICHM. II. 128 ]
so'-bere dtis murtjos narak ad'dziU'am cjetzt sahen ihn da allé
leute' uo. 74 j so karé vuiem berad otié baddzim fiuk adUzod
'nachdem du an diese stadt gelangt bist, siehst du da eine
grosse schlucht5 uo. 60 | so piiosmwte dtis murtjos ogiz-no ug
a'Mzo viíuem 'kein einziger von den dortigen menschen soll
den jungen mann bemerkt habén 5 uo. 74 | koéak uljé so ad'dzem
, *) nayttdd c mutat 5 igével is: ndytti merkin
otsastansa
'megmutatta homlokán a jelet' Sat. I, a 53. — Vö. még: véli
samassa neuvoi heille maammonkin sieltá
piilo-paik a sta 'a
testvér egyszersmind megmutatta nekik anyjukat is ott a rejtek
helyen5 (neuvoo 'tanácsol, útbaigazit5) Sat. I.2 107.
**) Vö. ad'dzjtjrii 'mutat (láttat)5 igével is: nosik krM.z vetate
sois med Ijktoz suisa nuleski addzjtjni kid'okié
kesegjosse
'wieder Hess gott ihn tráumen, er mögé in den wald gehen,
um seine entfernteren landstriche zu zeigen5 WICHM. II. 140.
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kulem puni-seize cer sah ein hundeaas unter dem fenster (He
gen)' uo. 145 ] ad'd'és d'éek vilié
purt rauf dem tisch sieht er
ein messer' uo. 165 | éuras-doris
korkaáz ád§a caz út mellett
egy házat lát meg' MŰNK. VNpH. 93 ] inn-a á'-d'rfíé vozojos
p elis pimes ? cwerden wir nicht unseren sohn unter dén vozo's
sehen?' WICHM. II. 135 j ad'dzem vumurt busiis
usiiez fauf
dem felde sah der wassergeist eine egge' uo. 114 j viétem peste
risen busiis
geriiez ad'dzem cder narr sah von ranzen eihen
pflug auf dem felde' uo. 78 | j armin kkaié
pervoi ad'dzem
bides duiz iíé^siiez cdas erste, was er auf dem. markte sah, war
eine volle honigkufe' uo. 110 ] so kisno-murt vu-murtaz adgám
bazári sün caz asszony meglátta a vu-murtot a vásáron'
MŰNK. 115 |- viji éti z aű'amijáz adgisa ta vi-kugo nirié tu£
kiskani kutkám ca hurokban levő embert meglátván, a huroknak
a gazdája eleinte félni kezdett' uo. 55 | ai sort puto no górd,
puto motorios kuiskié
ad'd'éimi ceinen von garn gewebten gürtel, einen rőten gürtel sahen wir um den leib der waekeren
bursehen' WICHM. I. d. 85. •— p) naa sundukjétiz
asleétiz
diéze 'sie sieht ihre kleidung im koffer nach' uo. II. 162. z ű r j é n : agis assis paékömsé b az árié 'meglátta a maga
ruháját a piaczon' POPOV : UF. II. 36 | agis as vog
vivsis
öbraz presvjatéj Bogorodicalié -látta maga előtt fönt a szent
Boldogasszonynak képét' uo. 19 | V. nigaié
adU'zisni, mii
ggtráéisjas zbil§dz íéoja-voka ca: könyvből látták, hogy a házasu
landók valóban testvérek5 FOKOS 124 \\Y.sar Uun-kits nekodlié
oz addzi ca czár nem találta meg a gyűrűt senkinél
sem' uo. 56 | skap saiéis
ad'dzis piriiéan niga (giz'ed) ca szek
rény mögött megtalálta a keresztelő-könyvet' uo. 124.
m a g y a r : Egyszer úgy éjfél-tájban felébred a legkisebb s
messziről
lát egy kis világosságot (MNGy. IX. 470). Mikor
már mess z érÖl látta jönni, elbujt a tekényö alá (III. 413).
Kérdik a baktert is, hogy nem látta őket valamerről?
(Nyr.
XXXIII. 299). Mert alighogy a kiráj meglátá ah arról, hejbŐl
a szivibe nyilallék a nagy fájdalom (XXXIX. 282). Merű látod
azt az embert? Arrú
az ód ami,
mérű a gulya legel (NyF.
XVI. 35).

266

BEKÉ ÖDÖN.

látszik*)
f i n n : hevonen ei ndy sielta
'a ló ott meg nem látszik*
: FNy. 3 81 | miká tuo köti nakyy tuolta
'mi az a ház*
5
[a mi] ott látszik Kans. II. 122 j sotamiehiá nakyy
kaukaa
"katonák látszanak messze' SET. SKL. 3 61 | kauko a ncikyvi Kauko,
Kaukon laiva loitompata
'messze Kauko látszik, távolabb
Kauko hajója' Kai. XXIX. 57 | saari kauko a ncikyvi, et ci
háit á haamottavi 'messze egy sziget látszik, a távolban sötét'
lik' uo. XLIIL 57 j ettá ei ollut nákynyt kain vcilia rinnan alt a
niita suolia 'hogy csak kevés látszott ki a melle alatt azokból
a belekből' Kans. I. 20 | susi ne on syönyt, koska hdnen
suustaan
nakyy ca farkas ette meg, mivel az ő szájában látszik'
uo. I. 30.
l a p p : S. voidná son, ahte sá'ipe kessat khuina
vűlest
stöhka nála 'látja, hogy egy fark látszik az asszony alól a tuskón' HAL. V. 36 |[ K. ki(ote r itt est klkt kiovsa-táist, néskemdntke
st mann, kl-pte kidl-sij est kotlte, ki{vte pi&lm-s ij e s t
sélp, cet áskes léskes kiost, cet tavtest atmes kiost 'két halánték
járói két hajnalcsillag, nyakáról (tkp. nyaktőről) a hold, két
kézcsuklójáról arany, két lábszáráról (tkp. czipőszalag helyéről)
ezüst, ruháján keresztül a teste látszik, csontján keresztül a.
veleje látszik' GEN. UF. I. 69.
m o r d v i n : E. vif st e theze a nejavi í 'was ist im walde,
das man nicht sieht? (baumkern)5 PAAS. II. 72 [ kuclosto
rueze
a nejavi? 'was giebt es im hause, was man nicht sieht?
BÜDBNZ

(wárme)' PAAS. II. 39.

c s e r e m i s z.: a) nyK. pumaya'-l fi at sd n oksa pálddrnd
'man kann sehen, dass unter dem papier eine münze liegt'
EAMST. 98. — (3) nyK. dia tisetsdti
rask§d§n kaiéi 'von
hier kann man die stadt deutlich sehen' uo. 114 | üpfiMd
kalpa'k-d l fiats kaies 'das haar steht unter der mütze hervor'
uo. 36 | kCzar. twmzt-fiui ro'zy§c fio'lyddSn koje'é 'in dem an
der spitze der eiche befindlichen loche wurde es hell' POEKKA
*) Vö. a b a s k i rban : alé stan
karajép kurungdn kuk
ulánkajlá7'néij sáulahé 'was von der férne her schwárzlich scheint,
ist der schatten der grünen gráser' PRÖHLE : KSz. VI. 28.
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11 I kE. ptt ко klag в с kojes 'a fák közt látszik' REG. CSM.
NyK. III. 180. sz.
v o t j á k : kid'okisen
aískié voé uzimed, kinlen no kizem
uzimez ? cdie grüne Wintersaat ist von weitem sichtbar, wer hat
die Wintersaat gesät?' WIOHM. I. d. 139.
o s z t j á k : a) E. uas num-äby eudlt kördi sätidr nämrdal
nila ra város felvégéről [egy] vasnyúl ugrálása látszik' PÁPAY:
UF. XV. 53. — ß) taita manmeu svrät uas-numbi eudlt г 1аиэп
yoi laudl top kat kuri siiähsa cmikor innen elmentünk, a város
fölött egy lovas férfi lovának csak a két lába látszott' no. 119.
v o g u l : E. a) josä-nqlärä tul ti ne'ilsV 'az ö hótalpainak
sarkai tűnnek ím onnan elő' MŰNK. VogNGy. II. 307. — ß) kit
Щгет, kit kworés-yal pasél
átér ti jinätä näyki ca két ég (ég
és föld) két mennyköze távolnyiról ím egy úrnak jövetele lát
szik' I. 62 | möt säris-a ülnél qs mater-sir mai (ér) jäni tqwlép
tqívliy uj jincit näyki ca tenger másik végéről ismét valamiféle
nagyszárnyú szárnyas állat jövetele látszik' II. 122.
m a g y a r : a) Má messzirü
látszott a lángját (== a
lángja) (NyF. XVI. 35). •— ß) Ott es volt egy ház építve,
onnét
és tetszett a világosság az ablakon (MNGy. X. 344).
süt,

ragyog,

fénylik:9

megvillan

f i n n : a) alta juuren kuu kumotti, päältä
latvan päivä
paistoi ra gyökér alatt a hold fénylett, a csúcs fölött a nap
sütött' Kant. 3 III. 118 j kuu paistoi Kutumäeltä,
päivä Pätsi
f
vuoren päältä
a hold sütött Iváshalmon, a nap Kemenczehegyen' 45 | päivä paistoi kirkkahasti oksilta
ylimmäisiltä
c
a nap tisztán sütött a legfölső ágakon' П. 2 | tähdet
taivoalta
rupesivat havujen lävitse paistamaan heidän päällensä ca csillagok
az égről kezdtek rájuk sütni a fenyőágakon keresztül' Sat.
I. 2 9 ] kauhut paistoi kulmaluilta,
päivä rinnoilta
risoitti,
c
otavainen olkapäiltä,
seitsentähtinen selältä
a holdacska
sütött halántékán, a nap ragyogott mellén, a gönczölszekér a
vállán, a fiastyúk a hátán' Kai. X. 89, Sat. I.2 26 | kuu ka
re st ä paistoi, päivä paistoi lappeasta,
tähet v asti st ä
c
valotti hold ragyogott a [kard" hegyén, nap sütött a lapján,
csillagok fénylettek a markolatán' Kai. XXXIX. 101 | paistaa
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isiéit a meren saaresta
kuni tdhti ikadn huonukset linnoille
'onnan a tengeri szigetről éppen úgy csillognak a házacskák a
várba, mint a csillag5 91. — (3) kuu kúp e est a kuumottavi
'hold fénylik az oldalán' Sat. I. 2 105 [ tuolta veikkosi túlevi,
. ...padit
á metsán pad ndkyvi, ialat alt a kuumottavi 'onnan
jön a testvéred, . . . . feje látszik az erdő fölött, alul megcsillámlik
a lába' Kant. 3 III. 117. — 7) saari kaukoa ndkyvi,
etdhalta
haamottavi 'egy sziget látszik messze, sötétlik a távolban' Kai.
X L I I I . 5 7 . — §) sieltd
korvat vilahteli 'ott megvillant a füle'
Kans. I. Í21 | kissalle karhun karvainen korva sieltd
vilahti
lattianraosta
'a macskának a medve szőrös füle megvillant
ott a padlórésben' 131 | ennen kun jalopeura ndki hevosen louhikolla juoksevan pimedssd yössd, niin túli vilahti kavioi st a
'egyszer mikor az oroszlán meglátott egy oroszlánt futni egy
sötét éjjel egy köves helyen, akkor tűz villant meg a patáján'
160. — e) muita kenkdd jalkaan pannessa leimahti tytöltd kultavaatteet nahka-roukkujen alt a cde miközben a czipőt lábára
húzta, a leány aranyos ruhája kivillant a bőrbunda alól' Sat.
I. 2 77 | kun lehti puusta
leimahti 'mivel a levél a fán hirtelen
megmozdult (tkp. megvillant)' Kans. I. 36.*)
v o g u l : É. niltdn pun kanéi
naj pelamlés ca sziklahegy
csúcsáról tűz gyúladt föl' MŰNK. VogNGy. IV. 334.
m a g y a r : A gazdájoknak a kastéllát meg a szép uttyát
megláttyák valahunnaj
ragyogni (NyF. IX. 54).
hall,

hallgat

f i n n : a) kuuli sukkulan surinan yl ah alt a pddnsd
padit a cfönn a feje fölött vetélő surrogását hallja' Kai. YIII.
23'] kuulevi jumun kyldltd,
jdryn jdrvien takoa,jalan
iskun
ilj en eItd, reen kapinan kankahalta
'zörgést hall a falu
felől, dörgést a tó mögül, lábdobogást a sikamlós úton, szánrobogást a homokos mezőn' Kai. XXVI. 7 | kuuli suolta
soittamisen, kajahuksen kankahalta
'zeneszót hallott a mocsár
felől, visszhangot a homokos mezőről' uo. XXXIII. 165 |••'niin
*) Vö.: sieltd
r ao sta karhun korva viukahti 'ott a rés
ben a medve füle megmozdult' Kans. "I. 135.
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perille pádstessdnsá , kuuli melkoissn metelin Pohjan
pitkástd
p er a sta, , lapin lasten tanterilta
'hát miközben a czélhoz
jutott, jókora lármát hallott Észak hosszú határán, a lapp gye
rekek mezein' no. XIII„167 j kuulevi m ereit á itkun 'sírást
hall a tengeren' uo. VIL. 161. \.jos. mind minká kuulen kiven
alt a eli lahokanno sta 'ha én valamit hallok a kő alatt vagy
a korhadt fatőben' Kans. I. 210. — (3) kuunteli kiu ka adtai
toisten pakinoita 'hallgatta a kemenczén a többiek beszédét' Sat.
I." 70 | Rauta kuusen. lat v a sta kuunteli heidán puhettansa
C
E. a fenyő tetején hallgatta beszédjüket' uo. II. 184 | mind
kuimtelin sáli sta laulajia, jotka pihalla lauloivat 'hallgattam
a teremben az énekeseket, .a kik az udvaron énekeltek' SET.
SKL.B 61 | kaikki kuuntelivat pulietta s ei so altan sa 'mindenki:
állva hallgatta a beszédet' SET. FSprS. 3 62. , .
m o r d v i n : E. kostof nesiúek od séfet, kosta
mafasinek
od lemet? 'wo werden wir deine junge gestait sehen, wo werden
wir deinen jungen namen hören ?' PAAS. I. 222.
v o t j á k : kosak ulisen
kdiz kuara 'sie hörte eme stimme
unter dem fenster [sagen]' WICHM. II. 161. '
o s z t j á k : KK. jit-vödiva
kavoy sei man-ja yüttem
'vom norden einen dröhnenden laut vernehme ich'PATK. II. 24.
m a g y a r : Kérdi tőle, hogy nem látott vaj hallott
vala
merről
íjjen s ijjen tarisnyába ennyi s ennyi pénzt?. (Nyr.
XXXII., 49). Hogy ménén az erdőben, meghall me s szir öl va
lami nagy sikoltást, rikoltást (MMGy. X. 339). Hatok mellett ab ő c s ő b ü rívást hallottak (IX 387).
hallatszik
f i n n : a) ei sieltá
sanottavia kuulu-'nem hallhatók onnan
említésre méltó dolgok' BUDENZ: FNy. 3 122 | eiköhdn panna tárnán
kiven allé tárná saaliimme piiloon, koska jo kuuluu ihmisádntd
c
takaamme
ne rejtsük-e e kő alá ezt a zsákmányunkat, mint
hogy már hallatszik mögöttünk emberi hang' Kans. I. 334—5 -j
kuuluu toiselta
puo lelt a hyvin paha adni 'a másik oldalról
igen rossz hang hallatszik át' uo. II. 61 | kw\ alkoi silmüán aukoa,
kuul.ee, kun jyske kuuluu vuor e It.a 'mikor elkezdte szemét ki
nyitni, hallja, hogy zaj hallatszik a hegyről' uo. 54 j kuului-
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stiolta
ruoskaH roiske, r annál t a ra'eu ratina ostorpattogás
hallatszott a mocsár felől, száncsikorgás a parton' Kai. XXI. 5 |
kuuluvi p aj ásta pauke, hűké hiili-h uonehesta
'csattogás
hallatszik a műhelyből, csörgés a szenes házból5 uo. X. 57. - 1 P) nyrkilláan tőmistáá ovelle, ettci kaikui tienoot
ymparilta
'öklével döngeti az ajtót, hogy visszhangzott a környék körü
lötte 5 Sat. II. 134.
l a p p : K. jlnn kullaj p a^kt e st 'visszhang hallik a szik
lából5 GÉN. UF. L 71 I nikcmájitem na íme st jlnn kullaj
'nyelvetlen szájból hang hallik5 uo.
c s e r e m i s z : nyK. olitsá-yitsdii
(v. olitsástd) iuik
sokta 'eine stimme, ein laut wird auf der strasse hörbar 5 EAMSTEDT 125.

v o t j á k : l'ogámez kicai izkámis
kiliéká 'lépése hat
5
versztről hallatszik MŰNK. VNpH. 61.
o s z t j á k : E. muy ittam s\ marísu . . . . / alté a yalhddn
satl 'mi íme arra mentünk, . . . . a honnét a sírásod hallszik'
PÁPAY: UF.

XV.

90— 1.

v o g u 1: a) E. numél
mater sir mater sajti.£felülről valami
hallatszik5 MŰNK. VogNGy. III. 120 | toy/ujimata ali
nqr-aülnél
%ula% ta rq,yyilém.a sujti 'a mint úgy fekszik, a felső Ural tájéka
felől holló krákogása hallik5 I. 12 j toy alimatén akw'-mat-ert nnmi
tar émnél mater kuritané sujti 'a mint így élnek, egyszer csak
a felső égből valami csattogás hallik' I. 1. — (3) T. aptál liösgt
íkém mus tful vöné, ti k'ulnél
ilméé vqyyátné soj kralk?átql fa
hegytől nem messze egy kis ház áll (ül), ezen házból erősen
hallatszik ki a verekedés zaja5 IV. 360.
m a g y a r : Már messziről
hallatszott a rézcsődör dobo
gása (MNGy. IX. 71). Szózat hallateek menyből
(Érdy-k. 348b).
Iszonyú jaj-szók hallatnak a levegő-égből
(PÁZM. Préd. 6).
s&afjol,

szimatol

f i n n : a) ja jos nytkin koirat yhteen tulee, niin ne haistaa
toistensa hánnán alt a, etta kénen hánnan álla pöytákirja on
'és most is, ha találkoznak a kutyák, megszagolják egymást a
farkuk alatt, hogy kinek a farka alatt van a jegyzőkönyv5 Kans.
I. 155. — P) jo ketunpoika juoksee ja samoin ma ásta nuuh*
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telte, kuiit ketulla mátiti on 'már a rókakölyök szaladgál és szint
úgy szimatol a földön, mint a róka tud' 338.
Negyedik

csoport.

mái, beméi, mond, felel, kiált, ordít,
veszekszik,
pöröl,
figyelmeztet,
int,
ugat,
dübörög

morog, .szid,
gondolkodik,

f i n n : a) lianhi tynnöristd
sanoo 'tyúk szól a hordó
ban 3 Kans. I. 245. — (3) neiti suksilta
sanovi,
hiiktimilta
hiioavi 'szól a leány a hótalpon, ravaszkodik a lábszánkón' Kai.
XXXV. 95. — Y) puhui pilvesta
Jumala, lausui iuoja
taivahalta
'szólt az Isten a felbőben, mondta a teremtő az égben'
uo. XLV. 87 j miehet purre§ta
puhuvat 'szólnak az emberek
a naszádban' uo. XXXIX. 367 J puhui purtensa perdstd
'szólt
naszádja farában' uo. XLIII. 26 \ pappi puhui altarilta
'a
pop az oltárnál beszélt5 ÖET. SKL 3 61 | sairas puhui
sdngystd
lapstmsa hanssa ca beteg gyermekével beszélt az ágyban' uo. —
8) lausui ukho uunin paditá,
mieron-kierto kiukahalta
'szólt
az öreg a kemeneze tetején, a csavargó koldus a tűzhelyen'
Kai. XXIV. 267 | siind lausui lattialta
öven suusta,
alt a
orrén 'ott szólt a padlón az ajtónyílásban, a gerenda alatt 5 uo.
XVIII. G69 j perimies perdita
lausui 'a kormányos szólt a
kormányon' uo. XXXV. 21. — s) virkkoi iso ik kun a sta, emo
aitan ky nny ks eltd, veljekset verajdn suusta,
sisarekset sillan
pad sta 'szólt az atya az ablakban, az anya az éléskamra
küszöbén, fiútestvérei a kapunyílásban, nőtestvérei a híd végén'
uo. XXX. 81 | virkkoi Suovakko sop e sta, akka vanha vaipan
tilt a 'szólt S. a sarokban, a vén asszony a takaró alatt' uo.
XVIII. 549. — £) hyvddn aikaan ei tuvasta
vastattu initddn,
mutta viimeinki ddnndhti sieltd
talon emdntd 'jó ideig nem
feleltek semmit sem a szobában, de végre megszólalt ott a háziasszony5 Sat. IV. 13. — 7j) isd hauda sta alkaa tarinoida 'az
atya a sírban elkezd beszélni' uo. I. 53. — $) no, se alkoi
huutaa sieltd
kirkon haltija 'no, elkezdett ott az kiabálni, a
5
templom őre Kans. II. 80 | hdn ltuusi jo kaukaa
'ő már
messziről kiáltott' SET. SKL. 3 61 j Jiuuti mies ne na sta niemen,
verecd végién poikki 'kiáltott az ember a földnyelv orrán, a piros-
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pozsgás a vizeken át5 Kai. XXXIX. 363 j huutaa sitten yhden kiven
p a ált á 'kiált aztán egy kő tetején5 Kans. I. 69 -j repot huusi
met s ásta
'a róka kiáltott az erdőben5 uo. 73 j se huutaa
sielta
korvan sisástá
pojille 'az kiabál ott a fülben a fiq5
káknak uo. 234. — i) huhui sielta
miehelle 'kiabált ott férjé
nek5 Sat. I. 2 59 | jo huuhui humala puusta
'már kiabál a fán
a komló5 Kai. XX. 160. — x) isántá-luikkasi orréit a peradni
^a gazda utánam kiáltott a gerendán 5 Kans. I. 187. — X) kirkui
marján en ma el t a, puolukkainen kankahalt
a 'kiabált a dom
bon egy bogyócska, a homokos mezőn egy áfonyácska5 Kai. L.
81. — ji) mutta kun sonni möláytti ovipiele
sta 'de mikor a
bika elordította magát az ajtófélfánál5 Kans. L 195. — v) ukko
unnilta
urahti 'egy öreg ember mordult egyet a kemenczén5
Kai. IX. 13. — É) lausui Ruotus ruoaltansti,
tiüskui tiskinsci
no j alt a 'R. szólt az étkezésnél, ráförmedt az asztalnál 5 uo. L.
241.,— o) kiisti akka ki uk ahalt a, kielipalko pánkon pád sta
'egy vénasszony veszekedett a kemenczén, nyelveskedő a kályha
padka végiben5 uo. XII. 343. — íz) han vaan sángystá
sátivi
'ő csak hevesen beszél az ágyban5 Kant. 3 III. 38. - p) varoitti
kiiolinvuoteelta
lapsiansa 'halálos ágyán intette gyermekeit5
Sat. I. 2 109 | emo neuvoi poikoansa, vanhin lastansa varoitti öven
s UrU sta, orrén a l ta, kattilan kat asioilt
a az anya utasítja
fiát, a szülő inti gyermekét az ajtónyílásban, a gerenda alatt,
a katlan helyén5 Kai. XXVL 389. —- a) emo hauasta havasi,alt a mullan muistuttavi 'az anya fölébredt a sírban, figyelmez
teti a föld alatt 5 uo, XXXVI. 285. — t) se mies silloin ilmaisihe
sielta kiukaan louko sta ja sanoi 'az az ember akkor elárulta
magát ott a kemencze nyílásában és mondta. .. .5 Sat. I. 2 107. —o) akat tuo sta arcelevat.....:
kuka kangasta kutovi? 'az asszo-.
nyok gondolkodnak o t t . . . . : kicsoda sző vásznat?' Kai. XXIV.
71. — cp) é s z t : rakis un est 'er sprach im schlafe5 WIED.
EGramm. 327.
l a p p : N. de cur,ve roehha dcermes
da rief die krabbe
auí dem hügel' QVIGST. SUS. Aik. III. 25.
m o r d v i n : E. a) a aíakslíe tosto raykstas 'das háhnelein aber schrie dórt auf PAAS. II. 116 | meri babansten, ratjgi
kudeti etd'e 'er redet zu seiner altén, schreit von der vorstube
hinein 5 uo. 81. — (3) ine-ved'iú tombal'd'e
ine at' a sejeri
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(purgine) 'jenseits des grossen wassers, schreit ein grosser altér
(der donner)5 PAAS. Chrest. 1. — y) vircte
sergec,
pancto
vefgec, Ravin t'ejter tandavé Von dem walde her sehrie es, von
dem hügel her leuchtete es, es erschrak die tochter der Wolge
(donner und blitz)5 PAAS. II. 72.
z ű r j é n : V. k erkasánis
kod-k§ gor§dis zev tokié, sij§
ustedz povzis ca házból valaki nagyon haragosan kiáltott, ő [úgy]
megijedt, hogy elesett5 FOKOS 99.
o s z t j á k : a) AK. totitta
[ji/pogotna] nö/mái 'von dórt
wurde er von seinem brúder angeredet 5 PATK. II. 66 [ É.
ieltasüjat úöymds 'belülről megszólalt' PÁPAY : UF. XV. 93. — (3)
%-mosa-yvráina mur si i>udds kámdlta
'egyszer [csak] nép
üvöltött ím kívülről' 157 | lou nömdlta
vudtl 'ő felülről el
kiáltja magát5 47.
m a g y a r : a) A koma meg leüt a kanapééra,
onnajd
beszígetétt (NyF. XXXIII. 59). — (3) A bakóc (— rőzse) alól kezdi
mondani (MNGy. X. 72). Igaz az is édes jó uram, mondja az
ágyból
az asszon nagy nyegődzve (Nyr. XXXIX. 382). Azt
mondja valami Borsszemvitéznek a szobából
(MNGy. VII. 447).
Aszongya a Krisztus a keresstrű
(IX. 419). — *f) Feleli a
szobából
(MNGy. VII. 447). — 5) a Igaz biz az édes jó uram»,
elkezdi az asszan nagy nyegve az ágyból (Nyr. XXXIX. 382). —
s) Rájuk kiáltott a két madár az ag ae sfáról
(MNGy. IX. 82).
Egyszer azt kiáltsa a fáról
egy griffmadárfióka (MNGy. VII.
458). Má m esszir ű, má messzire
kiáttya ja vezérnek (NyF.
XXXVIII. 34). — C) «Vaj érzed, vaj nem, de itt vagyok /» —
rikójtotta Szépmező szárnya a hídról
(X. 408). —- 7) Szittam
nagy mérgesenn a sutbú
(IX. 553). — &) Azok az kapun
belülről
mind ugattak (VII. 472). -— 1) Vadami dibérgétt
m e s szirű
(IX. 5).
énekel
f i n n : a) kissa kiipesi puuhun ja lauloi sieltá
'a macska
a fára mászott és ott énekelt5 Kans. I. 113 | kahtatoistakymmentá
lajia lintuja laulaisi joka puu sta 'tizenkétféle madár énekelne
minden fán' uo. II. 8 | taas tiainen siella istuu, puun ok s alt a
laulaa ca czinege ismét ott ül, a faágon énekel5 Sat. I. 2 8 j
lauloi lapsi lattialta
'egy gyermek énekelt a padlón5 Kai.
Nyelvtudományi Közlemények. XLjIl.
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XIX. 356 | lintunen leho sta lauloi, pieni liníu
pensahasta
'madárka dalol a ligetben, kis madár a bokorban' uo. XXXIII.
c
59. — P) tirsknipa tianen puusta
a fán egy czinege csicser
gett' uo. II. 251. — y) varis vaakkui varvi kosta
'egy varjú
károgott a csalitban' uo. XXXIII. 103.
c s e r e m i s z : nyK. pusáyg-wkxé
fid0letS9n
kek m§ra
sasla cein vogel singt auf dem ast des baumes' EAMSTEDT 159.

kér, könyörög,

kérdez

s

f i n n : a) kettu rukoili sieltá
s aki stá ca róka könyör
gött ott a zsákban' Kans. I. 81. — (3) kysyi kynnyksen
ta-koa,
anoi alt a ikkunaisen 'kórt a küszöb mögött, esdekelt az ablak
alatt' Kai. VIIL 243. — -/) jo on piika pintehissa, minne menna,
kunne kaya, ku sta kylpyá kysellá 'már szorultságban van a
leány, hova menjen, merre térjen, hol kéregessen fürdőt' uo.
L. 201 j kysy Ruotuksen kylyd, saunoa sarajan- s u i s t a ckérd
E. fürdőjét, a pajtaszadában bányát' uo. 219 || kavi lavitsalle
istumahan, josta
vdhán ajan pdástd alkoi kysellá emdntdtd ca
lóczához ment leülni, a hol kis idő múlva elkezdte tudakolni
a háziasszonyt' Sat. II. 137 | loittoa
ukolta kysyi c[már]
messze kérdezte az öregtől' Kans. I. 135 | sitten kysyi aina
pojalta nevan ke skeltá
""aztán a mocsár közepén folyton kér
dezte fiától' uo. 245 ] hevonen kun laukkosi, janis kysyi
metsástá
"mikor a ló vágtatott, kérdezte a nyúl az erdőben' uo.
52 | ladon o veit a kysynyt ca csűrajtónál kérdezte' uo. 153 ||
(déli Hámé) Kir sild stá sinnes^sopii
kysyá cK.-ben meg
lehet kérdezni, [merre visz] oda [az út]' KANNISTO : Suomi III.
j . XX. 129.
c s e r e m i s z : nyK. sol§sk§ soes, kátá-8
oma-yitsdn
amalas iades cer kommt in ein dorf, in dem áussersten hause
bittel er um nachtquartier' EAMSTEDT 175.
v o t j á k : S'őlta-bakatir surás-vilti koi-kitis
miji-kudiro
C
subááz jualoz S'. hőse az út mentében mindenütt hódprémes
subát kérdezget' MŰNK. VNpH. 62 || monim kiéno juani tat is
kildám "nekem úgy van határozva (tkp. megjelentve), hogy innen
kérjek feleséget' 79.
v o g u l : É. a) eldt cilné namtip látip t, ü l vömén, elül qlné
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namtin (?) latit) tül kinsén! 'további életre való okos szót onnan
kívánj, további életre való okos szót onnan kérj!' MŰNK. VogNGy.
I. 157. — P) %oti %um por varuykwé at-ke %asi, janV qjkant tül
kitlla/ti ca melyik férfi tutajt csinálni nem tud, az az öreg
embertől, onnan kérdezgeti' I. 71 | Numi-Tarém asén yumlé
lawawén, tül kitilaytén c Numi-Tarém atya miképen fogja neked
mondani, kérdezősködjél ottan!' 144.
mennydörög
v o t j á k : in mis guidiri guidirto'z-ks, vau iiris s érmet
Megirtóz Svenn im himmel der donner rollt, so klirren die
halfter am kopfe des pferdes' WICHM. I. 393.
'8&úr9 döf,

rúg,

üt,

harczol

f i n n : a) sika pisti pöyddn alt a hanta saariin hampaallansa ca disznó agyarával a lába szárába szúrt az asztal alól'
Kans. I. 189. — 3) ja tonttu uunista lapiota ottamaan, niin pássi
puski uunista
'és a házi szellem lapátot akart kivenni a
kályhából, hát a kos megdöfte a kályhából5 Kans. I. 187. —•
y) potkasi koasta
korvon 'fölrúgott a házban egy csöbört'Kai.
XIII. 131. — 8) han löi, potkaisi minua s ang y sta 'ő ütött,
rúgott engem az ágyból' SET. SKL. 3 61 | poika löi toveriansa
;
portailta
a fiú ütötte társát a lépcsőn' SET. FSprS. 3 62 j
ensiksi, kun menin, niin raatali löi saksillaan p ö y d á 11 á palán
nenastáni pois 'először, mikor mentem, hát a szabó az asztalon
ollójával leütött (lecsípett) egy darabot az orromból' Kans. I.
187. — e) tuo mulle tulinen turkki, páálleni panuinen paita,
jonka suoj a st a sotisin, ja takoa tappeleisin 'hozz rám tüzes
bundát, lángoló inget, a melynek oltalmában hadakozhassam, a
mely mögött verekedhessem' Kai. XLIII. 199.
BEKÉ ÖDÖN.

Az ősjakut hangtan alapjai.
(Első közlemény.)

Ez a jakut hangtan voltaképpen elkerülhetetlen előmun
kálat egy nagyobb dolgozathoz, melyben a csuvas hangtörténe
tet szeretném leírni.
Ha az is elkészül s ha még esetleg egy-két bonyolultabb
probléma hosszasabb tárgyalására is akad vállalkozó, nem
leszünk messze attól, hogy az őstörök nyelv hangtani képét
meglehetős biztossággal megrajzolhassuk s ez által az őstörökségre vonatkozó, vagy az ezzel összefüggésben levő kérdések
tárgyalását biztos tudományos alapra helyezzük.
Az e czélra való eddigi törekvésekben két irányt küiömböztethetünk meg. Az egyik irányt a tisztán turkológusok kép
viselik, a másikat finnugor és indogermán nyelvészek, kik mel
lesleg török nyelvtörténeti problémákhoz is hozzászóltak.
BADLOFF hangtana, VÁMBÉEY etimológiai szótára, KATANOFF
urjanchaji tanulmányai*) az első irányzat főképviselői. Nyelv
történeti szempontból mind a három használhatatlan munka.
ÜADLOFFnak semmi gondja a nyelvtörténeti szempontra s pusz
tán a ma élő nyelvek hangállapotát rajzolja, VÁMBÉRYnál hiány
zik a hangtani alap, mely nélkül minden etimologizálás előre
lehetetlen, s hogy KATANOFF minden tudományos szempont nél
kül szedte össze külömben terjedelmes anyagát, azt mindenki
tudja, a ki valaha forgatta az urjanchaji tanulmányokat.
*) W. BADLOFF: Vergleichende Grammatik der nördlichen Türksprachen. I. Phonetik. Leipzig, 1883. — H . VÁMBÉRY : Etymologisches
Wörterbuch der turko-tatarischen Sprachen. Leipzig, 1878 ( m a g y a r u l :
NyK. X I I I . 249—483). — N. F . KATANOFF: OIIMTT. MBCjTBAOBaHia ypaHxaftCKaro H3LiKa. KasaHB, 1903.
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A másik irányzat főképviselői, BÖHTLINGK, PAASONEN és
három alapvető munkával ajándékozták meg a turko
lógiát. BÖHTLINGK műve1) örök kincsesbányája a török nyelvé
szetnek, PAASONEN csuvas szójegyzéke3) oly rendkívüli tudással
és körültekintéssel készült, hogy minden turkológusnak leg
kedvesebb könyve lehet, GOMBOCZ «Bulgarisch-türkische Lehnwörter»-je3) pedig az első biztos lépés török őstörténeti problé
mák rendszeres tárgyalása felé. Ez a három munka volt dolgo
zatom főforrása.
Külön kell megemlékeznem GEÖNBECH Előtanulmányairól. 4 )
0 kitűnő ötletekkel dolgozik, de meglehetősen szegényes anyag
gal próbálja megfejteni a török nyelvtörténet legnehezebb pro
blémáit. Korábban jobban lelkesültem érte; most, midőn alkal
mam van élesebben látni a török hangtörténet kérdéseit, egy
másután dőlnek meg előttem a GRŐNBECH-féle hipotézisek s a
Forstudier értékelésében, azt hiszem, tökéletesen igaza van
PisDERSENnek (ZDMG. LVII, 535—6; a mivel természetesen nem
akarom azt mondani, hogy a PEDERSEN feltevései jobbak). Ha a
következőkben mégis bővebben foglalkozom GEÖNBECH ötleteivel,
az főleg annak a körülménynek tulajdonítandó, hogy ő volt az
első, a ki a török hangtörténet nagyon sok kérdését módszere
sen tárgyalta.
Visszatérve dolgozatomra: a jakutra tehát csak egy első
rangú forrásmunkám volt: a BÖHTLINGK könyve. Ha munkám
ér valamit, azt csak két körülménynek köszönhetem: az ő gon
dos egyeztetéseinek (melyeket természetesen szaporítottam s az
adott szempontok szerint bővítettem) s a hangtörténeti kutatás
modern módszerének.
Mindenütt igyekeztem világot vetni az őstörök hangálla
potokra de munkám czóljánál fogva nem törekedhettem arra,
hogy e tekintetben kimerítő legyek. Nem dolgoztam feltevések
kel, nem igyekeztem a nehéz kérdéseket tetszetős ötletekkel
minden áron megoldani; egyszerű, biztos eredményeket akartam,
kiindulásul jövendő hangtörténeti, kutatásaimnak.
GOMBOCZ,

*)
2
)
3
)
4
)

O. BÖHTLINGK: Über die Sprache der Jakutén. St.-Petersburg, 1851.
NyK. X X X V I I , X X X V I I I . (melléklet).
Helsingfors, 1912.
V. GRÖNBEOH : Forstudier til tyrkisk Lydhistorie. Köbenhavn, 1902.
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Dolgozatomnak két fontos eredménye van; az elsőről már
sokszor beszéltek, a nélkül hogy tudományosan bebizonyították
volna; a másik egészen új, sokaknak talán az első pillantásra
merésznek is fog tetszeni: 1. a jakut nagyon közel áll az őstörök hangállapothoz, 2. a jakutok és a csuvasok a többi törökség különválása után még egy ideig együtt éltek (a mivel termé
szetesen nem n y e l v k ö z ö s s é g e t akarok mondani).
Ebből a felfogásból, melynek nyomai régebbi dolgozataim
ban is észrevehetők, szükségképpen következett, hogy a csuva-x
son és jakuton kívül levő nagy számú török nyelveket össze
foglaló néven nevezzem. — GOMBOOZ ZOLTÁN a «köztörök» jel
zést használta erre a czélra, a melyet bizonyos szempontok na
gyon ajánlottak; ezt használtam én is régebbi dolgozataimban.
Nem ajánlatos azonban, hogy a «köztörök» szónak ezt a specziális jelentést adjuk. — RAMSTBDT a «tör.-tat.» jelzést hasz
nálta körülbelül ilyen értelemben, míg ón egyik legutóbbi dol
gozatomban (KSz. XIV, Der Urspr. d. wortes samari) a «tatár»
szót foglaltam le az illető czélra, de később beláttam, hogy ez
sem alkalmas.
Jelen dolgozatomban aztán — SZINNYEI professzor úr
ajánlatára — a legtermészetesebb eszközhöz folyamodtam s égy
jellemző hangtani körülmény alapján választottam szét a török
nyelvek e két ágát. Alapul a szókezdő j-t vettem, mely a jakutban és a csuvasban s (s)-szé fejlődött. Ezt a két nyelvet tehát
együtt «s-török»-nek, a többit pedig összefoglaló néven «j - török »nek nevezem.
Kívánatos volna, hogy ez a két műszó minél szélesebb
körben elterjedjen.
Az első eredményre vonatkozólag ezt olvassuk AENO GEIMMnek 1877-ben megjelent «Uber die stellung, bedeutung und einige
eigentümlichkeiten der osmanischen sprache» czímű •— külömben meglehetősen gyenge — munkájában (5. 1.): oWenn die
wissenschaftliche forschung es vermöchte, die türkische ursprache zu entwerfen oder den stamm zu construiren (vgl. den
vortrag von BUDENZ in den ,Verhandlungen der deutschen philologen und schulmánner zu Innsbruck' im jahre 1874. Leipzig,
1875. Seite 190), aus welchem die differenzirten sondersprachen
als zweige und verzweigungen hervorsprossten, so würde jenes
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sprachgebüde mit dem jakutischen fást vollstándig übereinstimmen müssen». Erről azonban szó sincs; BUDENZ az illető
helyen egyáltalában nem mond ilyesmit, s BÖHTLINGK a jakut
nyelvtan bevezetésének XXIX. lapján azt mondja, hogy a jakutok már igen korán elváltak a többi törökségtől, úgyhogy ő
hajlandó volna a nyelvcsaládot török-jakutnak nevezni (BÖHTLiNGKnek még nagyon csekély anyag állott rendelkezésére, hogy
a csuvas nyelv fontosságát felismerje*); a miből azonban csak
az következik, hogy a jakut rendkívül fontos a török nyelvé
szeti kutatásokban, több nem.
Másik eredményem, melyhez kíváncsian várom a szak
emberek hozzászólását, feleslegessé teszi, hogy BADLOFF isme
retes jakut elméletével komolyan foglalkozzam. Hogy a csuvas
«elrontott)) nyelv,2) azt józan ember a GOMBOCZ BTürkL.-je után
nem hiheti, s hogy a jakut sem az, annak a felismerésére iga
zán nem kellenek mélyreható tanulmányok. Szinte csodálkozik
az ember, ha BiDLOFFnak újabb, hat-hét évvel ezelőtt megjelent
értekezéseit olvassa. Az <(Einleitende gedanken zur darstellung
der morphologie der türksprachen» 3 ) s a «Die jakutische
sprachet),4) ha BÖHTLINGK előtt húsz évvel jelentek volna meg,
akkor sem lettek volna számbavehető alkotások. Olvassa el őket,
a ki kételkedik. (Esetleg utána mindjárt a BÖHTLINGK remek
bevezetését; látni fogja, mi a külömbség BÖHTLINGK 1851 és
BADLOFF 1906—8 között.)
Az okoskodásnak minden efféle fajtájától annyira tartóz
kodom, hogy még a magánhangzóilleszkedést sem tárgyalom

!) Vö. Einleitung X X X V I o. (sajtóhibával X X X I V ) : «Die klassifikation der verschiedenen sprachen der türk. familie ist, wie in andern
werken (z. B. Berezin, Reeherches sur les diai. m u s u l m a n s [!]) so auch
hier (egy angol kéziratról van szó) sehr willkürlich u n d überhaupt noch
nicht an der zeit, da wir von einer grossen anzahl dieser sprachen aus
sehr kümmerlichen wörterverzeichnissen, auf derén richtigkeit m a n sich
nicht einmal verlassen kann, n u r eine ganz oberfiáchliche k e n n t n i s besitzen». A m i t m a m á r bizonyosan n e m lehet elmondani.
2

3

) Vö. BADLOFF, P h o n e t i k 88. 1., NÉMETH NyK. X L I I , 76.

) St.-Pétersburg, 1906.
4
) Die jakutische sprache in i h r e m verháltnisse zu den türkspra•chen. St.-Petersburg, 1908.
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dolgozatomban.1) Mindaz, a mit eddig erről a tárgyról írtak,
nem egyéb felesleges észtornánál (GRÖNBECH az egyedüli, a ki
történeti szempontból is hozzászólt a kérdéshez; szörnyű pl. az
az ábra, melyet GRUNZEL közöl altáji összehasonlító nyelvtana 2 ).
18. lapján). A magánhangzóilleszkedóshez egész más szempontok
szerint kell hozzászólni, mint eddig tették. Okoskodunk rajta, a.
nélkül, hogy tudnánk, mit ér, mi a nyelvtörténeti jelentősége.
Nagy kedvem volna ehhez a kérdéshez az ural-altaji viszony
vizsgálatával történeti alapon hozzászólni. Lehet, hogy valami
kor lesz elegendő anyagom hozzá.3)

M a g á n l i a n g z ók.
Őstör. *a,
1. §. Általánosan el van terjedve az a nézet, hogy az
•^östör. *a hangot a j-nyelvjárás ok tisztán megőrizték. E fel
tevést egyelőre elfogadhatjuk ugyan, de nem szabad elzárkóz
nunk attól a gondolattól, hogy az *a esetleg már az őstörökben lehetett bizonyos változásoknak alávetve, s gondosan meg
kell vizsgálnunk s nem szabad nyelvtörténetileg jelentéktelen
véletlennek minősítenünk azokat az eseteket, a melyekben az
őstör. *a valamely változáson ment keresztül. EáDLOFFnak azt
a nézetét, hogy a tőhangzók állandósága a török4) nyelvek jel
lemző sajátsága, s minden, a mi ennek ellentmondani látszik,
puszta véletlenség (Phon. § 114), elfogadhatja, a ki akarja, ele
sohasem lehet biztos abban, hogy nyelvtörténeti kutatások nem
fogják-e épp az ellenkezőről meggyőzni.
1

) Azoknak a kérdéseknek a tárgyalásét, a melyeket én különféle
okokból nem tárgyalok, 1. BÖHTLINGK hangtanában. (Jak. ' G r a m m . 1 —
232. §§.)
2
) Entwurf einer vergleichenden g r a m m a t i k der altaiseben s p r a chen. Leipzig, 1895.
3
) Nem egészen érdektelen, a mit BÖHTLINGK mond a magánhangzóüleszkedésről. L. Jak. Gr. 33. §.
4
) BADLOFF sajátságos elméletei szerint (a csuvas és a jakut, m i n t
romlott nyelvek, nyelvtörténetileg nem számítanak) «török» = a mit é n
a «j-török» műszóval jelzek.
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fejlődés.

2. §. j a k . a.

.

Egytagír szók.*)
as 'haar'**) j j-tör. sac, cac | baskKAT. sás | kazBÁL. sac,.
cac | csuv. süs j j-tör. sac-, cac- chin- und herwerfen, auseinanderwerfen, streuen, ausstreuen, zerstreuen' | baskKAT. sás- 'CÍJHTL' I
kazE. cac-. Vö. 3. §., továbbá 4. §. is- "spritzen5.
as cspeise, nahrung' j oszm. stb. as c nahrung, speise, ge~
treide' | baskKAT. as | csuv. as 'fleisch5.
as- 'öffnen, losdecken' | oszm. stb. ac- | kaz. ac- j baskKAT,
as- j csuv. us-, us-.
at cpferd3 | oszm. stb. at j baskKAT. at | csuv. ut.
baj- creich w.3, báj c reieh' j kaz. baj§- j baskKAT. baj | csuv.
paj-, pujan. Az ige eredetileg kéttagú.
bar- cgehen, fortgehen3 I csag. stb. bar- | kaz. bask. bar- [
csuv. pir- cgehen. kommen, fahren3. Vö. 7. §.
bas c kopf j oszm. stb. bas | csuv. pué.
bat- 'hineingehen, raum habén' | oszm. stb. bat- j csuv. put-.
cla c auch, und' | oszm. stb. -ta, -tá, -da, -dá j csuv. ta, te
(-Da,

De).

yab- cgreifen, anfassen' [ j-tör. kap-, hab- | csuv. XÍV~*
Vö. 1. §.
yas- cgraben, hervorgraben, aushöhlen" | oszm. stb. kaz- \ kaz.
oszmR. kaz?- "graben, ausgraben, abkratzen, abschaben, glatt
feilen' | tel. alt. stb.R. kas- | tatR. k§r- ckratzen, abkratzen, ab
schaben, vertragén, zerreissen, anbrechen, anzapfen'; alighanem
két szó: vö. baskKAT. 1kir- 'CKOÖJIHTL, őpnTf. (BOJIOCH), TO*IHTL
Ha TOKapHOMT. CTaHKi', %kir- cHCTpeŐHTL, yHMTOJKHTL3 | csuv.
yir- 'abschaben, kratzen, CKO6JIHTÍ>, rpecTH jionaToio, CKOÖJIHTL,.
CTpHqb, ÖpHTb'. VÖ. 7. §.

*) A magánhangzóhosszúságról szóló fejezet (67—70. §§) szempontjá
ból szükségesnek láttam az egytagú és a többtagú szókat külön felsorolni.
**) A | jelet általában vö. értelemben használom. A hol a jelentést
nem írom ki, oda az id. jelzés értendő. J a k u t alakok elé kikezdesben n e m
tettem semmi jelzést.
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yat- 'zwirnen' | altV. kat- ccyqnTL (HMTKV) ; cjiaraTB o,fl,Ho
CL ^pyriiMB'.*)
sab- 'bedecken' | csag. stb. jap- id. | japSs- c ankleben, kié
ben bleiben5 | csuv. SÍB§S- 'anhaften, ankleben', jav§s- id.
tab- cdas ziel treffen' | j-tÖr. tab-, tap- | csuv. ty,p-.
tas- c tragen, schleppen' | oszm. stb. tasS- | baskKAT. tasi(pyc.) cTani,HTb, BOJIOTIELTB no 3eMjrÍi'; alig hiszem, hogy a KATAEINSKIJ megjegyzésének bármiféle értéke volna.
tas c aussenseite' | j-tör. tas, t§s | csuv. tyl; vö. 7. §.
Többtagú szók.
aha cgift' | tel. alt. kirgE. ü | leb. sor, szag. kojb. kacs.
kkirE. ö | küárE. ua | oszm. azerb. kaz. krm. csag. ujgE. ayu
"gift, bittér'.**)
aja-/ c mund; ein grosser pokal, aus dem kymys getrunken
wird' j oszm. stb. ajak cschale, napf, topf.
olya- csegnen, verherrlichen' | j-tör. alka-, alya- id. | csuv.
il%an- Verfrachen'. Vö. 7. §.
alin cder untere, unterteil' [ kaz. ujg. EBG. E. al cder vordere teil' | kaz. kún, oszm. krmE. alt c unterteil' [ oszm. stb. aUn
vorderteil, gesicht, die stirne, die fronté, unterteil' | ujgE. alddn
'unterhalb' | ujgE. il cdie stelle bei der tür, die stelle in der
jurte, wo das gemeine volk platz nimmt' (gegensatz: tör cder
ehrenplatz'), fder niedriggestellte, niedrige'. Vö. VÁMB. EtWb. 13.
alta c sechs' | oszm. stb. alt§ \ csuv. UID§, ulttd. Vö. EAMST.
SUS. Áik. XXIV. 15.
arayas c gelb' | ujgTHOMS. (KSz. II. 248) sar§y | csuv. sur§
Veiss', sar§ f gelb'.
arja, aryan c rücken, westen', aryas c nacken, schultergegend' [ oszm. árka f rücken, nacken, hinterteü' j kir. kojb. szagE.
ar 'gegenaber, jenseits 5 ; hogy hogyan tartozik ide az oszm.
stb. ara cköz', jak. árit 'zwischenraum', nem világos előttem
(EADL,

Wb.).

*) A RADL. Wb. 10kat- czímszója két külön szó: 1. kat- c erstarren'
2. kat- c zufügen'.
**) EADL. W b . : az U és ayu alatt utalt au alak nincs meg.
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así 'sauer, bittér, sáure, bitterkeit, salzigkeit5
oszm.
azerbR. a§§ | j-tör. acik, ac§r, acü, ac§ | kirgR. ass§ | urjKAT.
a^Sy | kaz. áéd | baskKAT. ase | csuv. jüzd 'sauer, beissend5, vafiiak
'allzu sauer, versauert (nur v. brode)'. Vö. 3. §.
atay 'bein, fuss' [ kaz. ajak | csuv. ura.
atl 'waare' | j-tör. *sat§k \ csuv. SUD§.
atilla- 'schreiten, einen schritt machen, im schritte gehen5 j
kaz. stb. atla- | csuv. ut-.
atir 'hengst' | oszm. stb. ajy§r | csuv. aj§r, §j§r.
haja 'frosch' | csag. stb. baka | vö. magy. béka <z ócsuv.
*bika, vö. GOMBOCZ BTürkL. 42. 1.
barana 'pfahl' J oszm. stb. bayana ] csuv. puGane.
bálik 'fisch' ( oszm. stb. balSk | csuv. pul§.
balta 'grosser eiserner hammer [ oszm. stb. balta 'axt5
csuv. purD$ id.
battd- c drücken, bedrüeken' | oszm. stb. bas- | csuv. pus .
bray- 'werfen' j oszm. stb. brak- \ altV. pfrka- j csuv.
pSray-, pray-.
yajir tas 'kiesel5 J oszm. stb. kaj§r cfeiner sand' | csuv.
y§j§r 'sand'.
yaliy 'diek' | oszm. stb. kaUn \ csuv. yylSm.
yara 'schwarz' | oszm. stb. kara \ csuv. yura.
yarin 'magén5 | oszm. stb. kar§n j csuv. yirSm. Vö. 7. §.
yatiy 'birke' | kaz. kaj§n j sor, leb. szag. kojb. kacs. kazSy \
szcj. kadSy | csuv. yurm.
yatií'ik 'rinde, fischschuppe5 j kaz. kajr§ crinde5 | csuv. yujör.
saya 'kragen' | oszm. stb. jaka \ csuv. éuya, sura.
sala- 'leckén' | oszm. stb. jala- | csuv. éula-, éula-.
samir 'regen' | j-tör. jarmur, jayy§r | csuv. s§m§r, somor,
sum§r. Vö. 100. §.
saya 'neu' j j-tör. jaya, jay§ \ oszm.. jani | krm. csag. jáyi \
csuv. édrid.
sárin 'schulter' | kaz. tob. tarR. jaurSn 'schulterblatt'
misBug. (PAAS.) jaw§rnS 'schulter' | alt. tel. leb. kmdR. jar§n
schulterblatt, schulter' j csuv. éur§m 'rücken 5 . Vö. 100. §.
sarsin 'morgen' j oszm. stb. jar§n | csuv. iran.
sati czu fusse seiend, fussgánger, zu fusse' | oszm. csag.
jajan | kaz. jajan, jajait \ köktör. jadaj j ujg. jadak I csuv. suran.
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tabisyan c hase'-| oszm. stb. tausan | [csuv. mulGaú'é§*)]. Vö.
EAMST. Kónjug. 9 7 ; GOMBOCZ, NyK. XXXV. 2 5 9 - 6 0 .
tájai crohr, stock5 j csag. stb. tájak j csuv. tuja.
tammala- 'tröpfeln' | csag. támla- | csuv. tumla-.
tara- 'kámmen 3 j oszm. stb. tara- | csuv. túra-.
tarba% ffinger3 ( < tarma- c kratzen') | kirg. stb. hármak | csuv..
purne, pürns.
3. §. Nincs benne semmi kétség, hogy a csuvas eltérések
legnagyobb része nem vonatkozik őstörök hangállapotokra. Ki
vételnek csak a tat. a ~ csuv. i megfelelést gondolom, melyet
alább 7. és 8. §. bővebben tárgyalok. Úgy látom azonban, hogy
a tat. a «•>? jak. a ~ csuv. ü megfeleléstől sem lehet minden
nyelvtörténeti jelentőséget megtagadnunk, különösen ha meg
gondoljuk, hogy ezekben az esetekben a baskírban és a kazániban szabályosan a-t találunk (ha ugyan lehet két példában sza
bályosságról szó):
j-tör.

kaz.

bask.

csuv.

jak.

sac
ac§

sác
aéd

sas
áse

éjié
jüzd

as
asi

c

haar 5

c

bittér'

Itt tulajdonképpen két kérdésről van szó; az egyik a csu
vas ü, a másik a kazáni, baskír a.(«--»j-tör. a) problémája. Bészletes tárgyalásukat hagyjuk a csuvas hangtannak. Bonyolultabb
lenne a dolog, ha el lehetne fogadni BÖHTLINGK egyeztetését:
j-tör. sac ~ mong. üsü, üsün id., mely esetben az acd-i a mong.
üs 'harag, gyűlölet' szóval lehetne egyeztetni.
*) Az első pillantásra talán kissé merész egyeztetés. Azt hiszem,
nincs okunk kételkedni benne. A szó l-s alakja megvan a m o n g o l b a n :
taulai c der graue kasé', khal. futve, burj. tülé, tulei, tülai. Pontosabb ne
künk a Kirakós mongol adata (vö. G-OMBOCZ, NyK. XXXV. 260): thaplqa,
thoblqa. Hogy a. szó első tagja elveszett, azt a beczéző értelmének tulaj
doníthatjuk (vö. a végén levő kicsinyítő képzőt), külömben is a c n y ú r
rendes csuvas neve: kujan (kaz. jövevényszó) és ruZak (orosz jsz.).
A mulGaDzd szót PAASONEN az Ucsebnik-ből idézi. Azt hiszem, a vokalizm u s b a n mutatkozó n é m i h a n g t a n i nehézség nem túlságos.
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4. §. j a k . a.
f

ál schifF | oszm. stb. sal cnoss' | csuv. sul§, syl.
ás c hungrig, hunger', ds- c hungern 5 [ j-tÖr. ac, a§ | csuv.
vizt), vis-.
at name' | j-tör. at, ad j csuv. jat.
baj- cbinden5 | csag. stb. boy 'strick5 [ csuv. p§jav, p&jav id.
baj Veíoh3 1. 2. §.
bár 'daseiend, dasein5 [ csag. stb. bar- j csuv. pur.
yá r tasche, futteral, geháuse' | oszm. stb. kap | vö. csuv.
c
yij.B§ deckel5.
yál- 'bleiben, übrigbleiben, zurückbleiben 5 [ oszm. stb. kai- \
•csuv. jul-. Vö. NÉMETH, K S Z . XIV. 247.
yán cblut5 | oszm: stb. kan | csuv. jy,n. Vö. u. o.
yar 'schnee5 | oszm. stb. kar | csuv. jur. Vö. u. o.
%ás 'augenbraue 5 J oszm. stb. kas,
%ás 'gans 3 | oszm. stb. kaz | csuv. yur.
sa 'schusswaffe5 | alt. tuba, tel. leb. kojb. küer. ujg. ja
'Bogén5 j krm. csag. oszm, jaj.
sás rfrühling5 | oszm. stb. jaz | csuv. sur.
tás c stein' | oszm. stb. tas | karC. tais j csuv. (syl. Vö.
GOMBOÖZ, NyK. XXXV. 260, NÉMETH, NyK. XLII. 83.
5. §. j ak. i.
c

ub ( < *iö) heft, stiel j j-tör. sap, sabak j csuv. SÍB§ cgelenk5.
Vö. 11. §.
ij 'mond, monat 5 | oszm. stb. aj j csuv. vj§y, uj§y. Vö. 8. §.
ijit- 'fragen5 | j-tör. ajt-, ájt- csagen, sprechen' | csuv. ijtr
fragen, bitten 5 .
il- 'nehmen, empfangen, ergreifen5 [ oszm. stb. al- | csuv. il-.
ir- cxjA^Tb | oszm. stb. ar§k cmager5 | csuv. iryan id. Vö.
GRÖNBECH KSZ. IV.

5

237.

irás c rein, sauber; reinheit, sauberkeit5 j ujg. ar§k crein,
sehön, ehrlich' j oszm. stb. arS- csich reinigen, rein w., sauber
sein, genesen5 | kaz. stb. arü c rein, gut, heilig, leér, gesund5 |
csuv. irS c gut'. Vö. NÉMETH, NyK. XLII. 79.
is- c spritzen, streuen, sáen5. Vö. 2. §. as c haar', továbbá 3. §.
isik 'wegekost' j oszm. stb. az§k.
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it- 'schiessen5, U- 'loslassen, fortlassen5. (Az utóbbinak ide
tartozása kétséges;' vö. csuv. jar- 'schicken, loslassen5, sor, kojb.
kacs. szag. Ss-} ujg. §t-, köktör. §d- 'senden 5 ; talán az *aí-nak
*ad- alakváltozatát lehetne feltenni. Vö. BÖHTLINGK, Jak. Gr.
93. §.) | oszm. stb. at- 'werfen, schiessen5 [ csuv. iv§t- 'werfen,
schleudern 5 .
kijin- 'kochen, sich árgern 5 [ oszm. stb. kajna- id., kajmak
'dicke, gekochte saure sahne, sahne (von gekochter milch),
brühe, bouillon' (vö. or. BHBapKH, HaBapi) | csuv. %§jma "sahne,
rahm, schmant'.
kinat- cfiüger | oszm. stb. kanat | csuv. éy/nat. Vö. 8. §.
kiran- 'Audién' | csag. stb. karya- id. j ? sorK. kSrta- 'be
leidigen, necken' (PAASONEN, CSUV. szój.) [ csuv. y§rt- 'schelten'.
Azt hiszem, hogy a *kar- 'schelten 5 szó világosan látszik minden
alakban. Hogy egy j-nyelvjárásban §-& alak is előfordul, abban
nincs semmi különös. Vö. 7. §, továbbá a kitax-hoz való jegyzetet.
kirij- c altern' | oszm. stb. kari 'alt' | csuv. karúzSk 'altes
weib5, kardk 'greis'.
kirsa 'eisfuchs' | oszm. stb. kársak 'steppenfuchs'.
kita/ 'eine grosse schale, aus der man isst' | oszm. kadáh,
kadah 'becher, glas' | arab _cXí'.*)
kitana*/ 'fest, hart, geizig' (vö. kitat- c mut fassen, sich ermuntern, sich mühe gebén') j oszm. stb. katS id. | csuv. %ÍD$ id.
(</$£- c hart w., erstarren, zufrieren' ~ kaz. kat-).
sirja^ 'wange' | csag. stb. járjak j *? csuv. s§n 'gesicht, antlitz, aussehen 5 | (ujg. stb. s§n id.).
sirdik 'hell, leuchtend, licht' j j tör. jarSt-, járt- 'erleuchten, leuchten' | altV. járta 'PLIŐOJIOBHHÍÍ Jiy*rb (fischleuchte)"
csuv. syrDa 'gyertya5.
sis- 'nahe darán sein' j oszm. stb. jaz- 'aufbiegen, entfalten, aufbinden, entwirren, auílösen; fást tun, anfangen zu
tun 5 | csuv. s§ran- 'schmelzen (vom feuer)5 intr., s§rat- id., trans.
*) Nagyon érdekes egyeztetés (BöHTLiNGKtól származik), de talán
kissé merész. Az oszm. alaknak semmikép sincs köze a jakuthoz, m e r t
újabb arab jövevényszó. H o g y az őstörökbe eljutott volna ez az arab (?) szó,
azt nehéz elhinni; még nehezebb azt, hogy egyedül a j a k u t őrizte volna
m e g ; vö. m é g a karya- Verfluchen' szóhoz : arab j&2, kirg. kar c zorn, fluch'.
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sit- csich legén, liegen', sittik "kopfkissen3 < suta- cjmd.
etw. unter den kopf legén' | oszm. stb. jat- 'liegen', jastSk ckopfkissen3 | urjKAT. cSt- liegen 3 , s§st§k, s§tt§k 'kopfkissen3 | csuv.
s§Dar, éiDar f bettzeug 3 ; vö. GKÖNBECH Forst. 95. 1.
tij cein füllen im zweiten jahre' j oszm. stb. taj | csuv.
i%Xa> H^a> tixa'
timir cader3 ] kaz. stb. tam§r [ csuv. timar Vurzel', jun
timar cader3.
tiy r morgenröthe 5 | csag. stb. tay.
6. §. j a k . %.
c

3

Mrd habicht , kirbij id. j j-tör. karc§fa, karc§yai id.,
k§ry§j, kQrifd 'habicht, sperber3 j szagE. kSvrajak cfalco apivorus 3 | csuv. ydr/i ceine habicht- (oder falken-) art3, yy,rf>z9Ga
'habicht'.
s%r csteiles ufer, berg3 j oszm. stb. jar j csuv. siran cufer3;
vö. ASM. 106.
7. §. Mielőtt áttérnék azokra a nyelvtörténeti tanulságokra,
melyek a fenti egyeztetésekből levonhatók, jónak látom a j-török
nyelvekben tapasztalható a *-> i váltakozást néhány példával
világosabbá tenni. Nem olyan érdektelen jelenség ez, mint
EADLOFF a Phonetik 113. és 114. szakaszaiban gondolja. 0 a
következő három esetet hozza fel:
1. alt. kaja ~ kirg. kSja cfelsV
2. alt. kar- ~- szőj. y§r- c anbrennen 3 .
3. alt. jalapas «^» tuba jdlayas c nackt'.
Nagyobb világosság kedvóért vegyük ide például még a
következő eseteket:
• 4. oszm. stb. jarSl- c sprünge bekommen, zerplatzen 3 ~ sor.
§r§l- 'spalten bilden, risse bekommen3.
5. tel. alt. szag. kojb. kún, oszm. azerbE. kaj- csich zurückwenden3*) [ csag. stb. hajt- c zurückkehren, heimkehren, sich abwenden, absagen, entfliehen3 (különösen figyelembe veendő, hogy
az ige mindkét alakja transitiv jelentésű) | telE. kaié- csich
krumm biegen, sich verbiegen3 | kirgE. kais- csich verbiegen3 |
*) A kaj- c ausgleiten, hindurchschlüpfen',
egynek vesz, nem tartozik ide.

melyet EADLOFF

ezzel

b
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kirgE. kajkd 'nach oben gebogen, rückwárts gebogen' j kirgE.
kajkaj- 'gebogen sein (vom kopfe) nach hinten 5 , kajkat- cden
kopf znrückbiegen, nach hinten umwerfen'.
~ oszm. stb. kSj- cvon der seite berühren, schief macher^
schief biegen, verbiegen, aus der richtigen lage bringen, abbiegen, abweichen' [ j-tör. Win, k§ir cschief, schrág, krumm'.
6. tel. alt. kirg. kkirg. tar. turf. krm. csag. oszm. azerbE.
kok 'trocken, hart, dürr, kahl', (oszm.) edummkopf, narr'.
~ oszmE. kdk c trocken, ausgetrocknet; albern, schlau'.*)
7. telE. kana- liinneigung zu etw. habén, an etw. hangén'.
~ sor, szag. küerE. h§n- cwünschen, sich verlieben5.
8. szagE. karlayas c schwalbe'.
K» oszm. k§rlayySc id.
9. oszmE. kas- ''zusammenziehen, durch anziehen verkürzen, einnáhen' [ krm. kaz. oszmE. ka$§k c zusammengezogen, fest
zusammengebunden; jeder körperteil, wo die haut faltén bildet'.
«-•» oszm. stb. k§s- c zusammendrücken, zusammenpressen,
pressen, drücken, zusammendrücken' J ujgE. kSzur- Verkürzen'
szag. kojb. kacsE. k§z§r- Verkürzen, verringern' | oszmE. k§sa
c
kurz' | ujg. stb. kSska id. | karE. k§s§% ceng' | oszmZ. kSsal- ckurz
w.' | kazE. k§san ceng, drückend, gedrückt5.**)
10. oszm, stb. kat cschicht, -mai, seite'.
~ boszn. oszmE. k§t c ungenügend, wenig zahlreich,
ieil, seite'.
11. oszm. stb. tok- c anbinden, befestigen an etw., anhángen,
zusammenknoten, hineinstechen' ] oszmE. tak 'zusammengepresst,
zusammengedrückt, zusammengefaltet' | tar. kirgE. tak a- cmit
einem balkon den torweg schliessen, verrammeln', (tar.) c heranrücken, -stellen, vereinigen, bedecken, zumachen, fertig machen,
zu ende bringen' | tarE. takal- csich an etw. stossen, so dass
man nicht hindurch kann, durch einen zu engen eingang aufgehalten sein, verriegelt, verrammelt, zugemacht sein' [ kirgE.
takas- fsich dicht an einander drángen, schmiegen'.
*)' H a RADLOFF jobban figyelembe veszi ezt az ary9
váltakozást,
n e m látja az oszm. U5k c trocken' és kük c albern' szót két szónak.
**) RADLOFF, Wb. I I . 813: kdsla- törlendő; vö. BANG, Über die Ratsel
•des Codes Cumanieus (Sitzungsber. d. preuss. Akad.), NÉMETH, Die Ratsel
des 00., ZDMG. L X V I I . 588—9.
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«>» oszm. stb. i§k- cfeststopfen, festdrücken, hineinstopfen,
hineindrángen, veratecken5 | telE. tSk cgeizig3 | oszmB. t§ka- czustopfen5, jolS t§ka- cden weg versperren 5 | tel. alt. leb. kirg. küer.
kojb. kacs. szagE. tSkta- cfeststopfen, -drücken, anfüllen; mit
eihem zaune umgeben, umzáumen, beerdigen' | szag. kojb. kacs.
sorE. tSktan- cerfüllt, versehen sein, sich vorbereiten' | oszmE.
t§kan§k Verstopft, gesperrt'.
12. oszmE. tapa 'pfropfen, spund, zünder (e. bőmbe)5.
~-> oszmE. 't§pa 'propfen, stöpsel'.
13. kirgE. tart§l- csich zusammenziehen, sich verkürzen,
züsammenschrumpfen'.
~ kirgE. t§rt§l- csich zusammenziehen, zusammenwachsen
(von wunden)'.
14. csagE. tarmai- cmit mühe heraufklettern, heraufkriechen'.
~ oszm. kazE. t§rmas- csich mit den nágeln festhalten,
heraufklettern, sich gegenseitig mit den nágeln kratzen, zerfleischen'. Vö. NÉMETH, NyK. XLIII. 141 (timak).
15. köktör. ujg. tar. sor tas cdas áussere' | jak. tas | csag.
taskarS c draussen\
.<-* oszm. dis cle dehors5 | csag. tis | kaz. tel. alt. tob. t§s
kirg. Ws j csag. t3ékar§ 'draussen 5 .
Vö. GOMBOOZ, NyK. XXXV. 260.
16. j-tör. tawar, tabar cwaare, besitz, vieh5.
•v kazE. t§war ?das vieh überhaupt'.
8. §. Kétségtelen, hogy a fenti példák számát minden
nagyobb fáradság nélkül bőségesen lehetne szaporítani. Akár
tulajdonít hát valaki ennek a jelenségnek nyelvtörténeti fontos
ságot, akár nem, szóegyeztetések felállításában nem szabad
figyelmen kívül hagyni. De nem lesz felesleges az után sem
érdeklődnünk, hogy mi ennek a váltakozásnak a nyelvtörténeti
jelentősége.
A ki az 5. szakaszban közölt egyeztetéseket (őstör. *a ~
jak. i) figyelmesen átnézi, lehetetlen, hogy kikerülje a figyelmét
a csuvassal való feltűnő egyezés. (Vö. még 11. §.) A j-török
a-val szemben az esetek jóval csekélyebb számában találunk
csuv. i-t, s még ritkábban fordul elő ez a jelenség a jakutban.
Annál feltűnőbb tehát az egyezés.
Huszonöt példa közül három ellentmond a szabálynak
Nyelvtudományi

Közlemények.

XLIII.
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(ij, kinat, sirdik); az elsőt és a harmadikat ma még nem
tudom megmagyarázni, a második (kinat r? tat. kanat sé csuv.
synat) bizonyára a tat. k- ~ csuv. j - ( ~ mong. c-) esetei közé
tartozik, melyekről a KSz. XIV. kötetében (Der ursprung des
wortes saman und einige bemerkungen zur türkisch-mongolischen
lautgesehichte) írtam s a melyekben a vokalizmus fejlődése más
törvények szerint ment végbe. Négy példa megint nem mond
semmit (isik, kiríj, kirsa, tin), mert nem ismerem az igazi
csuvas megfelelőket. Ellenben a többi tizennyolcz példa kétség
telenné teszi, hogy a c s u v . % .*>> j a k . i (>N> j « t ö r . a) m e g 
felelés esetei a jakut-csuvas közösség emlékei.
Természetesen jól meggondolandó, hogy a csuvas i ~ tat.
a-nak a jakutban több esetben a felel meg (vö. pl. a 2. sza
kaszban felsorolt bar-, ~/ab-, yas-, alja-, %arin szókat), de azt
sem szabad elfelejtenünk, hogy a csuvas magánhangzók rend
kívüli változásokon mentek keresztül. A csuvas nyelv történetét
csak nagyon nagyjából ismerjük ugyan, de abban bizonyára
mindnyájan megegyezünk, hogy a csuvas újítások jóval nagyobb
része újabb jelenség, s mivel a csuvas nyelvtörténetről kb.
Kr. u. 700-tól kezdve az újabb korig nyelvemlékek hiányában
csak nagyon halvány sejtelmünk van, ezeknek az újításoknak
az okát, kiindulópontját ós idejét, elterjedése idejét és területét
sohasem fogjuk megtudni. Még ahhoz a feltevéshez sem szük
séges ragaszkodnunk, hogy a j-tör. a <^> csuv.-jak. i megfelelés
esetei a csuvasból való kölcsönzésen alapulnak; lehet, hogy ez
a jelenség közös csuvas-jakut újítás, a mely a jakutoknak a
csuvasoktól való elválása után az utóbbiak nyelvében tovább
folytatódott. (A tat. a ~ csuv. § megfelelést — vö. 10. § —
határozottan újabb keletünek gondolom. Vö. GRÖNBECH, K S Z .
IV. 118.) Másrészt meg a jakutban is bizonyosan vannak újabb
és régibb tatár jövevényelemek, vö. pl. 129. §. Túlságos lelki
ismeretesség talán kifogásolhatná ezt az álláspontomat, a mire
csak azt felelhetem, hogy — sajnos — kénytelen vagyok csupán
az adott lehetőségek közt mozogni. De akárhogy is van a dolog,
a fő csak az, hogy az egyezések ténye megvan.
S miután eddig eljutottunk, most két kérdés vetődik fel:
1. hogy ítélendő meg ez a tat. a ~ csuv. i «s? jak. i hang őstörök szempontból; 2. hogy függ ezzel össze (ha ugyan össze-
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függ) a j-tör. a <*•> i váltakozás. Az egyik ősnyelvi kérdés, a
másik egy dialektusi váltakozásra vonatkozik, s bizony mind a
kettő nagyon ingatag talaj.
Az első kérdésre már megfeleltem «A török-mongol «-féle
hangok fejlődése a csuvasban» czímű értekezésemben (NyK.
XLII. 75—85. 1., továbbá KSz. XIV. 242), melyben bebizonyítottam, hogy a j-tör. a ~ csuv. i megfelelés eseteiben a mon
golban a-t, az a ~ u eseteiben pedig i-t találunk. Ennek az
alapján teljes jogunk van őstör. ax és a2 hangot felvenni, értve
az alatt az t és 2 alatt akár magában az a-ban, akár a környe
zetben adott hangzásbeli körülményeket. A j-törökben mindkét
hang a mai a alakban jelenik meg, a csuvasban pedig t-vá
fejlődött. GRÖNBECH (KSz. IV. 237, Forst. 103. §) a jak. i ~ tat.
a megfelelés eseteit eredeti ab szótaggal hozza összefüggésbe,
magyarázatát azonban maga sem hiszi egészen.
A másik kérdésre én igennel felelek. Nem tudok véletlenséget látni pl. abban, hogy pl. az
ujg. j§yac cfa5 ~ tat. ayac szónak csuv. jSvSé, jivSs felel meg.
Azt hiszem, hogy az *a > i fejlődés egyes példái eljutot
tak a tatár dialektusokba, ezekben így dublettek keletkeztek, s
ezekre megy vissza a mai tatár a ~ § váltakozás. Olyanféle
magyarázatot, hogy az u ~ í váltakozás puszta véletlen volna,
a török nyelv természetét ismerve, nem fogadhatok el.
Mindezek alapján az őstörök nyelvjárások helyzetét a.
következőkép gondolom:
j akut
j-török

Azt hiszem, hogy a csuvasok és jakutok a j-nyelvjárás
elválása után még egy ideig együtt éltek, s abban bizonyára
senki sem kételkedik, hogy a j-törökséggel mindkettő később is
sokat is érintkezett, s ez érintkezések nyomai nyelvükben két
ségkívül fölismerhetők.
Hogy sikerülni fog-e e véleményt egyéb bizonyítékokkal
is elfogadhatóvá tenni, azt meglátjuk a következőkben.
19*
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Különös

alakulások.

9. §. j a k . á.
c

bája nach einer weile, nachher' | kelturk. kaz. baja letzt*
hin, vor einiger zeit3 | altV. paja, pSja cvor kurzem, unlángst 5 |
csuv. pajzSr, paz§r id.
alamás rscheckig' | oszm. stb. ala | csuv. ula. Nagyon való
színű, hogy az eltérő fejlődés a jelentés természetéből magya
rázandó.
sábirda/ 'blatt' | oszm. stb. japrak | csagE. jap§ryak < jap'befedni5 + Sr-ya + k. Yö. tarE. jepin- csich bedecken5, jepil- cbedeckt sein'; az a a tarancsi nyelvjárásban i előtt e-re változik,
EADL. Phon. 82. §. A jap- ige külömben szabályos sah- 'be
decken' alakban megvan a jakutban. Vö. 17. §.
10. §. j a k . o.
yomus c schilf | oszm. stb. kam§s j tar. komus | csuv. yomol*)
^stengel5 | PAAS. yj>m§l, y&m§l; vö. GRÖNBECH Forst. 23. §, KSz.
IV. 116. GRÖNBECH azt hiszi, hogy a második szótagbeli eredeti
u labializálta az első szótagot. Ezzel szemben: 1. Hogy a má
sodik szótag magánhangzója eredeti u vagy § volt-e, az még
egyáltalában nincs eldöntve. 2. A következő (11.) § végén közölt
példák körülbelül feleslegessé teszik a GRÖNBECH hipotézisét.
(Vö. még 13. §. uos, 38. §. ord-.) 3. Figyelemreméltóbb GRÖNBECHnek az a megjegyzése, hogy a csuv. ySmSl hangról hangra
megfelel egy ősi *komus alaknak. Elvileg éppen nem tartható
valószínűtlennek, hogy a csuv. és jak. alak vokalizmusa a többi
törökséggel szemben megegyezzen. Ebben az esetbeu csupán azt
kellene feltenni, hogy a jak. illabiális és labiális alakok váltako
zása (11. §) ősjakut jelenség, a mi utóvégre nagyon lehet. (Hogy
a jakuthoz közel levő tar. dialektusban is van komus alak, annak
nem lehet jelentőséget tulajdonítani.) Meg kell azonban jegyezni,
hogy a tatár a-nak csuv. 3 megfelelése egészen rendes: csuv.
§m§r cstill, ziemlich warm und bewölkt (vom wetter)'*^ tat.
amdr c ruhe, frieden'; csuv. 3n c gedáchtnis, verstand, verstándnis'
~ tat. ay ; csuv. dnD§y- r schwören'.~ tat. ant c schwur'; csuv.
) GRÖNBECH o-ja

(itt)

=

9.
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y§j§r 'sand 5 ~ tat. kaj§r; csuv. y§jma c sahne, rahm, schmant 5 ~
tat. kajmak; csuv. y§jra cschleifstein5 ~ tat. kajrak. De éppen
nem tulajdoníthatunk jelentőséget a y§m§l vokalizmusának, ha
meggondoljuk, hogy a szó mint újabb tatár kölcsönszó is meg
van a csuvasban és pedig ugyanazzal a vokalizmussal: CSUVPAAS.
y§m§i, Szp. yemSi 'schilfrohr, schilf. (Hogy a két szó ugyanaz,
az kétségtelen; a kazB. kamSl 'tarló 5 bizonyosan régi csuvas
kölcsönszó, vö. 119. §, csuv. virn§ ySmdl cstoppel5).
yotun cfrau', yatin id. j j-tör. kadSn, katSn j köktör. katun.
11. §. j ak. u.
c

ub heft, stiel j tat. sap id. j csagE. sapak fstiel, stengel5 j
kaz. kirg. tobR. sabak 'knopföse, die öse am ohrringe5 | csuv.
SÍB§ 'gelenk' (vö. PAAS. CSUV. szój.). Azt hiszem, hogy a szó
eredeti jakut alakja szabályosan *ib, s ebből fejlődött (a b
hatása alatt?) az ub. A változást világosabbá teszi ez a néhány
jakut példa: ayiniax 'schmiere, salbe5 «-«-> oyunuox id., ayiria
c
feine glasperlen' ~ oyuruo id., apaj- _ csich öffnen' ~ oyoj- id.,
barülia ceine art adler' ~ borulluo id., yatiaj c mádchen 5 ~ yotuoj
id., sallr 'késsel5 ~ solür id., sippay c stumpf ~ tuppay id. stb.
stb.;

5

1. BÖHTLINGK, Jak.

Gr,

74.

§.

12. §. B i z o n y t a l a n
c

esetek.

say- feuer anschlagen'. BÖHTLINGK az oszm. stb. jak- 'anzünden 5 szóval egyezteti; helyesebb volna talán az oszm. stb.
cak- c mit einem kurzen schlage schlagen, blitzen, explodiren5
idevonása, mely hangtani tekintetben éppúgy megfelel.
tayara c himmel 5 | oszmB. tayrS ?gott, die gottheit5 | köktör.
ujg. csag. ktur. kún, barR. tiirjri c himmel, gott5 | kazB. táydrd,
kazO. tayrd cgott5 j kazO. tárd, kazR. tari cheiligenbild5 | csuv.
tur§ 'gott, heiligenbild5. — Hogy mit akarnak jelenteni az a-s
alakok, ezt nem tudom megmondani. BÖHTLINGK (Jak. Gr. 74. §)
az előző szakaszban tárgyalt jelenségre gondol.
tolön 'tal 5 [ kirg. csag. kturk. tarR. tála "die ebene, die
steppe5. Nem világos.
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13. §. Az őstör. *ag fejlődése.*)
Vö.

GEÖNBECH, KSZ. IV.

120.

BÖHTLINGK, Jak.

Gr.

106.

§.

bia**) 'strick5 j oszm. baj | kaz. bask. bau.
•. *
biar 1eber', büör id. j oszm. baySr 'eingeweide, magén'
kaz. bau§r, baySr 'leber5 | bask. bu§r cleber' | kirgBüD. baur eleber,
bauch' ] csuv. pavsr, püver c leber' (vö. CSUVZOL. paoar leber',
CSUVPAAS. paGarDa 'magén der vögel').
ia- cmelken5 j oszm. say- | kaz. sau \ bask. hau- | csuv. Sdv-.
iarayan rschwer, teuer' j kirg. stb. aur | bask. auSr | oszm.
aySr | alt. tel. ür.
iarl leidend, krank' [ bask. aur§- \ kaz. stb. aur- cschmerzen' | oszm. ay§r-, ar-.
sia cfett' | oszm. jay | alt. tel. jü | kún jau.
Ha Svaid5 | oszm. dar cberg, wald' I bask. tau | alt. tel. tü \
csuv. tu (gen. tSvSn).
tial cwmd3 | kaz. dauSl | kúnE. taul "unwetter3 | tel. tül
f
sturm' | csuv. t§v§l 'sturmwind, sturm 5 .
Has 'getöse3 | oszm. taus clárm3 | kirg. taus "stimme, geráusch 5 | csuv. ifam : sazS-UdVd "allerlei stimmen, laute'.
uos clippe3 | oszm. ajdz | kaz. aúz | alt. tel. íts | csuv. édvar.
A jak. uos eredeti alakja valószínűleg *ia$; vö. 11. §,
GEÖNBECH Forst. 23. §, KSz. IV. 116.
Őstör. *á*.
14. §. Az őstör. *a a nyelvjárások jó részében megmaradt;
nevezetesebb változásai: kirgiz, abakáni e, volgai, baskir, toboli,
*) Zárt szótagban. Sok esetben úgy látszik, m i n t h a a *g intervokalikus volna. Azt hiszem azonban, hogy ez csak a nom.-ban van így
(pl. *bagi?') s a többi esetekben *bagr-féle alakokkal van dolgunk. Ezzel
szemben az aya, oyus alakok y-jót valószínűleg az a körülmény őrizte
meg, hogy ezeknek eredeti *g-}e sohsem kerülhetett a szó végére vagy
mássalhangzó elé. Úgy gondolom, hogy az *ag először <xy, majd a-vá lett
s abban a korban, mikor némely hosszú magánhangzók (a \>ia\, o [ > M Ö ] ,
[>• üö], ü [ > HŐ]) diftongizálódása bekövetkezett, ezek az a-k is diftongizálódtak. (A 13., 19., 45., 58. szakaszokhoz vö. 67 — 70. §§!)
**) BÖHTLINGK, Jak. Gr. 34. § : «Bei ia klingt der zweite bestandteü
nicht wie ein reines a, sondern wie ein laut zwisehen a und á».
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baraba i (de j előtt kaz. e, pl. bej, kej-, vö. GRÖNBECH Forst.
33. §. KSz. IV. 117), csuv. a. Vö. GOMBOCZ BTürkL. 154, RADLOFF Phon. 112. | , KATANOFF Urj. I. táblázat, ASMAEIN Mat. 38,
39. §. Úgy látom, hogy a csuvasban (bizonyos helyzetben?) i is
felelhet meg az *á-nek (pl. pilhk 'ö5, éitísd c75). A jakutban az
*á a és iá alakban jelenik meg (vö. 21. § !).
Altalános

fejlődés.

15. §. j a k . á. '
Egytagú szók.
c

5

cin du j oszm. sán | kaz. sin j csuv. ezd (gen. sanSn).
ar c mann, kraft, ausdauer 3 [ tel. alt. sor, leb. kumd. tar.
tob. küer. krm. csag. kún, oszm. kar. ujgR. ár | kirg. kkirg.
szag. kojb. kacsR. er \ kaz. tobR. ir \ csuv. ar.
át 'fleiseh5 | alt. tel. leb. sor, küer. krm. kún, oszm. csag.
azerb. kar. ujgR. át \ kirg. kkirg. szag. kojb. kacsR. et \ kaz.
tob. bask. barR. it.
i
kál- fkommen5 | oszm. gcil- \ tar. alt. tel. leb. sor, küer.
krm. kún, ujg. csag. karR. kál- \ kirg. szag. kojb. kacs. kelbar. tob. bask. kazR. kii-.
kas- c waten, durchwaten, durchstreichen 3 | oszm. gác- '
alt. tel. leb. ujg. köktör. csag. kturk. tarR. káé- | kaz. kié- \
csuv. kas-.
táb- c einen stoss mit dem fusse gebén' | oszm. csag. alt.
tel. sor, tar. küerR. táp- | oszm. csagR. dáp \ kirg. kkirgR. tep- \
kazR. tip- [ csuv. tap-.
táp cglatt, eben, gleich' | ujg. csag. kturk. tar. alt. tel. leb.
sor, küerR. tay \ kirg. kkirg. szag. kojb. kacs. tep \ kaz. tip.
Többtagú szók.
ágáj Svohlan!' (vö. áyá csodálkozást kifejező indulatszó)
csuv. aG§, ak címe !\
ákkiriá- 'springen 5 j oszm. csagR. sak- f hüpfen' | kaz.
sikár- | csuv. sik-.
amis cfett5 | oszm. sámiz \ kaz. simez 1 csuv. sam§r.
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ániü c abhang eines berges' | sor, leb. küer. tón, o s z m .
azerb. csag. ujg. kar. krmE. dn- 'herabsteigen' | s z a g . kojb.
kacs. kirgR. en- | kaz. s z a g . tob. kojb. kiz. bar. o s z m . in- \
csuv. an-.
bárgán 'der da gut trifft' | kaz. bár- c schlagen' | csuv. perc
werfen, schiessen'.
káli 'hölzerner mörser' | kúnR. káli 'mörserkeule' | kirg.
keli cmörser5 [ kazR. kih | tobR. kilá \ csuv. kih.
kdpsiá- c erzáhlen, berichten' | krm. bar. kasgR. kap crede,
redensart, gesprách' | kirgR. kepsil c beredt' J kkirgE. keptá- 'sprechen' ] vö. perzsa w Smáji c gehirn, verstand' | csuv. mimd, mimé "mark, gehirn'
ASM. 313.
sáttd 7 ' | ujg. oszm. csag. karR. jddi | kún, köktör. csagE.
játi j barR. jidi j kaz. jidd j csuv. sitíh, siúfo, siís.
tdsin 'halfterriemen', tösün 'zaum beim p ferde'.
16. §. j a k . iá.
c

biür- jmd. etw. gebén, hingeben5 j oszm. vár- | kaz. bir- j
csuv. par-.
biás c 5' | oszm. bds | kaz. bis | csuv. pilldk.
diá- esagen; j ujg. köktör. alt. tel. leb. sor, szag. kojb. kacs.
küer. kún, csagR. tá- J oszm. krm. csag. tar. kar. kkirg. dd- \
kirg. de- | kaz. di- | csuv. te-.
kidb cform, gestalt' | j-tör. káp, kám | magy. kép < ócsuv.
*káp, vö. GOMBOCZ BTürkL. 93 ] csuv. -psk cals, wie, gleich,
áhnlich'.
kiáy "breit, weit, ausgedehnt' | tar. alt. tel. küer. ujg. csag.
szart, kturkR. káy | krm. gán | kirg. kkirg. ke?j \ kaz. kin.
kiásá c abend' | oszm. krm. azerbR. gágá cdie nacht' | oszm.
gige | kaz. kié c abend' [ csuv. kas id.
siá- 'essen, verspeisen5 j krm. tar. tub. leb. küer. kkirg.
ujg. oszm. csagR. já- j alt. telR. ji- j csuv. si-. Nem érthetek
egyet GEÖNBECHkel, a ki KSz. IV. 238 a kurm. sij-ad§p cich
esse', si-r§m 'ich ass' alapján a szó mai palatális magánhangzó
ját a szókezdő j - hatásának tulajdonítja.
sidl c máhne' | alt. leb. ujg. hask. jal j kaz. jal§ \ tarE.
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jal j oszm. jálá j küerR. jáldk | kyzR. jdldn j kaesB. jelin j urjKAr.
cal | 'SzojC. t'ilen | kojb. kandC. d'ilen, d'iln, delén \ csuv. süys,
SÜGS I mong. del \ mandzsu delun. Vö. GOMBOCZ, NyK. XXXV. 269.
siál- 'traben' J alt. oszm. csagR. jal- | barR. jil-.
sidn 'enkel5 | oszmZ. jágdn cneffe, enkel'.
ji'at- 'führen' | krmR. jdtd- | oszmR. jdd- | oszm. csagR.
jádá- | kazB. jitdklá- | csuv. éavM-.
Különös

alakulások.

17. §. j ak. a.
c 5

ayis 8 I oszm. sákiz | kaz. sigdz | csuv. saG§r, sakkSr. Az
alapnyelvi alak kétségkívül *sákiz. A jakut ayis-nkl talán a
toyus e 9' hatására lehetne gondolni. RAMSTBDT (SUS. Aik
XXIV r 16) esetleg a g hatásának tulajdonítja az a < á válto
zást s azt mondja, hogy ez a jakutban többször előfordul. Nem
tapasztaltam.*)
18. §. j a k . ü.
ütüö c gut' | köktör. ádgii \ ujgR. dtkü | az áskii, a melyre
áji alatt utal, nincs meg RADLOFF szótárában | csag. dzgü | kaz.
kirg. izgi | kúnR. ájgi | oszm. krm. áji. GEÖNBECH az eredeti
ddgü-ből előállott jak. *ödgü (vö. 10. §) > *ödögü alakot vesz
s (Forst. 23. §, KSz. IV. 116) az ö > ü-t a d hatásának tulaj
donítja. 1. Az ü inkább asszimiláczió eredménye (vö. 65. §).
2. Nem látom be, miért volna szükség háromszótagos alak fel
vételére. — A csuvas ir§ 'jó', melyet GRÖNBECH ezzel egyeztet
(KSz. IV. 118), nem tartozik ide. Vö. NÉMETH, NyK. XLII. 79.

*) M e g m a r a d h a t u n k a BÖHTLINGK magyarázatánál, a ki (Jak. Gr.
75. §) csak ennyit mond az ilyenfajta jelenségekről: tBei vergleichung
des jakutischen m i t den türkisch-tatarischen sprachen u n d mit dem
mongolischen k o m m t ein wechsel zwischeu vokalen einer und derselben
klasse überaus háafig zum vorschein». Vö. 11. §.
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19. §. Az ostorok *ag fejlődése.*)
Vö.

GEÖNBECH, K S Z .

IV. 120, 123.**)

ián cmitte des rückens 5 | sor, csag. szart, ujg. cigin c schult e r j küer. ayna | sor. ayin | oszm. ájin erücken, schulter 3 | alt.
kirg. Tn c schulter' | csuv. an.
diari c bis' | kazE. tari cbis, bis nach' | ujg. csag. tegrü cbis,
bis zu5 | köktör. ujg. csagE. tagi fbis, bis zu5 | oszmE. dák
'bis' | csuv. tarán c bis'; vö. ASM. 220.
20. §. B i z o n y t a l a n
a

a

esetek.

c

TÍJ X wenig, geringe anzahl, mangel' | oszm. áksik f defectus, minus'.
ani cjetztzeit5 | kaz. indd cjetzt5 j csagKÚN. imdi | csuv. dnds
'schon, jetzt, nun 5 .
sia% cármeF | j-tör. jáy, ji?j | csuv. san§.
Az 1. és 3. egyeztetés .BÖHTLiNGKtől származik.
21. §. Őstör. *e.
Az ŐstörÖk zárt *e-ről már GEÖNBECH írt, vö. Forst. 89,
KSz. IV. 237—8, de meglehetősen bizonytalanul s egész más
alapon, mint ón; e hang, melyet a jakut alapján vettem fel,
úgy látszik, a török dialektusokban általában összeesett a nyilt
*a-vel, a jakutban azonban i-vé (két példában í-vó) fejlődött.
A többtagú példáknál figyelembe veendő, hogy a második szó
tagban rendesen i van. Ezekben az őstör. *e talán az i hatása
alatt állott elő *á-ből. Hogy hogyan nyúlt meg a jakutban az
*e, az egyelőre nem világos. Olyan értelemben, mint GEÖNBECH
{KSz. IV. 237—8), egyelőre nem merek hozzászólni a dologhoz,
mert nincs elég anyagom. GEÖNBECH a köktör. bir- cgeben5 ~
*) Zárt szótagban.
**) Nem l á t t a m rá elég okot, hogy az őstör. *áb hangcsoportot is
felvegyem tárgyalásomba. A jak. tidr- c umwenden' szóval szemben ma a
dialektusok egy részében v-s alak van ugyan (oszm. davir-), de vö. pl.
csag. dagri c rund' stb. (NÉMETH, NyK. X L I I I . 136—7). A g és b viszonyát
kellene előbb tisztázni. Nagyon érdekes az oszm. sav- l i e b e n ' (kirg. süj-),
j a k . iaj- c freundlich gesinnt sein' összehasonlítása.
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oszm. vár-, vir- ~ jak. biár-, köktör. bis c 5' «-o oszm. bas *v» jak.
biás egyeztetésekből indul ki; azt hiszem azonban, hogy itt
inkább a 35. szakaszban tárgyalt jelenségről van szó (ha egy
általában a köktör. alakok olvadása helyes). Az se feltevés is
nagyon elfogadható, hogy a 35. §-ban közölt jelenségnek szin
tén őstör. záit *ő-ben van a magyarázata. A jakut miatt egy
előre nem tartottam tanácsosnak a két jelenséget együtt tár
gyalni. Következő kutatások bizonyára hoznak világosságot.
Újabban THOMSEN bizonyította be az *e megvoltát a
jeniszei-i feliratokban (Une lettre méconnue des inscriptions de
l'Jénissei; SUS. Aik. XXX4) és pedig a következő szókban:
éki cá5, él Hribu5, és c camarade' (ccompagne5?), ét- cfaire, organiser3, bél cla taille', bés c 5', (jeti c7'), jétmis c 80', kés c ceinture(?)\
Sokat beszéltek már az oszmánli zárt és nyilt e-jeiről, a
nélkül, hogy egy jó szójegyzéket kaptunk volna. (A EADLOFF
szótárának á jelzése [oszm. alakokban] nem akar semmit mon
dani.) Az oszmánli nyelvtanírók közül MENINSKI (Institutiones
linguse t u r c , ed. alt. 7. o. — GRÖNBECH szerint [KSz. IV. 238])
és MANISSADJIAN (Lehrbücher des Seminars für orient. Sprachen
zu Berlin, Lehrb. d. modernen osm. Spr. Stuttgart und Berlin
1893) vesz fel kétféle e-t. Az utóbbinak szójegyzéke is van, a
melynek segítségével némi világot reméltem vetni az őstör. *e
problémájára, de egyelőre minden kísérletem hiábavaló volt.
Annyit mondhatunk tehát, hogy az őstörökben kétségkívül
volt a nyilt mellett zárt *e is, hogy azonban mely példákban,
az egyelőre nem mutatható ki minden esetben világosan.
Nagyon tanulságos, a mit GOMBOCZ ZOLTÁN írt legújabban
•e kérdésről, körülbelül a fenti értelemben. MNy. X. 339—41.
Egytagú szók.
il gutes einverstándnis' | tar. alt. tel. leb. krm. kún, tob.
azerb. oszm. csag. ujg. karE. ál [ kirg. kkirg. szag. kojb. kacsE.
el | kaz. bar. tob. oszmE. il.
üt- cführeh, tragen 5 j kún, ujg. csag. karE. ált- l kaz. tob.
barE. üt- j csuv. les- cwegführen, fortbringen, begleiten5.
iy 'die röte auf den wangen, die gegend des backenknochens 5 | oszmE. áy c gesicht\ án cdie hautfarbe, der teint, die
farbe5 j sorE. iynik cdie rote schminke 3 | tobB. iylík id.
c
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min f ich' | oszm. bán j csuv. sBd (gen. manSn).
ir- 'auftauen, schnielzen' | alt. tel. leb. bar. tar. krm. cáag.
oszm. azerbE. ári- | kirg. kkirg. szag. kojb. kacsE. eri- | tara,,
kturk. karE. iri- | kazE. iri-.
sir *ort, gegend, platz, erde, land' i tar. alt. leb. tel. küer.
kún, kökt. ujg. oszm. csagE. jár | kojb. kacsE. jer | bar. kaz.
jir | csuv. édr.
sit- 'einholen, erreicheir | tar. alt. tel. leb. tuba, küer.
kún, ujg. oszm. csag. kar. ját- | kaz. jit- j csuv. sit-.
tij- 'anlangen, ankommen, erreichen' | ujgE. ták (o: tág-)
kökt. csag. leb. sor, tar. küerE. tág-.
Többtagú szók.
bisik 'wiege | oszm. kturk. csag. chiv. trkm. básik \ kaz.
bisik | magy. bölcső < ócsuv. *bisiy, GOMBOCZ BTürkL. 54. 1.
(talán ócsuv. *besi}''í).
diriy Hief | kún, alt. tel. leb. sor, küer, krmE. táráy I
oszm. dárin | csag. táriy I kaz. tirán \ csuv. tarSn.
igi 'feile3 | kún ágáü j csag. agák | tel. alt. áyá- 'feilen'
tar. csag. áká- id. | kaz. bar. tob. igán cfeile' | csuv. jdGev
r
grosse feiló'.
il$it cbote, gesandter' | tel. alt. tar. kún, krm. oszm. csag.
azerb. áléi | kkirg. elei \ kaz. üci.
ili c hand, arm, finger' j ujg. csag. álik \ kaz. ille j oszm.
csag. azerb. krm. ál \ csuv. old.
irgá-/ 'mánnehen' | alt. tel. leb. tar. krm. kún, csag. oszm.
árkák \ kirg. kkirg. erkák \ kaz. irkák. 35. §. ?
isit- c hören' | j-tör. ásit-, isit- \ csuv. itls- 'horchen, anhören, gehorchen' (< Hite-).
kirdik crichtig, wabr' | oszm. krm. gárcák.
silim cleim' | tar. alt. tel. leb. küer. jálim \ kojb. kacs.
jelim | bar. jilim \ kaz. jihm \ csuv. éiUm.
timir ceisen' | köktör. kún, kar. alt. tel. küer. támir \ sor,
leb. tábir j szag. tebir j ujg. csag. kturk. támür | kaz. timdr j
oszm. krm. azerb. dámir \ csuv. timdr. Vö. GOMBOCZ, MNy. X.
339—41.
tiri f haut, balg, feli, ledér' | csag. stb. tári \ oszm. dári \
csuv. tir.
3
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30.1

úrit- 'schwitzen' j oszm. krm. tár cschweiss' | kaz. tir \
csuv. tar.
Különös figyelemre méltók a következő példák:
bíl ; taille' j oszm. csag. tar. kun, krm. kar. bál | kirg. bel |
kaz. bil.
ír- 'sich verwickeln3 | csag. argán- 'sich versammeln, sich
anschliessen' | csuv. aroan- csich verwickeln, sich verstricken'.
Őstör. *i,
22. §. Az őstörök i-t a. jakut és a j-török nyelvek lényeg
telen eltérésekkel megtartották (egyes dialektusok: i > i, vö.
KATANOFF, Urj. I. tábla). A csuvasban az H helyén ma rendesen
d-i találunk. Vö. GRÖNBECH, Forst. 30. §. GOMBOCZ, BTürkL. 149.
Altalános

fejlődés.

23. §. j a k . i.
Egytagú szók:
c

bis- schneiden' | j-tör. b§c, bic-. Kétségkívül az is alak az
eredetibb. Vö. GOMBOCZ, BTürkL. 45.
kis c winter' | oszm. stb. k§í | csuv. %9l.
kii cpferdehaar" | oszm. stb. k§l | csuv. /yld/.
sil c jahr' | oszm. stb. fél; a csuv. siti voltakép a jaé meg
felelője. Vö. PAASONEN, CSUV. szój.: sul, továbbá 7. §.
sil- Von der stelle rücken' | alt. stb. fél* cglitschen, gleiten,
ausgleiten, rutschen, sich am boden entiang schlangeln, auf
dem eise fahren, spazieren fahren, sich umhertreiben' j oszm.
stb. félan 'schlange 5 j csuv. hlen, s&lcin id.
Többtagú szók:
c

bilir früher, vor altén zeiten5, biliriyyi Vorigjáhrig' j kirg.
stb. b§lt§r | csuv. pdltdr.
bisar/ cmesser' J oszm. stb. b§cak | csuv. p§úz§G§.
cica% c vögelehen\
irá% centfernt, weit' | j tör. férak, §rak.
iria clied, gesang5' | azérb. stb. fér j csuv. jur§:
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ipir 'beissen' J oszm. stb. §s§r-.
kimis -'kymys' | kirg. stb. k8m§z | csuv. k§m§s.
kiria c reif | kírg. stb. k§rau, vö. NÉMETH, K S Z . XIV. 247.
kisan cetw. bedürfen5 | oszm. k§zkan- ceifersüchtig, neidiseh sein\
kitayas "zange5 | kaz. kSskSc | csuv. %9sk9fih, ydskdi.
kitár- c roth w.' | oszm. stb. k§z- | csuv.
'/9r-.
kiti cufer, rand 5 | kún, oszm. k§j§ | kojb. szag. k§j3g | tobE.
k§jü cdie verbrámung 5 | csuv. ydrd, vö. ASM. 225, 1.
kisil 'rot' | oszm. stb. kdzSl j csuv. ydth.
silgi cpferde' | köktör. stb. j§lk§.
tilbas 'dolmetseh' | tat. tdlmac.
24. §. j a k . §.
5

k%n 'scheide | oszm. stb.
kis 'tochter' | oszm. stb.
Un c athem, seele', Untídm; vö. EADL. Phon. § 106.
Ut- creissen, zerreissen5 |
Különös

k§n | csuv. pnd.
k§z j csuv. y&r.
'athmen' j j-tör. t§n, Wn- [ csuv..
oszm. dit-, d§t-.
alakulás.

25. §. j ak. u.
kurtujay 'birkhuhn' | kazE. kSr iauy§ 'haselhuhn'.
Bizonytalan

eset.

26. §. j a k . á.
c

kara grau, rehfarben' j oszm. stb. k§r c grau\
Érdekes, hogy mindkét kivételes esetben a tat. k$r 'szürke'
szóval van dolgunk. Az u-s alak asszimiláczió eredménye, az
d-s (ha ugyan igaz), talán átvétel lehet. De ez utóbbi kétség
kívül nagyon bizonytalan.
Östör. *i.
27. §. Az őstörök *i egyes különös alakulások kivételével
(kaz. d) az egész török nyelvterületen megmaradt, csupán a
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csuvasban nem; itt az H helyén többnyire 3-t találunk. Vö.
Forst. 31. §, GOMBOCZ, BTürkL. 149—50, KATANOFF,
Urj. I. t.
GRÖNBECH,

28. §. j a k . i.
Egytagú szók.
c

is der innere' | oszm. stb. ic | csuv. §s, os.
is- eschwellen5 | j-tör. sis-, sdé-, CBS- j csuv. sis-. Figyelemre
méltó a csuvas alak vokalizmusa.
is- "trinken5 | oszm. stb. ic- | kaz. de- | csuv. dé-.
kir c schmutz' ] oszm. stb. kir j csuv. kirak c unreinlichkeit
(am menschlichen körper)'.
min- 'aufsitzen1 | j-tör. min-, bin-.
tik- cstechen, náhen 5 | oszm. dik- id. j kaz. Uk- id. | csuv.
isik- id.; a tik- magashangú párja a j-tör. t§k- cfeststopfen, hineinstopfen, hineindrángen, verstecken' szónak; vö. 7. §.
Többtagú szók.
ibit 'gewesen, gewesensein5 | oszm. stb. imis.
ilik Vorherseiend, vorhersein', ilin cder vordere, östlich,
vorderseite, osten5 j j-tör. Uk, ilik | csuv. dhk c ebemals, früher'.
Vö. j-tör. il, al.
innii c nadel' | oszm. stb. ijne.
ivarja c euter, materié' | j-tör. irdy, iriy.
isin cfür, wegen' j j-tör. icin, icün, ücün, ucun.
kiris 'bogensehne' | alt. tel. kún, bar. csag. oszmE. kiris j
altR. kSrSs \ kaz. kdrds | csuv. yirlü. Rendkívül érdekes a lamdacismust mutató csuvas alak i-je; eszerint őstör. *i-nek felel
het meg csuv. i is.
kisi c mensch, marni' | oszm. stb. kiéi.
kistid- "verbergen, verstecken5 | oszm. krmR. gizld- id.
ujg. kisld- | krm. azerbE. gizldn- csich verstecken' (oszm. gizli
c
verborgen, versteekt').
sili c mark' | alt. leb. kún, csag. jilik.
sisik c erle' | kaz. jirdk \ csuv. sirdk. Fontos a kazáni alak,
mely eszerint régi (j) csuvas jövevényszó.

304

; NÉMETH

GYULA.

29. §. j a k . €.

:

(

bir V | j t ö r . bir, bdr | csuv. per, peri, perre.
íl- 'anknüpfen, einhángen' | oszm. stb. il-.
kin f nabel, centrum' | alt. tel. leb. szag. kin cder nabel
des moschustieres, der moschusbeutel'.
kir- c hineingehen. hineintreten 5 | j-tör. gir-, kir- j kaz.
kdr- j csuv. kdr-.
kis 'zobel' | csag. stb. kis.
sik cnaht5 | alt. stb. jik | oszmE. jiv j kazB. jej | misPAAS.
jü | csuv. édvd. GEÖNBECH (KSz. IV. 123) ősjak. *jib-ik alakot
vesz fel; az illető ige azonban sehonnan sem igazolható s a
hangtani körülmények éppen, nem teszik nélkülözhetetlenné ezt
az alakot.
Mk cfeuchtigkeit, tau 5 | kturkE. cik | OSZUIZENK. cig, cih \
oszm. cij | tel. kazE. c§k.
tip 'eichhorn' j oszm. stb. tin | köktörE. tájit) | ujgE. tájin.
tis c zahn' | j-tör. tis, dis | kaz. t»é j csuv. s$l.
tlt lárchenbaum' | karE. üt j tel. alt. leb. sor, szag. kojb.
kacs. küer. kkirg. tSt.
Különös

alakulások.

30. §. j a k . a.
f

sab faden zum náhen' | oszm. stb. jip | csuv. sip.
31. §. j ak. i.
c

bit laus' | oszm. stb. bit.
.;
inai c kuh' | oszm. stb. inak | csuv. mis; vö. magy. üno
{GOMBOCZ BTürkL. 136); a szó eredeti vokalizmusa minden való
színűség szerint palatális.
it c hund' | soj. it | tat. it | csuv. j§D§, JÍD§.
siM c scharf | oszm. iti j ujg. jidik, jidi | kum. itti \ bar.
jidáii | csuv. iivfiíd, sitéd.
til czunge5 [ csag. stb. til | kaz. tdl | csuv. isdl%s, tsdlve.
tisi "weibehen5 | csag. stb. tisi | alt. tiii vagy t§£§ | abak.
tizi vagy tdzd.
Vö.

17.

§, GRÖNBEOH, KSZ. IV.

237.
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32. §. j a k . t
p 'starker, durcbdringender rauch 5 | kirg. szag. kojbE. §s
'"rauch, russ, dunst, dampf | kaz. ujg. csagK. is cgeruch, dunst,
kohlendunst' j tar. csag. oszmE. is cruss, qualm' | ujgE. it cgeruch, wohlgeruch'. — A két szó (is és §s) bizonyára egyeredetű;
bogy a két alak közül melyik az eredetibb, azt egyelőre nem
lehet megmondani.
:
33. §. j a k. u.
c

bus- gar oder reif w.' | oszm. stb. pis- | csuv. pis-. — A bhatására gondolhatunk.
mun '100 rubel' ] j-tör. biy, min f 1000' | csuv. pin id. —
Magyarázat: mint az előbbinél.
34 §. j a k . ü.
c

5

büt- fertig w. j oszm. stb. bit- j csuv. pdt-, pSt- | mong.
bütii- | oszm. butim 'ganz'. — Az ige bizonyára már az alap
nyelvben kettős alakban volt meg,
sürbá c 20' | j-tör. j§f§rma, jigirmi | csuv. sirem [ < tör. iki
2' + mong. árban c 10\ vö. EAMSTEDT SÜS. Aik. XXIV.' 21,
GRÖNBECH, KSz. IV. 116 (<*jigüfmá);
BÖHTLINGK, Jak. Gr. 75. §.
süt- Verloren gehen, aufhören, erlöschen', sütár- Verlieren' | oszm. stb. jit- 'verloren gehen' [ köktör. csagE. jitür- Verlieren, vernichten' ( oszmE. jitir- Verschwinden lassen' [ csuv.
édt- 'nponacTL5.
35. §. *a-.~ H.
A nélkül, hogy egj^előre valami nagyobb fontosságot tulaj
donítanék a dolognak, néhány oly esetet akarok e szakaszban
bemutatni, a melyeknek tanúsága szerint a török alapnyelvben
első szótagbeli a bizonyos esetekben i-vel váltakozott. Más fel
tevéssel e példák aligha magyarázhatók. Megjegyzem, hogy az
első példa (ásigi) nem világos; talán csak a jakutból magyará
zandó. (Vö. még 2 1 . §.)
ásigi c ihr', ásikki id., isigi id. j oszm. stb. siz | esnv. ezir.
bű- 'erfahren, erkennen, kennen lernen', bálid e bemerkenswert, zeichen, kennzeichen' j oszm. stb. bű- | oszmZENK. belürNyelvtudományi

Közlemények.

XLIII.

20
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(o: bálür-) czum vorschein, zur erscheinung kommen, sich kund
gebén5, oszmBuM. balir- 'étre connu, se montrer; devenir clair,
évident', bilir- 'apparaitre, se maniféster5 | csuv. pel- | csuv.
fallá- 'kennen, erkennen' | pal§r- 'sichtbar sein, sich zeigen--,
ikki '25 | tar. azerb. bar. csag. oszmR. iki | sor, ujgR. igi \
krm. kún, csag. oszm. karR. aki | kirg. kkirgR. eki | alt. tel.
lebR. ákki (az igi alatt utalt ági alak nincs meg RADLOFF szó
tárában) [ csuv. ikkd, ik, ÍG9.
iní 'der jüngere brúder' j tar. tel. alt. csag. kturk. oszm.
azerb. ujgR. ini | bar. kirgR. ani.
yyyr Mattel5 (< Hyir), vö. 31. §. | kaz. djár, oszm. ájár,
tar. agár | tel. iyirgá 'satteldecke 5 . 21. §. ?
kim 'wer? 5 | kún, krm. bar. kirg. tar. ujg. oszm. karR.
kim | alt. tel. leb. küerR. kám | csuv. kam.
tiráy'áie weisse pappel (populus álba)5 | alt. tel. leb. sor,
kún, csag. kturk. tarR. tárak \ kirg. kkirg. szag. kojb. kacsR.
terák | kazR. tirak | csuv. tirsk. Valószínűleg a 21. §-ba tartozik.
36. §. B i z o n y t a l a n

esetek.

icigás 'warm', iü 'heiss, hitze5 | oszmR. isám cheiss5
krmR. §s$ak id. j oszmR. §$§gak j oszm. s§$ak | tob. krm. oszm.
azerbR. issi cheiss5 | kirgR. §st§k id. | kkirgR. 3ss§k | tel. altR.
üzu < alt. tel. leb. szag. kojbR. izi- 'heiss w.' + ü | ujgR. izik
'heiss 5 | csagRÚN. isiy (RADL. Wb.: az issi alatt utalt §ss§ alak
nincs meg) | csuv. SzS 'warm 5 .
iyir 'sehne' | j-tör. s§y§r, siyir | csuv. s§n§r.
silis 'wurzel5 [ tarR. jiltis \ küer. ujgR. jdldSs | szojR. j§lt§s.
Őstör. *0.
37. §. Az őstör. *o hangot a j-török megőrizte (de volgai,
bask. tob.>w), a csuvas y, (vi-, vu-)-x& változtatta. Vö. GOMBOCZ,
BTürkL. 145—6, GRÖNBECH, Forst. 27. §, KATANOFF ürj. I. tábla
(a toboli hibásan!). A jakutban a következő jelenségeket látjuk.
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fejlődés.

38. §. j a k . o.
Egytagú szók.
3

%on- 'übernachten | oszm. stb. kon- | kaz. tobE. kun- \
oszm. stb. konak fgast' [ csuv. ySna, yona id.
%os 'doppelt 5 | csag. stb. kos [ kazK. kus.
o% 'pfeil' j oszm. stb. ok \ kaz. tobE. uk | csuv. yr/d.
oj 'kleines wáldchen auf einem freien felde' | csag. stb. oj
"niederung, tal, schlucht 3 | kaz. uj | csuv. uj cfeld5.
ot cgras3 | oszm. stb. ot j kaz. tobE. ut.
ord- cübrig bleiben, nachbleiben 3 , orduk crest3 | csag. stb. artc
eine sache über einen gegenstand so herüberlegen, dass die
enden zu beiden seiten herabhángen; aufladen, belasten; über
etw. hervorragen, grösser s., besser s.; hinzukommen, zunehmen ;
übrig bleiben, nachbleiben; abreiben; über einen berg bringen',
art 'hinterteil, pass, engpass3, art§k c überragend, zuletzt, rest5,
ar§ 'jenseitig, die andere seite, n a c h , h i n t e r , dorthin, weiter' | csuv. vara 'nach 3 .
A csuvas és a jakut tanúsága szerint feltétlenül őstörök
*or- alakkal van dolgunk s a magánhangzó fejlődése nem a
jakutban ós a csuvasban, hanem a j-törökben fejlődött rendkívüli
módon. E szerint elesik GRÖNBECHnek (KSz. IV. 116, 118) az a
külömben sem nagyon tetszetős feltevése, hogy az ort- az orduk
hatása alatt keletkezett volna. Kétségkívül újabb jövevényszó
valamely j-tör. nyelvből a jakut aruk c gebirgspass\
soj- csich abkühlen 3 | oszm. sójuk ckalt' | kazB. s§u§k id. |
misPAAS. suívdk \ csuv. sivd ckalt, kálte; das kalte fieber', sivdn'kalt w.'.
top "gefroren5, top- 'frieren, gefrieren3 j csag. stb. top | kaz.
tup | csuv. sSn.
tot csatt3, tot- csich sáttigen3 j j-tör. tot-, tod- j csuv. tuD§
3
<satt .
Többtagú szók.
bocuguras, bocugras 'haselhuhn 3 | kazB. botfor 'tetrao bonasia | csuv. p§úz§r, poúz§r c rebhuhn, haselhuhn 3 .
"20*
3
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bosyo cfrei, ledig, unbelastet' | oszm. stb. bos | kaz. bus I
csuv. py,É§.
cokui- cklopfen, schlagen, prügeln', cokoccu cein hölzerner
hammer' | altR. cokS- e mit dem schnabel picken' [mong. cokiid.] oszm. kkirgR. coku- id. | tarR. coki- id. j ? oszm. cakic
'hammer'.
colbon 'morgenstern' j tar. oszmR. colpan cder planet Venus 5 | telR. éolbon, colmon fdie Venus'.
dolgui- c schwanken, sich. bewegen, wogen', dolyun Velle' j
kirgR. tolku- cwellen schlagen' | t^lR. tolkü cwelle' j kirgR. tolkun
id. | csag. kelturkR. tolkunla- 'wellen schlagen' | kkirg. kirg.
krmR. tolya- c hin und her bewegen; den schlauch mit airan
von aussen stossen, damit die butter sich absetzt; rundé einschnitte in der schaft der lanze machen, damit die hand nicht
rutsche; im kreise herumdrehen' j oszm. dalya 'welle' I krmR.
dalyald cwellen schlagend'.
%ojü 'dick, dicht', yojun- ed. w.' | oszmR. koju fdick, dickílüssig, dunkel' j tel. alt. kirgR. kojü \ csag. kelturk. tarR. kojuk j
szag. kojb. kacs. küerR. kojug j tel. alt. szag. leb. sor, kojb.
kacs. küerR. kojdl- cdick w., dicht w.'.
yomus 'maultrommel' | j-tör. kom§s, kobuz cein musikalisches
saiteninstrument' j kaz. kub§z \ csuv. kuB§s.
yomuos cschöpf kellé', %amia8 id. | j-tör. (BÖHTL.) jáJc^sl, kirg.
(BÖHTL.) jHjoyjb | oszm. stb. com- 'untertauchen, sich baden,
schwimmen' j oszmR. comur- 'untertauchen, sinken lassen' | alt.
tel. lebR. comdSr- cin eine flüssigkeit eintauchen' (? talán c > s >
h>%1? RADLOFF szerint jak. §->h-).
moj, mojun c hals' | oszm. stb. bojun [ kaz. muj§n | csuv. m3j.
ojnuo- 'spielen', ojnü cspiel' | oszm. stb. ojna- \ kaz. ujnacsuv. vSj§ 'spiel'.
olor- 'sitzen, sich setzen', olo% csitz' j j-tör. olur-, oltur- j
kaz. uWr- j csuv. lar-.
ordü lagerplatz' | j-tör. orda, ordu.
orto cder mittlere' | oszm. stb. orta \ tob. kazR. urta j"
csuv. v§oa.
orun 'stelle' J kirg. stb. orun | csuv. vir§n.
osoy c kamin' j j-tör. ocak, o$ak, ocok | kaz. ucak | csuv.
vufiíay.
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otun- 'anzünden' ] j-tör. ot, od \ kaz. tobE. ut.
otut c 30' | j-tör. otuz, otus, oltuz | kaz. ut§z [ csuv, v§D§r.
tobuk cknie5 | j-tör. tob§k, tobuk.
toyus c95 | j-tör. toyuz, dokuz | kaz. tuy§z | csuv. ttySr, t§/Z§r.
tolón rhageF | csagE. tolu \ oszm. dolu.
tolu cmit allém versehen', tuol- cvoll w.' | j-tör. tolu, dolu |
csuv. tyUi.
39. §. j a k . uo.
5

buol- Verdén [ csag. stb. bol- | kaz. bul- j csuv. pul-.
suol cweg, spur' [ oszm. stb. jól | kazB.. jul \ csuv. sul.
suo% cnicht5 | oszm. stb. jok | kaz. juk | csuv. suk.
suoryan fbettdecke5 | oszm. stb. joryan.
tuol- cvoll w.5 | csag. stb. tol- | kaz. tul- [ csuv. tul-.
tuos c birkenrinde' | j-tör. toz, tos.
uon c 10' | oszm. stb. on | kaz. un | csuv. vy,n, vunn§.
uot cfeuer5 | oszm. stb. ot | kaz. ut | csuv. vut.
Különös

alakulások.

40. §. j a k . a, a.
as- Vorübergehen' | j-tör. oz-, os-.
barin ckurz zuvor, vor einiger zeit\ marin
borún j baskKAT. burun. Vö. VÁMB. EtWb. 209. §.

id. | csag.

41. §. j a k . ö.
c

!

öl jener, der, da | oszm. stb. ol | kaz. ul | csuv. v§l. Talán
a liquida hatására gondolhatunk. EADLOFF (Die jak. spr. 30):
«. . . wo ö und a von BÖHTLINGK angewendet wird, wie z. b. in
Öl f jener, scheint ein versehen vorzuliegen; herr PEKARSKI behauptet überall nur ol gehört zu habén».
42. §. j a k . u.
c

tul- umgehen, rund herum beschneiden 5 | oszm. krmE.
dola- c umgeben, einwickeln, drehen, winden' | csagE. tolás- csich
herumdrehen, herumgehen, etwas umgehen'.
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uya c recht, rechte seite' | csag. stb. op \ kaz. leb. szőj.
taraB. uy.
•'..'.,:'•'.'. *-.
*•
43. §. j a k . o.
: ?.
öj c gedáchtnis' | kirg. stb. oj cgeist, verstand, gedáchtnis,
meinung 5 .
44. §. B i z o n y t a l a n

eset.

a%- czáhlen, etw. in anschlag bringen; etw. für etw. hal
tén, lesen5 | oszm. .-• stb. oku- lesen 3 (eredetileg talán 'szólani',
vö. EADLOFF, Wb.

I.

994).

45. §. Az őstör. *og fejlődése.*)
Vö.

GRÖNBBCH KSz.

IV.

i a k . uo.
c

120.

"

5

muomax das erwürgen | oszm. stb. boymak [ kaz. bu- cerwürgen' | csuv. pu- id.
suon cdick5 | j-tör. joyuri, joyan. '
suorat csaure milch' | oszm. stb. joyurt.
uol csohn5, uolan id. | j-tör. ogul, oglan,
uol- 'abnehmen (von flüssigkeiten)5 | alt. tel. leb. szag.
kojb. sor. söl<- Vustrocknen, abnehmen 5 | oszm. krm. kirg. kkirg.
ujg. sor sol- | oszm. suyla- cin die Erde eingesaugt w.5 | esuv.
sivöl- "abnehmen, eintrocknen (von abgestandenen eiern)'.
uor- cstehlen5 | ujgK. oyrS 'dieb5 | oszm. öru id. | kaz. uru \
csuy. v§r§, v&r&; v§rla- "stehlen5.
46. §. Őstör. *u.
Az őstör. *u hang képviselője a j-törökben és a j akutban
rendesen u; a baskirban és a volgai dialektusokban ö-t találunk
az *u helyén, a esuvasban § ~ e (v3)-t, Vö. GRÖNBECH, Forst.
27. §, GOMBOOZ, BTürkL. 145—6, KATANOFF, ürj. I. tábla.
*)' Tikri szótagban.
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47. §. j ak. u.
Egytagú szók.
bu cdieser' | ŐSZÜL stb. bu j csuv. ku, ku ( < *pu).
bul- 'finden' j oszm. stb. bul-.
kur leibgurt' | oszm. stb. kur.
kus c ente' | oszm. stb. kus c vogel\
kut- 'giessen5 | kazB. koj- cgiessen, schütten, absehütten,
fallen lassen' | szag. kojbR. kus- 'ausgiessen, ausstreuen' | alt.
tel. leb. tar. szart, kirg. kkirg. csag. kelturk. karR. kuj- cgiesseri' | csuv. %iv- 'giessen; ablegen (kleid, hut), ausziehen (stiefel)V
muy c qual, mühe' 1 csagKúN. mung (o: muy vagy muyg ?)
c
schmerz, kummer 5 .
k
mus- c sammeln' j csuv. pustar- id.
tus cdie vor einem liegende seite; angelegenhéit; bezúg5 >
tosui- 'begegnen' | oszmR. düs c grade, grade gegenüber, ent^
gegen5 | oszmZBNK. düs ol- 'begegnen' | RADL. Wb.: a tüs alak
(1. & düs alatt) nincs meg | ujg. csag. tel. leb. alt. sor, küer.
kacs. kkirg. kúnR. tus cdie gegenüber liegende stelle, stb.' j
kazB. tes cort, zeit, begegnung' | csuv. tdl, tel cstelle, platz,
sinn5. — Magyarázatul bizonyára őstör. Hus <*•* Hűs alakpárt
kell felvennünk. A jakut u ~ o-ra vonatkozólag vö. BÖHTLINGK,
Gramm. 74. §.
tur- c stehen' j j-tör. tur-, dur- -| kaz. tor | csuv. Wr-i tor-.
tut- c halten, festhalten' | oszm. stb. tut- | kaz. tot- \
}
[
csuv. tit-.
{.°-~
uk- legén, stecken, einpacken' j tat. suk- 'hineinlegen, verbergen' j oszm. sok- | ? ? csuv. s§y- cbeissen, stecben, picken,
hacken' (PAASONEN, CSUV. szój. 118. 1.).
-

'

* '

•>

Többtagú szók.
c

bula- mischen, umrübren' | kirg. stb. bulra- c trüben\
burgunas ceine junge kuh, eine dreijábrige kuh, die npch
nicht gekalbt hat' | oszm. buzar§ ckalb, die jungen der elephanten, rhinnoceros und giraffen' | kún, tob. kirg. ~ huzau %&\H |
csagVÁMB. bozagu, bozau | csuv. p§ru, poru [mongGoLST. biraru
c
^,Byxro^;oBajibiM TejieHOK't']. Az ócsuvas *buray\i alak, .melyet'
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(BTürkL. 51. 1.) kikövetkeztetett, tökéletesen igazolódik
ezzel a jakut szóval, mely kétségkívül ócsuvas átvétel.
burján cschneegestöber, sturm 5 [ oszm. stb. buraran.
butuk 'zweig', mutuk id, j OSZHIZENK. budak s ast; rebe, astknoten im holze5.
kujas ctageshitze, heisser tag' | sor, leb. kún, csag. kturk.
karB. kujas cdie sonne' | csuv. ydvsl, /pvel 'sonne5. — A nehéz
ségek ellenére sem kételkedem.' hogy az ószm. krm. günes
'sonne' ugyanez a szó. Félő, hogy ha még sok ilyet találunk,
ugyancsak átformálódik EADLOFFnak az őstörök szótőkről szóló
elmélete.
kulgáy c ohr ! | oszm. stb. kulák | kazE. kelak | csuv. x§lya,
yelra.
kulut cdiener, knecht 5 j oszm. stb. kul | kaz. kel.
kumax f sand' | csag. alt. sor, kirg. kumak j ócsuv. *%umak,
vö. GOMBOCZ BTürkL. 84; talán ¥kumak, vö. NÉMETH, Nyr.
XLII. 243.
kuturuk cschwanz, schweif j j-tör. kujruk, kuduruk, kuzruk \
csuv. yüre.
murun f nase' | oszm. stb. burun.
sular 'halfter5 | oszm. jular.
suturuk cfaust5 [ oszm. stb. jumruk | kazE. jemrek | csuv.
s§mSr, semer.
tujay chufe' | j-tör. tuják, tujyak.
tulajay cwaise' ] oszm. stb. tul cwittwe, verwittwet' | kazE.
tol id. j csuv. i5l§%, teley Vaise, wittwer'.
tuman c nebel, dampf, qualm' j oszm. stb. tuman | kazE.
témán \ csuv. t§man c schneegestöber\
uja c nest' | oszm. stb. uja | kazB. eja, uja | csuv. j§va. Vö.
oszm. stb. juva cnest5.
uüuk ^chenkeP | oszm. boszn. ujluk.
ulu 'ungewöhnlich gross' ] j-tör. ulu, uluk.
urü Verwandter, verwandtschaft, hochzeit' •[ j-tör. uruk,
wniy, urü.
usa- fsich in die lángé ziehen, dauern, wáhren 5 | oszm. stb.
uza- | csuv. v§r§m, verem c lang'.
>
usuk eder áusserste, spitze, ende5 | csag. stb. uc \ kaz. ec J
G-OMBOCZ

CSUV. V9S.

-
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utui- ceinschlafen, schlafen', u c schlaf | oszm. stb. uju-.
uturuk cfurz' | kirg. azerb. krm. oszmE. osuruk \ kazE.
usr§k \ csuv. pdzar-, pezar- c farzen\.
48. §. j a k. ü.
c

bus eis', müs id. j oszm. stb. buz | kaz. bez \ csuv. pSr.
büt chüfte3 | oszm. stb. btit csclienkel3. Vö. PAASONEN, CSUV.
Szój. 97 (csuv. pdzd, pezö 'selienkel3, oszm. bagak id.).
kür- "trocken w.3 | oszm. stb. kurw [ kaz. ker§- | csuv. %3r-.
küs- c umarmen' | csag. stb. kuó-.
süj- 'waschen, abwascben3 [ oszm. stb. ja- J csuv. su-.
tus csalz3 | oszm. stb. tuz | kaz. tez j csuv. 1§var.
ü cwasser5 | j-tör. su, sub | csuv. siv.
üs 'handwerker, kiinstler, scbmied' | oszm. stb. usta j kazB.
esta | csuv. §sta, esta j perzsa Uc*J, JÜc*w(.
Különös

alakulások.

49. §. j a k . i.
3

bijü 'heuer | oszm. stb. bu j§l.
bilit cwolke3 j oszm. stb. bulut j kaz. belet j csuv. pdht, pelét.
simit eei3 I tat. 'jumurtka | csuv. s§ marta.
50. §. B i z o n y t a l a n

esetek.

c

blsd- etw. von etw. trennen, befreien, erlösen' BÖHTL. :
«von bis Verscfalag, umzáunung', vgl. osm. ( 3 * L Í * J cevacuare,
repudiare, dimittere, liberum facere' wie es scheint von J»+j,
das ich aber mit bos%o verglichen h a b e V
tumu 'schnupfen3. BÖHTL.: «vgl. ,^Lcy> mong. tumugun
SCHM. 251,

c.»

Ostor. *ö,
51. §. Az őstör. *Ö a nyelvjárások nagyobb részében meg
maradt, a volgaiban, a baraba, toboli és baskir dialektusokban
a-re, a csuvasban y, ~ 2-ra változott. Vö. Gombo.cz BTürkL.
156—7, GEÖNBBCH Forst. 34., 35. §, KATANOFF ürj. I. tábla.
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Általános

fejlődés.

52.'§. j a k . o.
Egytagú szók.
köm- 'verscharren, vergraben, begraben' | oszm. stb. köm- |
kazE. küm-.
kön- c gerade.w., redlich w.5 | csuv. ky,n- csich ausbiegen,:
gerade w.'. L. alább könö.
kör- c sehen' | csag. stb. kör- | kaz. kür- | csuv. ky/r-.
kos- cseinen wohnort verándern 3 | csag. stb. köc- | kaz.
küc- | csuv. kus-, kus- c übersiedeln, umziehen 5 .
öl- csterben5 | oszm. stb. öl- \ kaz. ül \ csuv. vil-.
öy cfarbe5 | csag. stb. öy.
örd cwiesenbrand5 j csag. stb. őrt.
ös ?rede, nachricht, streit, zank5 | csag. stb. öc cfeindschaftr
rache, hass 5 .
Többtagú szók.
c

börö wolf | köktör. kturk. csag. khívai, türkm. tar. bori j
kún, kar. kirg. börü.
.
\
5
bötöyö Vogelmagen | csagKÚN. petike "magén, darnr
kazO. bütdkd 'nTH^ifi jKejry^OKT.5 j csuv. pdze^s 'kropf (von der
aussenseite)5.
:„ . köyön 'enterich 5 j kkirg. kögöl j csuv. kdvaoal centeV;
körör- cgrün oder blau werden5 < küö% | csag. stb. kök* \
kaz. kük \ csuv. kSvak cblau, himmelblau, bláulich, taubenfarbig,
grau', kdvaGar- c blau w.'.
,,
kömör c koble' | oszm. stb. kömür | kaz. kümdr | csuv. k§mr§k,
kemrSk.
könö 'gerade, redlich5 | köktör. ujg. csagB. köni cgrade,
richtig, gerecht' j kazE. kuni c gehorsam'.
köyül /freij unabhángig, befugt, freiheit5 | csag. stb. köyül
c
sinn, gemüt, herz, geist5 | csuv. kSmSl id.
öyülün- c krumm w., sich biegen5 | j-tör. bök-, bög- "krümmen, biegen5.
ölöy f art sumpfgras5 | tar. csag. kturkE. ölay "saftige pflan-
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zen, die pnanze, das gras, die steppe, wiese' | alt. tel. lebE. olöy
'pnanze, gras, heu, (kirg.) die sumpfpflanzen3.
sö'töl 'husten 3 j tar. csag. kturkE. jötál.
.töbö cspitze, gipfel3 | csag. stb. topa.
tonün-- "umkehren, heimkehren 5 J oszm. dón- csich wenden5.;
törüö- 'geboren w.', törüt cherkunft3 | alt. tel. leb. törő-c
geb. w.3, töröl "geschlecht, verwandtschaft3 j csuv. turodm f entfernt verwandt'.
53. §. j ak. : üö.
3

küö'x "grün, blau j csag. stb. kök | csuv. kSvak. Vö. GÓMBÖ'ÖZ, BTürkL. 91.

küöl csee3 [ csag. stb. köí | kaz. MZ J csuv. küld, kül.
tüörd c45 | j-tör. tört, dört | kaz. dürt j csuv. t§vaD§, t$vatt§.
tüös 'brustbein' | csag. stb. tőé cbrust3 | kazE. tüs.
üö%- 'schelten 3 | j-tör.' sög-, söj-.
Különös

alakulások.

54. §. j ak. a.
bakir "krumm, gebogen3, takyr id. j oszm. GhlE. böirü cgebogen, verbogen, verdreht 3 | csagE. bögür, bofur fein zweihöckriges Kameél3.
, ;\

,

;
c

55. §. j ak. d.

i; .

3

bdrgdsd mütze | j-tör. börk, bőrük. Vájjon nem a jakut szó
vokalizmusa-e az eredetibb ?
56. §. j a k . o.
3

ofus 'ochs | j-tör. ögüz, öküz \ kar. dgiz | csuv. v§G§r.
Vö. 17. §.
to'/- 'ausgiessen, ausschütten 3 | csag. stb. tök- id. Vö. 17. §.
57. §. j ak. ü.

,_

,.,.., . ...

-•;.;. külük 'schatten 3 | krm. azerbR. kölgd j krmE,. köljd | csuv.;
mdlGd, melGe. : r
ürüt -der obere3 j kirg. oszm. csag. azerbE. ör ceirje hohe
3
stelle | alt. tel. lebE. örö id. | kaz. tobE. ür r der höher liegende teil\
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58. §. Az őstörök *ög fejlődése.*)
(Vö.

GRÖNBECH K S Z . IV.

121.)

üörat- 'lehren, unterrichten', üörá% lenre' j csag. ujgE.
ögrdt- | krm. oszm. csag. ujgE. ögrdn- | oszm. öjran-, öjrdt- J
krmE. üjrat- \ csuv. varat-.
59. §. Őstör. *ü.
Többnyire megmaradt; azok a nyelvjárások, melyek az
*o-t ü-re változtatták, az *ü helyén *<?-t mutatnak.. A csuvasban
9 •>» 6 (v#)-t találunk. Vö. GOMBOCZ BTürkL. 156—7, GRÖNBECH
Forst. 34., 35. §, KATANOFF Urj. I. tábla. PAASONEN, NyK. XLII.
53. A jakutban a következőkép fejlődött:
Általános

fejlődés.

60. §. j a k . ü.
Egytagú szók.
c

bük gebogen' | oszm. stb. bük- c biegen\
kül 'asche' [ oszm. stb. kül | kaz. kel j csuv. kdl, kel.
kül- Machen5 | csag. stb. kül- | kaz. kel- \ csuv. kyX-.
kün 'sonne5 | csag. stb. kün \ kaz. ken | csuv. ky,n.
kürt- cwegschaufeln5, kür$á% 'schaufel5 j oszm. stb. kurd-,
küs c herbst' | csag. stb. küz | kazE. köz.
süt- 'verloren gehen, aufhören, erlöschen3 | csuv. (ASM. VII)
e
édt- 3a6jiy^Hci>5, Ucebn. S&DSS (infin.) cnponacTi>' (1. PAAS.).
tüs- c herabfallen' | csag. stb. tüs-.
. ür- cblasen, bélien5 | csag. stb. ür- [ kaz. ör- | csuv. var-.
m c 3' | oszm. stb. üc | kaz. ec | csuv. vita, viésa.
Többtagú szók.
c

künü eifersucht, neid' | szag. kojb. kacsE. kunná- ceifersüchtig sein3 | karE. künüwld- 'beneiden' | bar. kún, karE. künüld^eifersüchtig, neidisch sein' | telE. künü cneid, eifersucht'.
künüs cam tagé' | tar. kirg. CsagE. kiindüz cam tagé, die
) Zárt szótagban.
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tageszeit' | tel. ujgE. kiindüs cdie tageszeit' j oszmE. gündüz id. f
kazR. kendez cam tagé' | csuv. kSnn§r: k. an§zd 'süden'.
kütüö 'schwager, schwiegersohn5 | kaz. kdjáü j köktör. ujg.
kiidágü ] sor, szag. kojb. küzd | csuv. kdrü.
sügüj- csich auf die knie stellen' j oszm. stb. cök- | köktör,
csagE jükün- 'sich verneigen, gebeugt vor einem höherstehenden stehen, verehren' | csuv. s§G§n- cdas knie beugen'.
süra% r herz' | oszm. stb. jurák | kazB. jőrák j csuv. tsdre.
tüsüö- 'tráumen'; vö. 61. § (tul).
üllar- Heilen' [ tel. barE. ülu, ujgE. ülük c teü' | kaz. éles
id. | csuv. vald, vaX cteil, anteil', vales- Verteilen, austeilen'.
üyü c lanze' | OSZEŰZENK. sünü id. | csag. kún, krm. kar.
süygü | ujg. süyük [ kaz. seye | csuv. s§n§, sene c spiess; stachel
(der insekten, z. b. der biene)5.
ürgüt- cverjagen, wegtreiben, aufjagen' | oszm. stb. ürkc
erschrecken, zusammenfahren, scheu w.' | ujgE. ürk cdie furcht' |
tob. taraE. ürgüt- 'erschrecken, aufscheuchen, scheu machen' |
csuv. vSrGa-: 8z§m vSrGat cich quále mich, ángstige mich'. ZOL.
26: varGd' cMytraTT>ca, 6e3noKOHTtca'.
sütük c fingerhut' | oszm. jüksük, jüsük | ócsuv. *§üsüy (vö.
magy. gyííszü). GOMBOOZ, BTürkL. 83. o. — Szóvégi fc-ja bizo
nyosan képző.
, 6 1 . §. j ak. ü.
c
küs kraft' | csag. stb. küc.
kiit- cerwarten5 j csag. stb. küt- 'behüten, bewahren'.
sür- laufen, fiiessen' j altE. jür- 'laufon, springen, galoppiren' | alt. telE. jüyür- id. | ujg. csag. küer. kökt. kúnE. jügürkökt. alt. tel. leb. kkirg. tob. tarE. jür- 'in bewegung sein, auf
dem wege sein, gehen, fahren, reiten, wandern' } ujgE. jüri- id.
sus Vfcirn' | oszm. stb. jüz cgesicht'.
süs '100' | oszm. stb. jüz j kazB. jez j csuv. édr, ser.
tül 'traum' ] csag. stb. tus | kaz. tői | csuv. tdbk, telek.
tün 'nacht' | csag. stb. tün.
tür- 'zusammenrollen' | j-tör. tür-, dür- | ócsuv. Hür-, GOM
BOOZ BTürkL. 134. 1.

ur- c treiben, verfolgen' ! OSZHIZENK. sür- 'ziehen, dauern,
rennen, jagen, ackern, treiben, ausbreiten'.
üt 'milch' I oszm. stb. süt 1 kaz. sőt | csuv. S9t, sőt.
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62. §. j a k . üö.
c

5

üör herde | j-tör. sürük, sürü.
üös 'mark eines baumes, gallé, mitte eines flusses' ( oszm.
stb. öz cder beste teil eines dinges, das innere, das herz,
das mark 3 .
Különös
_

alakulások.

63. §. j a k . i.

isayá 'steigbügel' | j-tör. üzdyd, üzdygi [ kaz. ezaygö | csuv.
j§rana.
64. §. j a k . u.
burduk 'rnehl, korn 5 | kazB. bőrtok c krümchen, körnchen 5
csagKúN. büréek 'kugel, rolle; haar, locke' | altV. pürcük, pürücik
c
noiKa (^peBecHaa)5 | csuv. pdrfih, -perfiíd (vö. ASM. BCS. 40
pdrfihk, p'érfií'ék) ckorn, körnchen 5 .
65. §. B i z o n y t a l a n
c

esetek.

5

kdtid- behüten, bewachen | csag. stb. küt- id. Vö. 61. §. küt.
un- Svachsen5 | szojR. ün- cin die höhe steigen' | tarR. ün'hervorkommen, aufsprossen' | kirg. ujg. csagR. ön- Svachsen5.
ütügün- c nachahmen, áhnlich w.' | OSZIUZENK. öjkün- c nachahmen' | oszm. csagR. öjkün- J csag. kturk. oszmR. uj- | ujgR.
ut-. GEÖNBECH (Porst. 23. §, KSz. IV. 116) az ö>ü változást a
< d-vel magyarázza. Éppen nem valószínű; az u-s alakok sokkal
bonyolultabbá teszik a problémát.
66. §. Az ostorok *üg fejlődése.*)
(Vö.

GEÖNBECH, K S Z . IV.

121.)

f

büör niere', biar id. | oszmZENK. bübrek, bögrék [ kaz.
bejrak j ur. pürdk j csuv. püré.
A hosszú magánhangzók problémái.
67. §. A 4., 6., 16., 24., 29., 32., 39., 40., (41.), 48., 53.,
61., 62. szakaszokban láttuk, hogy a j-török nyelvek rövid ma
gánhangzóinak a jakutban sokszor hosszú magánhangzók vagy
*) Zárt szótagban.
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diftongusok felelnek meg. Hogy jakut újítás-e ez a hosszúság
vagy pedig őstörök hangzásbeli sajátságokból magyarázandó, azt
az első pillanatra nem lehet eldönteni. Elvileg épp olyan jól
lehet az egyik, mint a másik.
A többi törökségben csak rövid magánhangzókat találunk.
Egyes csuvas dialektusok hosszú magánhangzói bizonyosan csu
vas újítások, a legelőkelőbb oszmánliban s egyéb dialektusokban
hosszú magánhangzókkal hangzó arab és perzsa jövevényszók
említést is alig érdemelnek.
Ellenben nagyon figyelemreméltók azok a megjegyzések,
melyeket a khívai tatár dialektus hosszú magánhangzóiról BuDENZ tett a NyK. IV. k. 316. lapján: ((Nevezetes, hogy az özbegtatár még hosszú önhangzókat is tartott meg, és pedig eredeti
török szókban. . . , pl. qan fvér5, at c név\ ellenben at cló', mely
két szó éppen így külömbözik a jakutban is, míg a csuvasban
amaz jat, emez ut . . . ; § eredeti török szókban, pl. qlz vagy
qiz...; ö : ö vagy o c az\ bor 'kréta5, jak. buor; ö: bori 'farkas';
ü: tűz csó5; ü: tus cálom, somniunr». Ha azonban meggondol
juk, hogy BüDENznek csak ennyi elfogadható példája van, aligha
fogjuk ezt a jelenséget a száz meg száz példában előforduló
jak. hosszúsággal összehasonlítani. Nem lehetetlen, hogy e két
nyelv hosszú magánhangzói közt valamely (!) történeti összefüggés
van, de ennek a gyanításnak semmiféle hasznát nem vehetjük.
Még kevésbé járulnak hozzá a kérdés tisztázásához a többi
dialektusokban (pl. tar.) szórványosan előforduló hosszú magán
hangzók. Vö. még BŐHTLINGK, Jak. Gr. 91. §.

68. §. BADLOFF (Phon. 105. §) azt hiszi, hogy a török
ősnyelvben hosszú magánhangzók nem voltak, s valamint a
j-török nyelvekben hosszú magánhangzók csak «mechanikus))
összeolvadás által keletkeztek, úgy a jakutban sem más ezek
nek az eseteknek a magyarázata. Ugyanez a gondolat megvan
G-RÖNBBCHnél, vö. KSz. IV. 234. (Tárgyalását 1. alább.) Ehhez
az elmélethez híven BADLOFF a következő (106.) szakaszban
több-kevesebb szerencsével megkísérli, hogy az idetartozó jakut
példák egy részét összevonásból magyarázza. Pl. ü c schlaf <
*ujuk; de a szóközópi őstör. * - j - a jakutban megmarad, vö.
116—118. § {baja, ijit-, kijin, mojun stb.); bí 'álterer brúder 5 ,
tat. bdg, pág c herr 5 : a szóvégi -k fejlődésének a jakutban meg-
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vannak a maga külön törvényei; semmi jogunk sincs feltenni,
hogy ezeknek a törvényeknek közük volna a magánhangzó
megnyúlás tulajdonképpeni szabályaihoz; vö. 131—4. §; sík
r
naht' ~ tat. jirik, jirik critze, spalte'; eszerint az -%- az -írihangcsoportból keletkezett volna; ezt EADLOFF sem gondolta
komolyan. Ez a EADLOFF három első példája; a többiben i&
hasonló elfogadhatatlan magyarázatokkal találkozunk, nem is
szólva azokról az esetekről, a melyeknek megfejtése az újabb
kutatások szerint egészen más.
EADLOFF tehát — a ki azonban a nyelvtörténeti következ
tetéseket gondosan kerüli — valószínűleg azt gondolja, hogy a.
jakut hosszú hangzók minden esetben őstör. *agb, *iQ-f, *eja, ¥sji
stb. stb. képviselői.
Ez az elmélet a következő okokból elfogadhatatlan :
1. Ha a jakut nyelv hosszú hangzói összevonásból keletkeztek,
akkor miért nem hosszú ma a jakutban a %an cgross, bedeutend'
< *kagan,. yat c doppelt' ~ kirg. kabát, samir c regen' < *jagmur,
sárin ?schulter5 < *jagr§n (vö. 100. §) szavak magánhangzója?
2. Mért maradt meg az intervokalikus -k-, -j-, -6-? Hogyan
maradtak meg ilyen alakok, mint aya Vater', oyus c ochs\ kuba
^schwan', tabisgan c hase', aba cgift', melyek a többi török dia
lektusokban jórészt összevonva fordulnak elő?
3. A EADLOFF-féle elmélettel a példáknak csak igen csekély
száma fejthető meg világosan.
4. Ha az••*$, *«g stb. stb. hosszú magánhangzókká fejlőd
tek, honnan van pl. az *a#-nak szabályos jak. ia megfelelése
(13. §), — a mely mellett nagyon sok a hosszú á\— s hon
nan van az, hogy ennek megfelelőleg az *ág-nek iá, az ^o^-nak
uo, az *ög-nek üö a megfelelője. Vö. 19., 45., 58. §.
5. Ezzel kapcsolatban: mért nincs a jakutban hosszú ö és a?
Lehetetlen, hogy a török alapnyelvben ne lettek volna og, ág szó
tagok, s ha a j-török dialektusokban ezek ö, a-be vonódtak össze
(vö. EADL. Phon. 103. §), nagyon valószínűtlen, hogy a jakutban
diftongusokká lettek volna. Az ugyanis kétségtelen, hogy EADLOFF
a jakut «összeolvadásban)) ugyanannak a jelenségnek a folytatását
látja, melyet ő a Phonetik 98. kk. szakaszaiban «vocalisirung»
és «verschmelzung» jelzéssel mint köztörök jelenséget tárgyal.
Nagyon is őstörök jelenségekről van itt hát szó őszerinte.
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6. Ha a jakut hosszú magánhangzók összevonásból kelet
keztek, akkor miért van az a szabályosság, hogy ha az eredeti
leg hosszú egytagú tő kéttagúvá válik, nagyon sokszor elveszti
hosszúságát?*) Hiszen ezekben a hosszabb alakokban éppúgy
összevonásból keletkezett az első szótag.
7. Teljességgel csődöt mond az összevonási elmélet a má
sodik és harmadik szótagbeli hosszúságokban; erről itt azt
hiszem, felesleges bővebben beszélni, külömben vö. 70. §. BÖHTLINGK, Jak. Gr. 94. §: «Eine schwere lángé entwickelt sich
im jakutischen aus einer schweren kürze in der endsilbe eines
wortes, als ausdruck der frage der verwunderung, des zweifels,
z. B.: bispatáx 'oh, er hat nicht geschnitten 5 < bispatax ceiner,
der nicht geschnitten hat'». 101. §: kalbiát cob er etwa gekommen?' < kálbit 'gekommen5, körbüöt 'ob er etwa gesehen ?'
<: körbüt c gesehen\
Arról tehát, hogy a jakut hosszú magánhangzók nagyobb
része összevonásból keletkezett volna, szó sem lehet.
69. §. Tovább kell tehát haladnunk. Arra gondolhatnánk,
hogy oly alapnyelvi jelenséggel van dolgunk, melynek a többi
török nyelvekben talán egyéb nyomai vannak. GRÖNBECH, a ki
a török hangtörténet problémáit igen élesen látja, de a meg
oldásnál — bár pompás ötletekkel — csak részletek magyará
zatát kísérli meg, a jak. at l ó ' ~ oszm. at id. át cnév3 <--» oszm.
ad id., oszm. ag 'hungrig' ~ jak. ds, oszm. ac cöffnen' ~ jak.
as-, oszm. od(7) cfeuer5 ~ jak. uot, oszm. ot 'gras' ~ jak. ot,
oszm. bud 'schenkeF ~ jak. büt chüfte5, oszm. süd (?) c milch' ~
jak. Sí-féle összeállításokkal arra a gondolatra jutott, hogy az

*) A szabály (BÖHTLINGK, Jak. Gr. 60. §. kk.) tulajdonképpen úgy
szól, hogy a rövid á, o, ó'-nek megfelelő id, uo, üö vokalizmusú egytagú
tövek magánhangzóval kezdődő képzők előtt elvesztik hosszúságukat.
Kétségtelen jelek mutatják, hogy ez a jelenség valaha a többi hosszú
m a g á n h a n g z ó k r a is kiterjedt; vö. GRÖNBECH, K S Z . I V . 229; sar- f die federn
verlieren' >sara c ein vogel, dem die federn ausgefallen sind'. — BÖHTLINGK, J a k . Gr. 3. o.: «In einem zweisilbigen worte mit zwei langen
vocalen sind beidé lángén deutlich zu v e r n e h m e n ; in einem drei und
mehrsilbigen dagegen hört man fást n u r die letzte l á n g é : irdtla'/ lautet
beinahe irdiláX' Der deutlichkeit wegen habé ich in einem solehen falle
nach der etymologie geschriebenx.
Nyelvtudományi

Közlemények.
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eredeti hosszúság emlékét az oszmánliban a következő mással
hangzó zöngéssége őrzi.*) '
Ezt a magyarázatot minden megjegyzés nélkül nem lehet
elfogadni. Az oszmanli szókezdő zöngés médiáinak a kérdése is
igen bonyolult, de még sokkal inkább a szóközépieké és szóvégieké. Ismeretes pl. az a szabály, hogy az oszm. k többtagú
szókban (de vö. pl. cok, acc. coyu, bizonyos magánhangzóval
kezdődő ragok előtt f-vé lesz (bizonyára *#-n keresztül), a k
j-vé (kétségkívül *#-n keresztül, vö. KUNOS, Oszm.-tör. nyelv
könyv, 199. o.). Az is ismeretes, hogy ezek a később fejlődött *
mássalhangzók behatoltak a nominativusba is, vö. ^Jb bej (csag.
hág) c bej', >Ú~K=>> cij 'nyers 5 stb. Midőn tehát GKÖNBECH a szabá
lyának ellentmondó jok c nincs' ~ jak. suox, gök ckék5 ~ jak.
kü'óx alakokat úgy magyarázza, hogy ezeknek eredeti alakja
azokban az alakokban látszik, a melyekben szóvégi mássalhang
zójuk intervokális helyzetbe került (jok: praet. jo'udu, gök 'hím
mel5 : acc. göjü), oly ingatag talajon jár, hogy megjegyzésének
semmi értéket sem tulajdoníthatunk. Nem is szólva az olyan
esetekről, a melyekben kétségkívül a zöngétlen alak az erede
tibb, mint a güc "erő5 (jak. küs) szónál. Vö. még jak. tlt- creissen, zerreissen' ~ oszm. dit-, d§t-.
A GRÖNBECH magyarázata mindazáltal annyira tetszetős,
hogy egyelőre nem szabad szem elől tévesztenünk. GRÖNBECH
figyelmét elkerülte az a körülmény, hogy a jakutban csak ere
detileg egytagú szókban lehet hosszú a magánhangzó s magya
ráz ilyen alakokat, mint as% c sauer\ oso% c heerd' ( ~ oszm. afö,
pgak) 8 egyebeket.
Kellemetlenül hat GRÖNBECHnól, hogy annyi mindent ma
gyaráz a jak. hosszú magánhangzókkal. így pl. a csuvas szó
kezdő v-t (j-tör. a-val szemben), a szókezdő s-t (j-tör. t, d-vel
szemben, vö. NÉMETH, NyK. XLIII. 130), a szókezdő j - t (jak.
f-val szemben), az őstör. *e-t (KSz. IV. 237—8) stb.
*) Ugyancsak GRÖNBECHnól: a csuvas szókezdőkön többképpen lát
szik az eredeti hosszú magánhangzók hatása, pl. t'sul ~ jak. tas c kő',
jur <^> jak. %ar f h ó ' ; az utóbbit m á r megfejtettem (KSz. X I V : Uber den
u r s p r u n g des wortes aaman), itt őstör. *&'-vel van dolgunk; az előbbinek
valószínűleg szintén semmi köze a hosszú magánhangzóhoz. (Vö. NÉMETH,
NyK. X L I I I . 133, 1 4 1 - 2 . )

AZ ŐSJAKUT HANGTAN AL&PJAI.

323

Tovább menve GEÖNBECH arra a gondolatra jut, hogy a
fenti egytagú oszm. alakok kéttagú alakokra mennek vissza s
zöngés szóvégi mássalhangzójuk úgy keletkezett, mint a mai
oszmánliban keletkezik a többtagú szók végén levő -k, -í-ből a
-g és -d (1. a fenti szabályt). Itt a gyöngéje ennek a szép elmé
letnek. Mert ha ez a szabály mai alakjában az ősoszmánli kör
szakba visszanyúlik, honnan van az, hogy a GEÖNBECH példái
olyan következetesen (?) felcserélték a nominativusi zöngétlen
médiát a függő esetekbeli zöngéssel, míg az ilyenek, mint co$uk,
ogak, szóval csaknem az összes példák, ezt nem tették meg. Itt
megint újabb hipotézisre van szükség, melyet azonban már igen
nehezen lehetne elhinni. — Jól meggondolandók az előző sza
kaszban az összevonásos elmélet ellen felhozott kifogásaim. —
Van még egy baj. GEÖNBECHnek a török g, b eltűnését kettős
(mégis egységes?) folyamatnak kellett feltűntetni. T. i.: régebben
eltűntek az összes intervokálikus -g-k és -b-k. Honnan van azon
ban, hogy ilyenek még ma is vannak ? Honnan van az, hogy
számtalan esetben még ma van folyamatban a g és b eltűnése £
Erre GEÖNBECH úgy felel, hogy ezeket a t/-ket és b-ket régebben
valamely más, mellettük levő, de ma már eltűnt mássalhangzó
védte. Ez az elmélet több, mint kétséges. Vö. 91. §.
A fenti elméletből csak ennyit fogadhatunk el: egytagú
oszmánli szók szóvégi zöngés médiája rendesen arra utal, hogy
a jakutban a szó magánhangzója hosszú.
70. §. Szilárdabb, sőt egészen biztos alapon áll GOMBOCZ,
a ki a BTürkL.-ben (154—5. 1.) a magy. kép és bér, jak. biárós kiáb alapján ótör. (inkább csak ócsuvas-jakut) *bar- és *hap
alakokat vesz fel. Vö. még esetleg a bolgár sírfeliratokon talált
bialem 'ötödik' ( ~ jak. bias c5') alakot.
Kétségtelennek látom, hogy itt újra csuvas-jakut egyezésről
van szó. Mi ennek az egyezésnek a nyelvtörténeti jelentősége ?
Bizonyos, hogy a jakut hosszú magánhangzók legnagyobb
részének semmi nyoma sincs a csuvasban. Erről is könnyű
meggyőződni, ha egy pillantást vetünk az előző szakaszokban
levő példákra. Semmi esetre sincs jogunk feltenni, hogy itt közös
jakut-csuvas újításról volna szó.
Hogy tehát :i jelenséget megmagyarázhassam, felveszem .
azt, hogy bizonyos mtigáiiLangzók hosszú volta jakut sajátság, s
21*
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azok a csuvas példák, melyek e nyújtásról tanúskodnak, a jakut
nyelvjárásból kerültek a csuvasba. Ezzel kapcsolatban felhívom
a figyelmet egy rendkívül fontos körülményre: a magyar nyelv
k é t t a g ú ócsuv. jövevényszavaiban nem látunk hosszú e-t (vö.
GOMBOCZ BTürkL. 155); tekintettel ezeknek a nagy számára,
bizonyára kerülhetett köztük olyan, a mely (mint pl. a bér)
csuv.-jak. hangállapotot tükröztet vissza; ebből az következik,
hogy az ősjakutban is csak az egytagú szók lehettek hosszúak.
Nem lehet tehát azt mondani, hogy az a mai jakut hangtörvény,
hogy ha a szó kéttagúvá válik, gyakran elveszti hosszúságát,
modern volna. De ha ez a szabály egyidejű a magánhangzó
megnyúlás eredetével, akkor ez utóbbi jelenség mai alakjában
csak jakut újítás lehet.
Pl.: csuv. savSt- 'führen' < ójak. *saat- > jak. siát- (a v
tehát a csuvasban, és pedig későbben került a két magánhangzó
közé; kétségtelenné teszi ezt a magyar kék [E.: keik] < ócsuv.
*köök <N* jak. küö% < ójak. *kö'ók; a magyar nyelvtörténet folya
mán nem tűnhetett el az intervokálikus -v-.
S most minden egyébtől függetlenül vizsgáljuk önállóan a
jelenséget.
71. §. Hol mutatkoznak a jakutban a hosszú magán
hangzók?
1. Az egytagú szók egy részében (s néha [analogikusán!]
ezek származékaiban. Vö. 69. §, jegyzet).
2. Két- ós többtagú szók második vagy harmadik szótagjában.
A második és harmadik szótagbeli hosszú magánhangzók
problémája egyelőre bonyolultnak látszik; tisztázni talán csak
majd egy nagyobb terjedelmű dolgozatban lehet; annyi azon
ban egyelőre is csaknem bizonyosnak látszik, hogy másodlagos
fejlődés eredményei; vizsgáljuk most csak az első szótagot.
Már az egyes hangok tárgyalásának elején megjegyeztem
(1. 281. 1.), hogy a példáknak «egytagú szók-» és «többtagú
szók»-ra való felosztását azért végeztem, hogy a hosszú magán
hangzók fejlődésére némi világot vessek; a levonható szabály a
következő: A j a k u t b a n a z e g y t a g ú s z ó k e g y r é s z é 
ben rövid, másik részében hosszú m a g á n h a n g z ó t
t a l á l u n k ; k é t - és t ö b b t a g ú t ő s z ó k e l s ő s z ó t a g j a
rendes körülmények közt nem hosszú.
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Vegyük még ehhez azt a fontos szabályt, a melyet az ősjakutra a fentiek alapján megállapíthatunk: H a a s z ó t ö b b 
t a g ú v á v á l i k , e l v e s z t i h o s s z ú s á g á t . Vö. 69. §, jegyzet,
70. §, a magy. nyelv kéttagú ócsuv. jövevényszavai.
Mikor történt ez az újítás ? Erre két kritériumunk van; az
egyik az, hogy a mongol jövevényszavak nem vettek benne részt,
a másik, hogy a csuvas megőrizte a jelenség emlékeit. A vál
tozás tehát közvetlenül az őstörök korszak után történhetett.
Szó sincs róla; a probléma éppen nem ilyen egyszerű, a
hogyan itt pár szóval elmondottam. Foglaljuk össze még egyszer
a tisztázandó kérdéseket:
1. Az őstör. *a a jakutban részben mint a (esetleg f), az
*i mint t, az *i mint l, az *u mint ü, ezzel szemben az *á
mint iá, az *o mint uo, az *ö mint üö, megint másképpen : az
*ü mint ü és üö jelenik meg. Egyenlő nyelvtörténeti értékük
van-e ezeknek a hangváltozásoknak?
2. Akár igen, akár nem: hogy viszonylik ehhez a válto
záshoz a zárt szótagban mutatkozó *ag ( > *<?!?) > ia, *ag
( > *»!?):> iá, *og (> *ö! ?) > uo, *ög ( > 51?) > üö változás ?
3. Hogy magyarázandó a samir, kat, kan stb.-féle alakok
(vö. 100. §) vokalizmusa.
4. Mi a magyarázata ezeknek a mongol jövevényszavaknak :
küöyü cangel5, köy'ó, k'óyö id. j mong. kö'ki id. (SOHM. 182. a.)
küömaj cgurgel, stimme', kombyöi fder vordere teil des
halses, speiseröhre' | mong. kümej fdie kehle (beim pelzwerk)',
SCHM. 183.

a.

üöska- c entstehen, sich erzeugen; zu etw. werden' | mong.
üske- cfaire croitre' Kow. 513, b.
Valószínű, hogy ezekben a példákban egyszerűen hanghelyettesítésről van szó. Ezt bizonyítják a kettős alakok is.
-K-K

*

Hangsúlyozva mindazokat a nehézségeket, melyek egy ősnyelvi rekonstrukció elfogadása előtt állanak, a jakut hosszú
magánhangzók történetét a következőképpen gondolom:
Az őstörök nyelvben a szó utolsó szótagján erős emel
kedő^?) hangsúly volt. Ezt bizonyítja a jakut (BÖHTLINGK, Jak.
Gr. 122. §), melyben BÖHTLINGK szerint mindig az utolsó szó-
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tagon van a hangsúly, a csuvas (MUNKÁCSI, NyK. XXI. 11),
melyben az utolsó nem redukált vokálisa szótag hangsúlyos s a
többi dialektusok, melyekben egyes simuló szóktól és ragoktól
eltekintve, az utolsó szótagon erős hangsúly van.
Ez a hangsúly változásokat idézett elő azokban az egytagú
szókban, melyeknek vokálisa eredetileg hosszú volt. Az emelkedő
hangsúly következménye volt pl, az oszmánliban a hosszú ma
gánhangzó után következő mássalhangzó zöngéssé válása.
A jakutban'az emelkedő hangsúlyú, hosszúmagánhangzós
egytagú szók kéthangsúlyos szótagokká váltak. Minden ilyen szó
ban természetesen a második hangsúly volt az erősebb s ha a
szó képző vagy rag hozzájárulása folytán többtagúvá vált, ez az
erős hangsúly átment a második (stb.) szótagra, minek követ
keztében az első szótag hangsúlytalan lett s megrövidült.
így állottak elő két korszakban a mai állapotok:
1. Először megtörtént az a, o, ö diftongizálódása (I. korszak).
\ 2 . Ugyanebbé a korszakba esik a zárt szótagbeli -ag- stb.
hosszú vokálissá válása, majd diftongizálódása.
3. A II. korszak eredménye a;mai a, f, ü.
-% 4. Mindkét korszakban tartott az ü (1. uó, 2.u) változása.
5. Ettől teljesen függetlenül történtek a -g- stb. vokalizácziójának az őstörök idők óta tartó esetei, a melyek részben a
fenti változásoknál régebbiek s így hosszúságukat is elveszthet
ték (yö. : 68V;§., 1.;. pont), részben újabbak s, ezekben az esetek
ben alkalmazkodtak a fenti Változások folytán: előállt hangtani
körülményekhez.
v. : Végül megjegyzem, hogy a többi dialektusokban az egy
tagú szók quantitásában levő külömbség elenyészetté A fenti
elmélet természetesen a felvett emelkedő hangsúly foka. nélkül
is jól elgondolható s ez esetben az őstörök számára kell kétr
hangsúlyos hosszú szótagokat felvennünk, de ebben az esetben
a jakutra feltett váltakozásnak meg kellett lenni az egész őstörökben. Különösen meggondolandó, hogy a jakutban ma is kelet
keznek ilyenformán hosszú magánhangzók. Vö. 68. §. 7. pont.
A j-tör. bás, bié c55 <v csuv. pilfok *•*» jak. bias-féle alakokat
tehát (szóval a hol a jakutban hosszú magánhangzó van) feltét
lenül őstör. *bas-íé\e formulában kell összefoglalnunk.
-/:;;.

in i.::
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Zűrjén szövegek.
(Első közlemény.)

Míg az 1911. év nyarán gyűjtött és «Zűrjén népköltészeti
mutatványok*) czím alatt a NyK. XLI. és XLII. kötetében (és
különnyomatban 1913-ban) megjelent zűrjén szövegeim csak a
vicsegdai (usztsziszolszki) és részben a sziszolai nyelvjárást mu
tatták be, addig jelen munkám három zűrjén nyelvjárás terüle
tén való gyűjtésem eredménye, és így az itt közölt szöyegek,
három zűrjén nyelvjárással ismertetnek meg bennünket:' a
k ö z é p - v i c s e g d a i , a l s ó - v i c s e g d a i és u d o r a i nyelv
járással. Ezeken kívül a s z i s z o l a i nyelvjárás területéről is
tudok több nyelvmutatványt közölni, a melyek — éppúgy mint
előbbi gyűjteményem sziszolai szövegei — legnagyobbrészt egy
olyan uszt'sziszolszki közlőtől származnak, a ki már évek óta
havonként körülbelül két hetet tölt a Sziszola-melléki falvakban.
Alább közölt zűrjén szövegeimet a Nemzetközi Középés Keletázsiai Társaság Magyar Bizottságának támogatásával
1913. nyarán végzett második zűrjén tanulmányutam alkalmával
gyűjtöttem. Mint már e tanulmányutamról szóló jelentésemben
(KSz. XIV. 207) megemlítettem, közép-vicsegdai szövegeimet
uszt'sziszolszki emberek ajkáról, alsó-vicsegdai meséimet egy
CeMyKOBKepocT. falvából való öreg ember közlése alapján és
Aikino falvában jegyeztem föl, míg e gyűjteménynek nyelvileg
bizonyára legbecsesebb része, az első udorai szövegek, a Vaska
folyó mellett (a jertim folyócska torkolatánál) fekvő jertim-din
(c. EpTOMCKoe) és a vele szomszédos kert-tuvja falvából valók.
Szövegeim a következő sorrendben követik egymást1:1: í.
k öz ó p - v i e s e g d á i , •!*' a l s ó - v i c s é g d a i , 3. s z i s z o l a i
;
és 4, "u d o r a i n y e l v ^ m u t a t v á n y o k.
^; ^
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A szövegek átírásában, fordításában és az ezt követő jegy
zetekben ugyanazt a módszert követtem, mint első gyűjtemé
nyemben (1. Zűrjén népk. mutatványok 2—3. 1.). A szövegek
használhatóságát a fordításnak a szöveg alatt való közlése bizo
nyára emelni fogja; az egyes daraboknak pontokra való fel
osztása pedig az illető szövegrészlethez tartozó jegyzetnek a meg
keresését könnyíti meg.
Eövidítéseim is. ugyanazak, mint előbbi gyűjteményemben.
Új rövidítés a következő kettő:
KALIMA = JALO KALIMA, Die russischen Lehnwörter im
Syrjánischen. SUS. Tóim. XXIX. 1911.
FOKOS =. FOKOS DÁVID, Zűrjén népköltészeti mutatványok.
Különnyomat a NyK. XLI. és XLII. kötetéből. Budapest, 1913.
*

*

*

Végül még csak néhány szóval igaz hálámnak akarok ki
fejezést adni MUNKÁCSI BEENÁT úr iránt, a kinek mindkét tanul
mányutam létrejöttét köszönhetem. 0 eszközölte ki számomra a
Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar Bizottságá
nak anyagi és erkölcsi támogatását és hű támogatóm volt tanulmányútjaim előkészítésében éppúgy, mint keresztülvitelükben.

I. Vicsegdai

nyelvjárás.

A) K ö z é p - v l c s e g d a i ( u s z f s z l s z o í s z k i )

szövegek.

1.
1. olisni-vilisni starik-gozja. nalen vgli kujim niv. olisni,
olisni, med i(dzid nilisli p§ra vois veres sajg munni. starik-gozja
sijes setasni sondi saj§. vo pr§iá"itas, med pr§iditas, p§ra loug i

1. Élt-volt egy öreg ember a feleségével (tkp. öreg-házaspár).
Nekik három leányuk volt. Eltek, éltek, a legidősbik leányuk
nak eljött az ideje, hogy férjhez menjen. Az öreg ember meg a
felesége a naphoz adják őt (nőül). Elmúlik egy év, elmúlik a
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sgrkost nivse setni vergs sajg. sijgs setasni tglié sajg. kor-ke
voas pgra setni i med ijéet nivse. sijes baí-mamis setasni
kirnis sajg. stav nivjas starik-gozjalgn indéisni i bura olgni
muZikjasiskgd.
2. kor-kg starik gaitgmiísini pondas nivjassis i mgded'Uas
najges vidlini. pervoi munas sondi-zdt ordg gestfitni. sondi zev
Igéida iéstgs primitas i babaisíi tsgktas bUn gudravni. babais blin
gudralas i paU kutas lomtini. sondi suug: <s.oz kov pat'é lomtini;
me a(tsim puksa i te me vilg kistav blinsg i zev Igéida pezáéas.v
najg sidz i vgfóasni. sondi dzodz-sgrg pukéas, a babais paúgnkistalg jur vilas ut rdn i stav bUn zev Igéida pgédéas sondijur vilin.
starik ééééa gortas munas i tsgktg babaisli bUn gudravni.
baba blin gudralas i pondas pat's lomtini. starik suug: «neku(tsgm oz kov lomtini pat's. menam zdi tai jur vilas pg£al§
blinsg. me sid'z-ég pgzala. me pukéa, a te menim jur vilg kistav.»

második (év), eljön (tkp. lesz) az ideje, hogy a középső leányu
kat is férjhez adják. Őt a holdhoz adják (nőül). Valamikor eljön
az ideje, hogy a legkisebbik leányukat is (férjhez) adják. Őt a
szülei a hollóhoz adják. Az öreg embernek meg a feleségének a
leányai mind elhelyeződtek és jól élnek a férjükkel.
2. Egyszer az öreg bánkódni kezd a leányai után és elindul
őket meglátogatni. Először a nap-vejéhez megy vendégeskedni
A nap nagyon jól fogadja az ipját és megparancsolja a feleségé
nek, hogy lepényt keverjen. Az asszony lepényt kever és kezdi
a kemenczét befűteni. A nap mondja: «Nem kell a kemenczét
befűteni, én magam leülök és te énreám öntsed a lepényt (t. i.
a tésztát) és az nagyon jól megsül majd». Ők így is tesznek.
A nap leül a padló közepére, a felesége meg kanállal a fejére
önti a tésztát és a lepény mind nagyon szépen megsül a nap
fején.
Az öreg azután haza megy és mondja a feleségének, hogy
lepényt keverjen. Az asszony lepényt kever és kezd a kemenezébe befűteni. Az öreg (így) szól: «Nem kell semmiféle kemen
czét befűteni. Az én vőm a fején süti meg a lepényt. Én ugyan
úgy sütöm majd meg. Én leülök, te meg a fejemre öntsed (t. L
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starik pukéas ; baba • kutas kiétavni, tol!kg blin oz pgzáé, a starik
stavis nangssas. sidz najg blin-oz i vermini pgzavni.
•> 3 . kor ke starik missas-pivéas, út nán myntgdas i mgdgd'Uas
ingd záiis ordg. tglis (estes zev bura primitas i, istas babase
kgbrggg surla. babais suug: ((kgbrggin pemid; kole sis bostni.» -—
«né-ku(ts§m oz kov sis, me tsets peta % jugdgdista tenid.y baba
bostas jandova i petas, a tglis puktas kgbrgg-porog vilg Uunsg i
kgbrggin loug. jugid lun-kod'. baba led'tsilas i vajas sur. starikes
juktalasnj,.
r. .
•'
kor-kg ggédtas, gesíitas i mgdgdiéas . starik gortg. gortas
voas i aséis starukasg istg kgbrggg surla. staruka oz pet bit§g,
suug: ((pemid kgbrggin i kiá'ée-ke uéa i kokes tsega.» starik suug:
((pet, mun, me tenid jugdgdla. menam tglis-zái tai Uunnas jugdgde.n staruka petas, starik si bgris. Uun puktas porog vilg, tol'kg
ne-ku^sgm jugid oz isunis pet. staruka ningm oz ad'd'zi; pos
vivsdnis kgbrgg-guas usg i ki i kok t'segas.
:,.\~V. •'>.,

a tésztát)*). Az öreg leül, az asszony kezdi önteni (a tésztát),
csakhogy a lepény n e m sül meg, az öreg meg egészen betésztásödik. így n e m is bírnak lepényt sütni.
3 . Valamikor megmosakodik-megfürdik az öreg, a nyers
tésztát lemossa (tkp, leválasztja, kiveszi) és elindul a második
vejéhez. A hold nagyon jól fogadja az ipját és küldi a feleségét
a pinczébe sörért. Az asszony m o n d j a : «A pinczében sötét v a n ;
gyertyát kell vinni». — «Nem kell semmiféle gyertya, én együtt
megyek ki (veled) és világítok neked». Az asszony fogja a kan
n á t és kimegy, a hold meg a pincze küszöbére teszi az ujját
és a pinczében (olyan) világos lesz m i n t nappal. Az asszony
lemegy és sört hoz. Az öreget megvendégelik az itallal.
Valamikor vége a vendégeskedésnek (tkp. vendégeskedik,
vendégeskedik) és az öreg haza indul. Haza jön és a maga öreg
feleségét küldi a pinczébe sörért. Az öreg asszony n e m megy
ki világ nélkül, m o n d j a : «Sötét van a pinczében és valahová
esem és kitöröm a lábamat». Az öreg ember m o n d j a : «Eredj,
menj (tkp. menj ki, menj), én világítok majd neked. Az én
hold-vőm l á m az ujjával világít». Az öreg asszony kimegy, az
öreg ember u t á n a . Az ujját a küszöbre teszi, csakhogy semmi-
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'••>.'! 4:.:Starikl§n baba kor-ke edva burdas i starik koimed nivse
vidlini meded'téas, kirnis-zát orde geéiitni. kimis. ordin geét'itas
lun, i voi kutas lökni, kimis suu§: akerkain zar da i ludikes.
petam-Se mi űzni saraj§.» saraje petas i {estes ts§U bostas. puk
sasni zih vile. kimis samirtas §ük bordnas babas§, m§d bordnas
iéstsg, i zev leéida uéasni naje.
kor-ke gesíitUas i starik gorte voas. starukali suue: «me-pe
og vermi űzni; kerkain zev zar. petam űzni ta-lun saraj§>K voi
voas i starik-gozja petasni saraje. starik i suue: «kirnis-zá( p§
menam u£l§ zih vilin, kajám, i mi puksam zih vil§)>. kajasni, zih
vile puksasni la£intis§m§n i totke ud'itasni vugirtni. kikna'nis zih
vivsán usgrii i kuvtefáis
doimasni.
zátjasis da nivjasis starik-gozjaes dzebasni-idralasni i bara
vaz-nogis (nogen) pondasni óvni.

féle világosság nem jön az újjából. Az öreg asszony semmit se
lát. A lépcsőről a pinczegödörbe esik és kitörik a keze-lába.
4. Az öreg embernek a felesége valamikor nehezen felgyógyul
és az öreg elindul harmadik leányát meglátogatni, holló-vejéhez
vendégségbe. A hollónál vendégeskedik egy napig és, beáll az
éjjel (tkp. kezd jönni az éjtszaka). A holló mondja:,..-•«A•, szobá
ban nagyon meleg van és sok a poloska (tkp. poloskás). Men
jünk, ki a csűrbe hálni». Kimegy a csűrbe és magával (tkp.
együtt) viszi az ipját. Leülnek egy rúdra. A holló egyik szár
nyával a feleségét fogja körül, a másik szárnyával az ipját, és
nagyon jól alszanak ők.
Valamikor vége a vendégeskedésnek és az öreg haza jön.
Az öreg asszonynak mondja: «En nem tudok aludni, a szobá
ban nagyon meleg van. Menjünk ma a csűrbe hálni». Jön az
éjtszaka és az öreg meg a felesége kimennek a csűrbe. Az öreg
mondja is: «Az én holló-vőm rúdon hál. Másszunk fel, és mi
is üljünk egy rúdra». Felmásznak, guggolva ülnek a rúdra és
csakhogy el tudnak szunnyadni. Mindketten leesnek a rúdról és
halálra sérülnek meg.
"" A vejeik és a leányaik eltemetik az öreg embert meg a
feleségét és megint úgy kezdenek élni mint régen.
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J e g y z e t e k . 1. prgiditas < or. iipoflTH: i i p ó t ^ e r t | inasiSTli 'iIOMfcCTHJIHCb, yCTpOHJIHCb3.
2. gaztgmtísini
'cKyqaTb 5 j iést<Lox. Tecxb | gudravni c 3aMic
niaTt' | pgzdsni
s ü t n i ; sülni, megsülni 5 | nángséas
^ana^KaeTCff
TBCTOM'b'.
3 . ul údn 'nyers (cbipoa, atn^Kiü) kenyér, tészta' | mintedni
f
H36aBHTL, ocBoöo^HTb, OTITÍÍIIHTL' | jandova<
or. eH,n;oBa, HH^OBa
(1. D A L nagy szótárát) | tsegni 'eltörni (tr. és intr.)' | kgbrgg-gu y„
kebrgg-guran 'gödör a pinczében, a hová jeget, havat tesznek'.
4 . kerkain £ar v. kerkain
pgs \ samirtas
'oÓHHMeTb' I
ggsűíUas 'KOHíHJiocb romeHie' i laíinU&ini 'leguggolni; ripncicTb' |
dzebasni-idralasni
1. FOKOS 133. 1. | vaS-nog, vaz noggn 'régi
szerint, régi m ó d r a ' ; a vaS-vog alakot a nyelvérzék nominativusn a k veszi (pedig eredetileg talán accusativus volt, m i n t a ragt a l a n i d ő h a t á r o z ó k ; 1. PATKANOV-FUOHS, L a u t - u n d F o r m e n l . der
süd-ostj. Dialekte 123—4) és így keletkezhetett a determinált
vaí-nogis
alak. Vö. ritla-dor
v. ritla-doris
mi gul'áitim
'no^b
Be^epb ryjrajiH' (FOKOS 108).
A mese közlője Alekszander Georgijevics F r o 1 o v, a k i
gyerekkorában hallotta ezt a mesét Usztsziszolszkban.
2.
1. vaígn olisni-vilisni
pgrié (starik) gozja. nal§n v§li kik niv.
gükis véli ena, a mgdis entgm pattéerijléa.
enis i sug starikli :
«nuam i(dziddzik nivtg verg i setam ver§s sajg kg flzid sajg. tan
ne-kod sijees oz vai, i inenam nivii loug si-vgsna gortin
verestgg
ovni.» aűi eskg i zev ídt, da loug katgdni verg.
aski tsétíéis, v§v doddalis, pukégdis eiítgm nilgs
(mamtem
nilgs), bostis itUgiik kudjg keluisg i katgdis vgrg. voisni verg, kud

1. Régen élt-volt egy öreg ember meg a felesége. Nekik két
l e á n y u k volt. Az egyik édesleány (tkp. anyás) volt, a m á s i k
azonban a n y á t l a n (árva) mostohaleány. Az anya mondja az
öregnek: «Vigyük a nagyobbik leányodat az erdőbe és adjuk
férjhez a fagyhoz. I t t senki se veszi el, és az én l e á n y o m n a k
őmiatta férj nélkül kell otthon élnie». Az apa nagyon sajnálja
bár, de oda kell vinnie az erdőbe.
Másnap felkelt, befogta a lovát, beültette a mostohaleányt
(a szánba), egy kicsike kosárban vitte (tkp. kosárba vitte, azaz
kosárba tette és vitte) a holmiját és vitte az erdőbe. Az erdőbe

ZŰRJÉN

SZÖVEGEK.

333

bostis, pu ulg puktis, niles puksgdis, kol'is i suis : mpuka'v, musa
nilei, i vid'ésis ígnikte.i> a/sis munis gortas.
niv pukalis, pukalis i kinmini kutis. a koralis vek oz lok.
séssa kor-ke kutisni pujas rat'ska kivni bidsen i vois éenik, zev
pgrié da zev d'éor, i sue nivli: rnnifsa nilei, kinman, on?» niv
éne: «sonid, musa d'edgi, sonid.» aslas eskg kongrlgn pinis sarka
kiig (pinjasis sarka kilgni) ke^l'éidisla. perié £gnik sijees zal'itis
i pástgdis sonid pásén, séssa setis sili t'sglei itdzid kud kglui,
bidsgn dona kglui. nivli loi sonid i pukale i,dzid kud vilin.
2. aski asiv vod'z getiris aili sue: «mun, kaili, vil! záttg
vidli.)) ai kajis vére, vifágdg, a niv silgn pukalg zev ga&a Uuígma i.dzid kud vilin i zev bur pasa. ai puksgdis dod'd'g, kglui
puktisni i led'ééisni gortas.
a eúis pgzalg blin, kodravui entgm nivsg. ponjis uvtg i sug:
«kgéaiin loktg vgris, nivsg vajg i una em-bur vajg.» a kgéaikais

értek, fogta a kosarat, egy fa alá tette, ráültette a leányát, ott
hagyta és így szólt: «Ülj, kedves lányom, és várd a vőlegénye
det*. 0 maga haza ment.
A leány ült, ült és fázni kezdett. Kérő pedig csak nem
jön, Azután valamikor a fák elkezdtek mind recsegni és jött a
vőlegény, nagyon öreg és nagyon ősz, és mondja a leánynak:
«Szép lányom, fázol, nem ?» A leány mondja: «Meleg van, kedves
nagyapám, meleg». Bár magának szegénynek vaczog a foga a
hidegtől. Az öreg vőlegény megsajnálta őt és meleg subával
öltöztette fel. Azután egy egész nagy kosár holmit adott neki,
csupa drága holmit. A leánynak melege lett és ül a nagy
kosáron.
2. Másnap korán reggel az asszony mondja az apának:
«Eredj, menj (az erdőbe), nézd meg az új vődet». Az apa el
ment az erdőbe, nézi, az ő leánya nagyon vidám arczczal és
nagyon jó subában ül egy nagy kosáron. Az apa szánjába
ültette, odatették a holmit és hazafelé mentek.
Az anya meg lepényt süt mostohaleánya emlékére (tkp.
megemlékezni mostohaleányáról, mintha t. i. már meghalt volna).
A kutya ugat és mondja: «Jön a gazda az erdőből, hozza a
leányát és sok jót hoz». A gazdasszony azonban megüti a ke-
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i kuiékas muteinas : «en pgrjdé! kgéaiin lökte da vgrié vajg
nilislié li-éemsg.»
voisni veris i niv lovja. setiHég en zev jona skgrmis i em-bur
vilg kutis silen aslas niliskgd veé petni. enlgn niv i sue: «ajgi,
meng tsgt.j katgdli vgrad, menim kolg-zg em-buris.>\
3 . aski sili en puis, pgzalis t'égskidbur i puktis sili kudjg i
medgdis vgrg ajiskgd. ai katgdis i kotis vgrg, a ajéis léd'zéis
gortas. niv pukale i vidzsisg, kodi sili vajas em-bur. ne-kod oz
lok i oz vai, a sijg zev jona kinmg. ééééa loktis si diné zev perié
d'éor mórt i sue: nmi/éa nilgi, kinman, onh) niv skgrmgma^
kinmg jona, Iggdsis i sug tokié: «vai nin em-burtg! bidsgn nin.
kinmi tatíse.i) perié mórt Iggdsis da sijggs i kut'ékis zev jona.
sijg velgma aféis kgdzidis. niv settsg i kuli.
aski en istg ajgs: «kaili vgrad nilidla da vai gortg una
em-burgn.» ai vgv dod'd'alis, munis vgrg i ad'dzis: niv kulgma.
puktis doddg i vajis gortg. a pon uvtg i sue: «kgéaiin vajg vgris
verőfával: «Ne hazudjál! A gazda jön és leányának a csontját
bőrét hozza az erdőből».
Megjöttek az erdőből és a leány él (tkp. eleven). Erre az
anya nagyon erősen megharagudott és ő a leányával együtt
megirigyelte a (hozott) holmit. Az anya leánya mondja: «Atyám,
vigy engem is az erdőbe, nekem is kell a gazdagság*.
3. Másnap az anya édes jó dolgokat főzött, sütött az ő ré
szére és a kosarába tette és elküldte az erdőbe az apjával. Az
apa elvitte és ott hagyta az erdőben (tkp. az erdőbe), maga
meg haza ment. A leány ül és várja, (hogy) ki hoz majd neki
gazdagságot. Senki se jön és (senki) se hoz, ő meg nagyon erő
sen fázik. Azután jött hozzá egy nagyon öreg ősz ember és
mondja: «Szép lányom, fázol, nem?» A leány felindult — na
gyon fázik —, megharagudott és haragosan mondja: «Hozd
már a gazdagságodat! Már egészen megfagytam itten (tkp. ide)».
Az öreg ember megharagudott és nagyon erősen megütötte őt.
Maga a fagy volt az. A leány bele is halt.
Másnap az anya küldi az apát: «Menj az erdőbe a leá
nyodért és hozd haza sok kincscsel». Az apa befogta a lovát,
az erdőbe ment és látta: a leány meghalt A szánjára tette és
haza hozta. A kutya meg ugat és mondja: «A gazda leányának
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nilislié li-égmsg.)) eú petis pánid i niv kúlgma. zev jona berdni
kutis. d'zebisni-idralisni i óvni kutisni. eútgm niles vergs sajg
(vergsg) éetni kutisni ima em-burnas vgréis vajémnas. perié gozja
burdéisni i zev jona pir vilas najg jektisni i gni olgni-vilgni.
a csontját-bőrét hozza az erdőből». Az anya elébe ment és a
leány meghalt. Nagyon erősen elkezdett sírni. Eltemették és
kezdtek élni. Az anyátlan leányt férjhez adták az erdőből hozott
sok vagyonával. Az öreg ember meg a felesége kibékültek és a
lakodalmon nagyon tánczoltak és most élnek-vannak.
J e g y z e t e k . 1. ería niv, entgm niv vö. mamt§m niv, mama
niv FOKOS, Zürj. Népk. Mutatv. 72 | bostis ißgt'ik kudjg kgluisg
с
въ маленькш коробъ платые и вещи взялъ5 | kgßzidisla сотъ
холода5.
2. zev gaéa tsuzema v. vesét-íéulema 'еъ веселымъ ли
цо мъ' | bl'in 'круглый, тонкш хлъбъ; блииъ5 | kodravni 'поми
нать5 (megemlékezni a halottról pl. halála napján v. nevenapján) | mutei 'мутовка, мвталка 5 (1. KALIMA, Die russ. Lehn
wörter im Syrjänischen 88).
3 . l'okis 'сердито 5 | burdsisni 'помирились5.
A mese közlője F г о 1 o v nyelvmesterem anyja (Uszt'szíszoíszkban).
3. ozir

markojilis.

1. mar k olen niv ni pi abu; totkg velini gozja. babaisli i
sug marko:
amii-ng mi tadz ólam? vai-zg kristosgs
ggst'itni
korám as ordg. mi vgd ozira ólam i mian ordg loktas.» najg
se'ssa i koris7ii kristosgs
gestitni. sijg kgsjisas lökni voi égr
bgrin pervei Héa sin.

3. G - a z d a g

Márkusról.

1. Márkusnak se leánya se fia ninesen, csak ketten (ő meg
a felesége tkp. házaspár) voltak. A feleségének mondja Márkus:
«Hát mit élünk mi így? Kajta, híjjuk meg magunkhoz vendég
ségbe Krisztust. Hiszen mi gazdagon élünk és mi hozzánk eljön».
Ők aztán meg is hittak Krisztust vendégségbe. Az megígéri,
hogy éjfél után egy órakor jön.
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séssa najg zev jona vidzsisasni da vidzsisasni. voi-sgr-bgr
úin kolg i ne-kod oz vo ggsütni. naj§ ordg loktis zev perié starik
ijdéid-nopja i űzni vgzjisis. marko-gozja
i súgni: «mun pg,
pglat-serege kai nin te da uz. mi p§ kristosgs
vidzsisam, ted
ián nin sen.»
2. starik kajis, vodis űzni i séssa kod-ke gsin ulas vois i
siiis: vgospodi isuse krisie!)) — «amin», goredisni pglaías (go"
rgcfflsis pglat'sdn starik). ivlasánis jualisni stariklis : «mian ku^etilen pg niv isuzi. mii sili bur sian vordanh> —~ «ai-mamislis
bur-olemsg», sug starik.
séssa gpeí gsin ulin suisni: ugospod'i isuse kriste!*
—
<(amin», suis pglaísdn starik. «nivlgn pg pi-t'surka Uu£i. sili ng
pg mii bur sian-vordanh> — aozir markolis
pg bur-olgmsg
sia-vorda.))
mar ko-gozja kilisni i povzisni. pglatis vidlisni i starik
abu. i süni kutisni: «taje pg sus kristosid
i velgma, a mi
pg egg i dggadditísg.

Erre ők nagyon erősen várakoznak és várakoznak. Már
éjfél-után elmúlik és senki se jön vendégeskedni. 0 hozzájuk
jött egy nagyon öreg ember nagy hátitarisznyával és meghálni
kéredzkedett. Márkus meg a felesége mondják: «Menj, mászszál
fel már az ágypolcz sarkába és hálj meg. Mi Krisztust várjuk,
neked jó lesz ott is (tkp. már)».
2. Az öreg fölmászott, lefeküdt aludni és azután valaki
az ablak alá jött és (igy) szólt: «Uram Jézus Krisztus;» —
«Ámen!», felelték az ágypolczon (kiáltotta az öreg az ágypolczról). Az utczáról kérdezték az öregtől: «A mi kereskedőnknek
leánya született. Mi jót kivánsz-szánsz neki?» — ((Szüleinek a
javait-vagyonát)), mondja az öreg.
Ezután megint mondották az ablak alatt: «Uram Jézus
Krisztus!* — «Amen!», mondotta az ágypolczról az öreg. «Egy
leánynak fattyú-fia született. Hát neki micsoda jót szánsz?* —
«Gazdag Márkusnak javait-vagyonát szánom (neki)».
Márkus meg a felesége hallották (ezt) és megijedtek. Az
ágypolczon nézték és az öreg nincs (ott). És mondani kezdték:
«Ez Jézus Krisztus volt, mi meg nem is jöttünk rá».
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S.marko
ééééa dod'd'alis v§vs§ i suis babaisli: ut'éas áe pg
me vetla koréni téurka-pise iva'n naidisoksg
i éurg-kg, viam.))
ééééa velgn munis. munis da munis, kor-kg ad'dze: zev pgrié §dva
lovja starík petuklié jur kerale. aféis bidsgn nin dre£zitg, d'zgre.
ozir marko
silié i jual§: «miila ne te petuksg naíékan, petukjurse keralanh) — «üsgv nin, menam nilgi vajis ísurka-pi
iva'n
naidisok
nima i eb§d kol§ v§tíni.y> ééssa marko
i su§:
«menim pe od§-§ vuzal§ sij§ pite nilidlié?» — «mi pe vuzalam
eJí§.» — alma-e ne eske korannid si vil§?» — «a mi esk§ sto
rubl'ei korám.»
marko
sto rubl'ei setis, kaga bostis, docCdg puktis i m§dedíéis. munis, munis da üemnei l'es§ i vois da i kagat§- sibitis.
gort§ ozir marko
vois i sue babaisli: «me p§ n§bli kagat§ da
i sibiti, tsem pe bur-olem setni mianli.»
4. ééssa lokteni izvostsikjas i add'zeni: íemnei l'esin lim
silema i iz-ka pdéta mesta vilin bidme turun i sen turunnas

3. Márkus ezután befogta a lovát és (így) szólt a feleségéhez: «Eögtön megyek megkeresni a fattyú-fiút, Talált Ivánt és
ka megtalálom (tkp. megkerül), megöljük)). Azután elment lóval
(értsd : szán elé befogott lóval). Ment meg ment, egyszer látja:
egy nagyon öreg, alig élő öreg ember egy kakasnak a fejét
vágja le. 0 maga már egészen reszket-remeg. Gazdag Márkus
meg is kérdezi tőle: «Miért vágod le. a kakast, vágod le a kakas
fejét?» — «Hallgass már, az én leányom Talált Iván nevű
fattyú-fiút szült, és ebédet kell csinálni)). Erre Márkus mondja:
«Nem adjátok-e el nekem a te leányodnak azt a nát?» —• «Mi
eladnók)). — «Sokat kérnétek-e érte?» -— «Mi száz rubelt
kérnénk)*.
Márkus száz rubelt adott, fogta a fiút, a szánba tette és
elindult. Ment, ment és sötét erdőbe jutott és eldobta a gyere
ket. Gazdag Márkus haza jött és mondja a feleségének: «Bn
megvettem a gyereket és el is dobtam, semhogy nekünk oda
kelljen adnunk pónzünket-vagyonunkat».
4. Azután fuvarosok jönnek és látják: a sötét erdőben a
hó elolvadt és egy báránybőr szélességű helyen fű nő és ott egy
gyerek játszik'a fűben (tkp.- a fűvel). Ők látják azt a csodát és
Nyelvtudományi Közlemények. XLIIl.
i

^
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kaga vofsg. naje sijg dívg ad'd'éasni i kagags bostasni i votdég
munasni. munasni, munasni i o zir marko
ordg űzni vgzjiéasni.
bara veskalisni si ordg zg. uziéjas zev iéastg kutasni petavlini: marko
povéas i kutas süni: imii ng pg sejtsgrrí t'saste
petavlannid h) —• afégv pg marko
batusko; mianli pg égd vgr
sgrin kaga suri, ié-ku páéta mesta silgma, sen turun bidmg i
kagais turun pias vgli vorsg. mi pe sejsgm iéud'gsasg ad'dzim da
boétim kagasg dai nuam.))
marko
sug: «sijg kagatg ong mem vuzalgi?» najg súgni:
«mii mi sijgn vejéam? mi pg vuzalam, eékg.v — nmii ng pg
korannid si vilgh) — «mi sto rubHei korám si vilg.»
5. marko
i ngbas gpei sto rubl'ejié izvostsikjaslié. babaisli
i sug: «mi pg tajgs mgdgdam irgd sar diné, assis med sudtgmlunsg jualas.»
a kaga nalgn zev edjgn bidmg; lun i voi veéten bidmg. sili
nán puktisni i mgdgdisni sijgs irgd sar ordg juavni silié med
sudtgm-lunsg.
fogják a gyereket és tovább (tkp. előre) mennek. Mennek, men
nek és Gazdag Márkushoz kéredzkednek meghálni.
Megint őhozzá kerültek szintén. A meghálok nagyon gyak
ran kezdenek kijárni. Márkus megijed és kezdi mondani: «Mit
jártok ti olyan gyakran ki?« — «Hallgass, Márkus atyuska; mi
egy sötét erdő közepén egy gyereket találtunk (tkp. nekünk
akadt), egy báránybőr szélességű hely elolvadt, ott fü nő, és a
gyerek a fűben játszott. Mi láttuk ezt a (tkp. az olyan) csodát,
fogtuk a gyereket és viszszükw.
Márkus mondja: «Nem adjátok-e el nekem azt a gyereket?*
Ők mondják: «Mit csinálunk mi vele? Mi eladnók». — «Hát
mit kértek érte?» — «Mi száz rubelt kérünk érte».
5. Márkus meg megint megveszi a fuvarosoktól száz rube
lért. A feleségének meg mondja: «Mi ezt el fogjuk küldeni
Heródes czárhoz, tudakolja meg a maga legnagyobb boldogtalan
ságát (értsd: a maga sorsát)».
A gyerekük meg nagyon gyorsan n ő ; nappal és éjjel egyegy arasznyit (araszszal) nő. Neki kenyeret tettek (a háti tarisz
nyájába) és elküldték őt Heródes czárhoz, hogy megkérdezze
tőle a legnagyobb szerencsétlenségét.
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6. iva'n naidisok
munis da munis i zev i(dzid sir ju
vomgn kaiig pos piddi. nemis nin si kuéa vetlgmags. «en pg pov
— sir sug — lok, vudz me kuéa da pervgi irgd saridlis juav
ussid sudtgm-luntg, a séssa mentsitn sudtgm-lungs. dir-e pg me
vag og vo?»
sijg vois irgd sar ordg. «tenid pg me dia ozir olgmsg
mark olis, kidé sus kr istos siis t'suzigad. a siridli pg nemis
loe sen kuilini. karabjas una putkil'avlgma da nilistavlgma.y>
séssa irgd sar setas pismg, ozir markoli
i tsgktas éetni.
«a sir vivtiid pg — suas irgd — vudz medaras da vgl'is sili
vistav; vudztgfáid-kg vistalan} to sojas.»
kor-kg iva'n naidisok
vutdzis, kiás pismg ozir
mar
kolt i suis sirli. sir sug: nme pg eskg i teng soji. ladng pg te
menim bgrin vistalin.n
7. séssa iva'n naidisok
vois dad ordg, ozir
marko
ordg. pismg sili vajis. naje seíísedé Iggdsisni iva'n
naidisok

6. Talált Iván ment meg ment és egy nagyon nagy csuka
fekszik a folyón át keresztben híd gyanánt. Már egész életén
át jártak rajta végig (a folyón keresztül). «Ne félj — mondja a
csuka — gyere, kelj át rajtam végig és először kérdezd meg
Heródes czártól a magad szerencsétlenségét ( = sorsát), azután
az én sorsomat. Sokáig nem kerülök-e (vissza) a vízbe ?»
0 Heródes czárhoz jutott. «Neked Márkusnak a gazdag
vagyonát rendelem, a mint Jézus Krisztus rendelte születésed
kor. A csukádnak meg egész életén át kell ott feküdnie. Sok
hajót borított föl és nyelt el».
Ezután Heródes czár egy levelet ad át (neki) és megparan
csolja, hogy adja át Gazdag Márkusnak (a levelét). «A csukán
azonban — mondja Heródes — menj át a másik partra ós csak
akkor mondd meg neki; ha az átkelésed előtt (tkp. átkelésedig)
mondod meg, akkor megesz*.
Valamikor átkelt Talált Iván, kezében a levél Gazdag.
Márkus részére ós megmondta a csukának. A csuka mondja:
«Én meg is ettelek volna. Jó, hogy te azután szóltál nekem»..
7. Talált Iván ezután jött a bácsihoz, Gazdag Márkushoz.
Levelet hozott neki. Azok annyira megharagudtak Talált Ivánra,*
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rüg, mii oz i tgdni mii kérni, séssa pismg lid'd'isni i kutisni süni :
<(mija pg teng sir is ez soi?» — umeng pg ez soi — sug iva'n
naidis
o k —, a teng pg astg kőris irgd saris.))
marko
babaisli i sug: nán pg Igsgd. áfáim pe vetla irgd
sar ordg. ku(tsgm pg bur-olgm log éetni iva'n n.ai diso klil'./»
séssa babaiskgd prgstsaitísis i mgdgd't'sis munni.
séssa sir berdg vois. sir berdg vois da ne-kit sili vudzni.
sir i sug: akiiUg-pg marko
baíusko mgdin?» — «bidsgnli pg
vgd mog. iseriid pg da&g jual§!» — cteda pg vgd me, kitísg
munan. irgd sar ordg pg munan. jestsg pg i skgralan! pvksi
jpg, vutdzgda.))
séssa sir ding marko
matiétíéis, tokié vudzni kutis. sir
sug: uíéasli!» vudzni pondis. sir nilistis i marko
estis, iva'n
n aidis o kii kol'i bur-olgm is m a r k olgn.

hogy nem is tudják, hogy mit csináljanak. Azután elolvasták a
levelet és kezdték mondani: «Miért nem evett meg téged a
<jsuka?» — «Engem nem evett meg — mondja Talált Iván —
de téged magadat hívott Heródes ezár».
Márkus mondja a feleségének: «Készíts elő kenyeret. Ma
gam megyek Heródes czárhoz. Micsoda vagyont kell majd Talált
Ivánnak adni ?!» Azután elbúcsúzott a feleségétől és elindult.
Azután a csukához jutott. A csukához jutott és semerre
se lehet neki átkelnie. A csuka mondja: «Hová készültél, Már
kus apuskám?» — «Hát mindenkinek dolga (van velem). Még
a hal is kérdez!» — «Tudom ám, hová mész. Heródes czárhoz
mész. Még bosszankodni fogsz! Ülj (rám), átviszlek*.
Erre Márkus a csukához közeledett, haragosan kezdett
rajta átmenni. A csuka mondja: «Megállj csak (tkp. rögtön)!»
Át kezdett kelni. A csuka elnyelte, és Márkusnak vége volt.
Talált Ivánnak maradt Márkusnak a vagyona.
J e g y z e t e k . 1. mi vgd ozira ólam v. mi vgd ozirgs j voi*
sgr-bgr nin kotg 'nojrao^t JWL npomjia, nocjrfe ÜOJIHOMH V;KT>
npomjio5 | itdzid nopja CCT> öojibinoíí KOTOMKOÜ' | pglai-serggg caz
ágypolcz sarkába (a fal mellé)'.
2. ivlasdnis cci> yjiHUTbf | bur dini 'megáldani, jót kívánni 5 ,
éini-vordni "minden jót kívánni, megáldani 3 ; mii sili sian-vordan
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^ T O eíl ,n;o6pa noasejiaenib, npe^CKaaíemb f \ ai-mamislis
burolgmse 'onpe^EJiaio y 0Tn,a H MaTepn Bee ,a;oőpo, HM-feme, ,a,oőpo
H HMymecTBO5 | gpeí < or. OTISTB | suis pglaüán (szótaghatár • a í
után) síarik v. suis pglai-serggsais c mondta az ágypolcz s a r k á b a n
levő' | pelatíé vidlimi
Ha nojiaTaxi. (tkp. az ágypolczból) n o CMOTpfejEH5 | ege degaddiííég cHe ,a;ora^ajiHCB5.
3 . iva'n naidisok
'ÜBaHi. HaH^éHHnii, 3 (1. KÁLIM A 89) ]
drezzitg '^poíKHTi), .n.posKJKHT'b'; dzgrg id. [ menam niv ... .vajis
v. menam niv . . . . vajema \ od§ vuzalg f nem adjátok e l ' ; vö.
WIOHM.

St.

26 :

«I.

U.

on,

V.

Peé.

one,

S.

on,

one,

L.

on,

od,

P. OÍÍ, od§» | sij^ j 9 Í í e nüidlis a 2. szem. determinatiónak érde
kes példája.
4 . iemnei les < or. TeMHHÜ JTECL | t'éem . . . . s'eííw mianli
'(jrymne) ^IÍML ,a;aBaTB e n y HMymecTBO; TEMT. HaMi. ^ a T t ' |
izvostsik < or. H3BOupíK'i. 1 • • • • mesta vilin bidmg turun
v.
. . . . mestae turun bidmgma . . . . helyen (tkp. helyre) fű n ő t t ' |
veékalisni
si ordg ég c nonajiE KT> HeMy ate5 | turun pias CBT>
TpaBi' | ong vuzalgi v. odg v. 1. fönt ( 3 . alatt).
5. mi mgdgdam v. mgdedlam | irgd < or. Hpo,n,'b | assis med
sudtgm-lunse jualas v. assis . . . . juavni ccaMOe öojitinoe Hec i iacTie (HeciacTjniBocTt) cnpoCHTb;» KaKoe H e c i a c r i e oam^aeTb
MeHa' a b b a n az értelemben, hogy 'a maga s o r s á t ' : sudsg.
6. nemis 'B^EKL, BCIO acH3Hi>' j dir-g me vag og vo ^OJiro-JiH
a BT» p'BKy He n o n a ^ y ' (mikor kerülök vissza a vízbe, hogy n e
kelljen itt fönt feküdnöm, hogy büntetésből rajtam végigmen
jenek az emberek) | siis (v. sigma) t'suz'igad co6r]feni,a.ir& BO BpeMH
c
pOjK^ema TBoero' | putkil'avni
onpoKH,HHBaTb' j
nilistavlgma
'nporjraTbiBajia' j vgüs 'TOJIBKO Tor^a (a mikor m á r a másik
c
p a r t o n leszel)' | vudztg^'éid
,a,o nepenpaBLi' | va/Uis
v. vutd£is
c
tála doras Ha STOTL Ő e p e r t ' .
7 . dddr 1. FOKOS 55 | seUsg&z v. do tovo —• or. #0 Toro |
mija vö. WICHM. St. 'dl. mija me tatsgm miféa cwie schön bin
ich doeh' | bidsgnli vgd mog "Kax^OMy flíao ecTt ,a,o MeHa' |
jestsg i skgralanl ceiu,e TBI H cep^aniLca, 3Jrann>ca!'
fokié c cep^HTo' | tsasliJ c ceiraac£ Te64 5 ; Uasli me tenid
vola 'ceiraacL a Te6rh npn,ny' (fenyegetőleg) j vudzni pondis v.
mgdis | estis Koiramica, CKOHTUijrea'.
A mese közlője egy uszt'sziszoíszki öreg asszony: A n n a
Nikoiajevna P o p o v a.
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4. s kgr g poma

b og

atgi.

1. mamis sug dis pomali:
níiéiíéi, poma, Uéttíi da kgf
kgts-gu kodji)). poma Uéiüis i keU-gu kodjis. sijg lun prgiditis.
mgd lunnas mamis suis pomali:
o-kaili da vidli gutg, ez-e kg{
kgt'é sed».
poma
kajis kgis-gu vidlini, da zev bur rut'é sili sedgma.
séssa rujsis i sug; «led'£ pg meng, ledé, te pg ozirman, tenid
bur kera».
poma leedéas. séssa gortas ledésas, mamisli vistalas : «vot
pg sedgma vgli rut'é, da me pg leidéin, mamis sug: «mija ledéin,
jgi poma?
sijes pg poéis vuzavni da dénga pg sedin-.
2. ruíé, sijg vgrg muni, zev jona tupl'ásg vgrin, kodalg. una
ruiéjas Uukgrtísisni, kutasni juavni: «mijis pg te kodalanh) —
«a vot pg poma ordg vetli, sijg pg zev jona verdis, juktads, gni
pg pekmella bostis. vot pg unagn, sogn, t'sukert'i!sg, me pg tiangs
nugda poma ordg geét'itni; e(t.jagn pg og nu».
4. H a m a r m e g g a z d a g o d o t t

Tamás.

1. Az anyja mondja lusta Tamásnak: «Kelj föl, Tamás, kelj
föl és legalább nyúlnak való gödröt (vermet) áss». Tamás fölkelt és nyúlvermet ásott. Az a nap elmúlt. Másnap Tamásnak
szólt az anyja: «Menj (az erdőbe) és nézd meg a vermedet,
nem akadt-e akár nyúl (a vermedbe))).
Tamás elment a nyúlvermet megnézni, és egy nagyon jó
róka akadt neki (a vermébe). Erre a róka mondja: «Eressz el
engem, eressz el, te meg fogsz gazdagodni, ón jót teszek veled
(tkp. neked)».
Tamás elereszti. Azután haza megy, elmondja az anyjá
nak: «Lám, róka akadt volt, ón meg eleresztettem)). Az anyja
mondja: «Miért eresztetted el, bolond Tamás? Őt el lehetett
volna adni, és pénzünk akadt volna».
2. A róka, az az erdőbe ment, nagyon erősen hengergőzik
az erdőben, részegnek tetteti magát (tkp. részegeskedik). Sok róka
gyűlt össze, kérdezni kezdik: «Miért vagy te részeg?» — «Hát
én Tamáshoz mentem, az nagyon erősen etetett, itatott, most meg
mámor fogott el. Lám, gyűljetek össze sokan, százan, én elvisz
lek benneteket Tamáshoz vendégeskedni; keveset nem viszek».
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séssa zev unagn rutsjas ts ukgrttsisni, so kimin ruU. ruts
sug: «loktg pe, lokt§! mekgd munam poma ordg gestítnv).
rut'é nuis rutéjasgs stadanas sar ordg. sarli
vistalisni:
ns k gr g p oma bogatgi
p§ mgdedis p§darok gesudarlv).
naja bidsgn éenéini kutisni, dívuittsini, kis p§ tajg p om ali
si-minda rutsis, jgi pomali,
dis
pomali.
3. sije £§ ruts bara munis vgrg da zev jona bara kodale,
sgd-bgzjases ilgdlg. «mii-ne, maibirgi, setU§ma vosan da vuktilan
(vukan), a mi pe tsiges* súgni sgd-bgzjas. «a lok pg, Uukgrttsgi
soen kimin, da me pg nua tiangs sar ordg ggstitni. me p§ ved
seni soji-jui)) sug ruts.
séssa epet' soen kimin sgd-bgé téukgrt'tsisni, da Uukgrgn
ledzsisni sar ordg. «gpet ggsudarli istgma poma
bogatgi
so
égd-bgz pgdarok)) sug ruts.
4. séssa rut'é munis sar ordg, sug: «vaili pg menim pudovnatg denga merditni s k gr g poma bog at g ilié».
Ezután nagyon sokan gyűltek össze rókák, körülbelül száz
róka. A róka mondja: «Jöjjetek, jöjjetek! Menjünk együtt (tkp.
menjünk velem) Tamáshoz vendégeskedni)).
A róka egész falka rókát vitt (tkp. a rókákat falkával vitte)
a czárhoz. A czárnak jelentették: «Hamar meggazdagodott Tamás
ajándékot küldött a császárnak».
Ok mind elbámultak, elcsodálkoztak (tkp. bámulni kezd
tek, csodálkozni), honnan van annyi rókája ennek a Tamásnak,
bolond Tamásnak, lusta Tamásnak.
3 . Az a róka meg megint elment az erdőbe és megint na
gyon részegnek tetteti magát, a hölgymenyéteket szedi rá. «Mit
hánysz úgy, ós émelyeg a gyomrod, te boldog, mi meg éhesek
vagyunk», mondják a hölgymenyétek. «Hát jöjjetek (tkp. gyere),
gyűljetek össze százan körülbelül, én meg elviszlek benneteket a
czárhoz vendégeskedni. Lám én ott ettem-ittam», mondja a róka.
Erre megint százan gyűltek össze körülbelül hölgymenyé
tek és egész csapatul mentek le (az erdőből) a czárhoz. «Megint
száz hölgymenyétet küldött Gazdag Tamás a császárnak aján
dékba*), mondja a róka.
4. Ezután a róka elment a czárhoz, mondja: «Add nekem
a pudovkádat, hamar meggazdagodott Tamás pénzét megmérni)).
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pudovna éetisni sili denga meráitni, séssa ruts loktis pom a
orde. bidsgn gurjis, koréis poma ordis, da kié-kg kik grgs suri da
nje i éujis asik-kostas. séssa bgr nuis sar orde pudovnasg. gesudarlgn i sueni: <iku(ti§m ta-minda bogatstvo p§ loi
pomali/
vajé pe pudcvnasg pirkgdg. dénga-kg pg merditisni, kié-ke use».
pudovna pirkedisni, kié-kg kik gres usi. apravda £§ pe pom aid
bogatgi i v§lema/»
5. ggsudarlgn zev mijéa niv em, et'i niv. rut's settíg munis
korásni. korásni munis da su§. «sar vgingi mórt, teád sabla,
meam jur, me pe lokti korásni, poma
bogatgi
pg istis
kor ásni)).
sarislgn súgni: «kié pg si-minda bogatstvois sili loi? voidar
pg korié, ggl' vgli. silgn pg úingm abu)>. — «kidé pg'abul —ruíé sug. miita nin pg pgdarki mededis tianli, déngasg pg pudovnagn meráitg.))
«mi pg Zgnikgs og tedg, vaili pg taítsgrt. — nme pe og~

Pudovkát adtak neki, a pénzt megmérni. Azután Tamáshoz jött a róka. Mindent felkutatott, keresett Tamásnál, és
valahonnan két garas került elő és azt be is dugta az abroncs
(és az edény) közé. Azután visszavitte a czárhoz a pudovkát.
A császárnál mondják: «Mekkora (tkp. milyen ennyi) gazdag
sága lett Tamásnak! Rajta, rázzátok ki a pudovkát. Ha pénzt
mértek, valahonnan kiesik». A pudovkát kirázták, valahonnan
kiesett két garas. «Valóban gazdagnak kell lennie Tamásnak!»
5. A császárnak nagyon szép leánya van, egyetlen lánya.
A róka odament leánykérőbe. Leánykérőbe ment és így szól:
«A czár szabad ember, tiéd a szablya (értsd: a hatalom), enyém
a fej, én leánykérőbe jöttem, gazdag Tamás küldött leány
kérőbe)).
A czárék mondják: «Honnan lett neki annyi gazdagsága?
Azelőtt koldus, szegény volt. Neki semmije sincsen*. —'• ((Ho
gyan nincsen! — mondja a róka. Már mennyi ajándékot kül
dött nektek, pénzét meg pudovkával méri».
«Mi nem ismerjük a vőlegényt, hozd ide». — «Nem én.
A vőlegény szégyellös (félős). Mikor megállapodunk, lakodalmas,
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Sgnik pg polié. kor pg lesgd'Uam, svad'bagn loktami). najg Igégd't'sisni, ki kutisni; rujsis svatíaalg.
6. rut'é munis p o m a ordg. p o m aes bidsgn pivégdis da miéégdis, jedzdgdis da vgtíégdis. ééééa pur vgjíéis da lezngg-íévetjasgn
basitis purs§. gesudar orttsali gizis pism§: ami p§ loktam svadbostsik pizen.»
p o m a§s ledzs§dis da mirjasse bids§n baéitis bid, éoma
tsvetjasgn. ééssa matismisni pizgn gesudar diné pristaú dorg.
matismini kutisni, ruís d'éurin-dzerin vejsis, pur kiésis, stavnis
va§ usisni. rut'é kutis gorzini-: ukarau'l! vgjim, vgjim/»
7. sarlen uéked'üéisni leptini pom ajasgs. p omaes leptisni
da i sueni : «mija ne pe sejéem miétgm páé-kema ?» rufs sug:
<iSvad'bostsik bidsen vgji i pdé-kgm bidsen vgji.»
pdé-kem p o m ali vajisni bidsgn vilgs. pom ags séésa pdstgdisni bur pdé-kgmgn. bur páé-kgmgn pdétgdisni, ééééa pukégdisni
karetag, katgdisni sar ordg.

népül jövünk». Ők megállapodtak, megtartották az eljegyzést (tkp.
kezet fogtak); a róka a vő anyját helyettesíti (tkp. a vő anyja).
6. A róka Tamáshoz ment. Tamást egészen megfürösztötte
ós megmosdatta, fehérré tette, kicsinosította. Azután tutajt csinált
és a tutajt csipkerózsa virágokkal díszítette fel. A császár körül
lévő embereknek levelet írt: «Mi násznép csónakon jövünkw.
Tamást levitte (a partra) és a gerendákat (tkp. tuskókat)
mind mindenféle virággal díszítette fel. Azután közeledtek a.
csónakkal a császárhoz a kikötőhelyhez. Közeledni kezdtek, a
róka himbálódzott, a tutaj szétesett, mind a vízbe estek. A róka.
kiáltani kezdte: «Segítség! (tkp. őr!) Elmerültünk, elme
rültünk !»
7. A czár emberei odarohantak kimenteni (tkp. kiemelni)
Tamásokat. Tamást kihúzták és mondják: «Miért olyan csúnya
a ruhája (tkp. csúnya ruhájú)?» A róka mondja: «A násznép
mind belefúlt és a ruha mind elmerült».
Egészen új ruhát hoztak Tamásnak (tkp. ruhát hoztak
egészen újat). Tamást azután felöltöztették szép ruhába (tkp.
ruhával). Szép ruhába öltöztették, azután hintóba ültették, vitték
a czárhoz.
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poma zev déirúdég, bergale. gesudarina i sue: «mii-n§ p§
taj§? abu-§ j§i?» ruts su§: «abu. taj§ pdé-k§mid ne si serti.»
gpei magazinié vajisni bur páé-k§m, páétedisni bur pdé-kemgn
poma§s.
med ééssa poma
oz vermi bergavni, ruts bostis giris
bulavka da pomali
pel'-ponas íéutkalis (sutskalis). ééssa su§
g§sudari?íali: «páé-k§mid pe §ni si éeríi.))
8. ééééa nal§n svadba, veniéáitíéisni, piruitisni. ééééa ruts
su§: nmem pe vodé-viv kol§ munni, get§viítíini, vidééisni.n
ruti muni, muni. zev una paslukjas paslusnijédit§ni. «kodli
p§ paslusni^éditad í i> — ami p§ zmei g or o deté-gozjali.)> —
^svadba p§ kutas munni, da ti p§ viétalgi : csker§
voma
bogat§ili.
tianli p§ lo§ sur st§kan da vina rumka, da kőéin
koénalasni)).
ééssa muni vodée. loktis, sije zmei goro deté-gozja keni
ol§, kujim sudta krustalngi domin. rúté i sue, naj§s povéedlg :
«mii p§ ti dumáitannid? m alánná
sári fisa p§ lokt§, bidsgn p§

Tamás nagyon mozgolódik, forgolódik. A császárné mondja:
«Mi ez? Nem bolond-e?» A róka mondja: «Nem. Ez a ruhád
nem tetszik neki (tkp. nem szerinte való, nem kedve szerint
való)». Megint jó ruhát hoztak a raktárból, jó ruhába öltöztették
Tamást. Hogy Tamás azután ne tudjon forgolódni, a róka vett
egy nagy gombostűt és Tamásnak a vállába szúrta. Azután így
szól a császárnéhoz: «Most kedve szerint való a ruha».
8. Azután lakodalom van náluk. Megesküdtek, lakomáztak.
Azután így szól a róka: «Nekem előre kell mennem, előké
szülni, várni».
A róka ment, ment. Nagyon sok pásztor legeltet. «Kinek
őrizitek (a nyáját) ?» •— «Mi a zmei ^ororfeís'-házaspárnak (őriz
zük a nyáját»).— «Lakodalmas nép jön majd, és ti mondjátok:
"hamar meggazdagodott Tamásnak'. Lesz nektek egy pohár sör
és egy pohár pálinka, és ajándékot adnak».
Azután előre ment. Odajött, a hol az a zmei gorod'eíéházaspár lakik, egy háromemeletes kristályházban. A róka így
szól, rájuk ijeszt (tkp. megijeszti őket): «Mit gondoltok ti? Jön
Melánia czárné, mennydörgéssel és villámmal mind összezúz,
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gimgn da tsardgn tiangs éuggdas, sotas. déebsgi pg, petg itdzasst'egaanid».
naje povzasni da itdzas-siegag pirasni, dzebsasni. rut's séssa
aslígdt'sas da úol'nan petgssg gztas da najg i sot't'éasni.
rut's séssa sij§ piras kujim-sudta domg, kutas svadba vidzsisni, ggtgvittsinL
9. svad'ba kutas lökni, zev una paslukjas addéasni. kujsarjas juaiasni nalis: «kodli pg paslusni/sáitad?» paslukjas suasni:
«skgrgi poma bo g at gili».
svadbais paslukjases koénalasni, vina rumka setasni, sar
stgkangn juktalasni.
séssa voasni rut's berdg. ruís vidzsisg bidsgn ndngn, solgn.
ggsudarlgn divuiiügni, lubuiíUeni. uabu-Zg pg pgrjalgma rufág
svaiia ».
séssa bidsgn setgn piruitasni, svad'buitasni.
séssa i estas. ggsudarlgn niv mési'it'tíis. séssa i pori.

megéget benneteket. Bújjatok el, menjetek ki a szalmakazalo
tokba ».
Ok megijednek és bebújnak (tkp. bemennek) a szalma
kazalba, elrejtőznek. A róka azután odarohan és mind a négy
sarkát meggyújtja, és azok meg is égnek.
Azután a róka bemegy a háromemeletes házba, kezdi a
lakodalmas népet várni, előkészületeket tenni.
9. A násznép kezd jönni. Nagyon sok pásztort látnak.
A kocsisok kérdezik tőlük: «Kinek (a nyáját) őrzitek?» A pász
torok mondják: «Hamar meggazdagodott Ivánnak (a nyáját))).
A násznép megajándékozza a pásztorokat, egy pohár pá
linkát adnak, pohár sörrel itatják.
Azután a rókához jönnek. A róka várja (őket) mind ke
nyérrel, sóval. A császárék csodálkoznak, gyönyörködnek. «Nem
csapott be a róka-nászanya».
Azután mind lakomáznak, lakodalmat ülnek ottan.
Azután vége is van. A császárnak a leánya férjhez ment.
Azután — vége.
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J e g y z e t e k : 2. kodavni 'iibaHCTBOBaTb'; kodalg 'npe,a;CTaBnaeTCH m>nm>iwb \ p§kmel1'a < or. noxiviejibe (1. KALIMA)
'Katzenjammer' | meked munam vö. munam sar ordg mekgd
'menjünk velem együtt a czárhoz' FOKOS 110 j stadanas 'eb
írJkjiHM'L CTa,a;oM'L' | pgdarok < or. írólap OKÍ'.
3. vukni 'gyomorémelygést (ToniHOTa) érezni, hányási ingere
(pBOTa) van, böfögése van (oTpbiraTbca)'..
4. pudovna < or. nyuoBrsa j ggsudarlgn i súgni 'y rocy^apa
CKasajm' | bogatstvo < or. őoraTCTBO | pravda ég p§
pomaid....
c
npaB^a, ^OJIJKHO ŐHTB, ITO 9oMa BT> caMOMt ^ j i t őoraTtrii'.
5. teád sabla, meam jur vö. tenad purt, menam jur 'tiéd
a kés, enyém a fej' FOKOS 48 I polis 'őoasjiHBbríí5 | ki kutisni
vö. ki-kutgm ' k é z f o g ó , eljegyzés5 J svat't'a < or. CBaTba; svaitaalg
C
BMliCT0 CBaTBH'.
6. l'ezngg 'uiHiiOBHHK'b' | ggsudar-orttsali
JKHBymtiMi. y
rocy^apa 3 | svad'bostsik 'cBa,HLŐOBinHKrb'; vö. CBa^eömHKT. és
CBaTOBHiHKi (DAL) | mirjas ^ H H , a melyek a tutajon voltak i
dzurin-d'zerin (v. dzurin-déerin) vgtUis cnoKaTiHyjica\
7. kareta < or. Kape/ra | pomajas§s 'Tamásókat' 1. FOKOS 62.
8. pasluk < or. nacTyxt | zmei <. or. SMÍJH; gorod'et'é < or.
ropo,a,eiri> (vö, az orosz mesékben szereplő swhlí ropbiHirabcsal) | maldnna < or. MajiaHta j ifáas-súga
vö. ijdzas-tega
FOKOS 49.

9. XubuUUgni 'jnoőoBajiHCb5 | méstitísis ( < or. MÍJCTHTBCS)
'ycTpoHJiacb, Bbimjia sa siyarb'.
Vö. a dis ivan és kuzrna da pcma ez. meséket (FOKOS

38, 109).
A mese közlője a fönt említett ÁHHa HüKOJiaeBHa I I o n o B a .
5. starik

g o zj a.

1. starik gozjal§n kujim pi em. olisni, olisni da telkuiteni:
«mian kujim pi égnik i súgni: "vetlam ggsudar ordg kordém'»»
staruka olis, olis da kor-k§ munis ggsudar ordg korásni. ggsudarislgn i súgni: v.kuj.sgm mort-tui pg tgdgh) — «mi pg ólam

5. Az ö r e g

házaspár.

1. Egy öreg házaspárnak három fia van. Éltek, éltek és
tanácskoznak: «A mi három fiunk (már) vőlegénykorban van és
azt mondják: 'Menjünk a császárhoz a leányát megkérni')). Az
öreg asszony élt, ólt és egyszer elment a császárhoz leány
kérőbe. A császárnál mondják: «Micsoda mesterséget tud?» -
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jprgsta, kréstanstvogn zanimáittsam». — umed pe sijg vetlas, da
velgd'téas da vetis pe loktas kordénp.
. .-.
séssa gortas munis mamis da i suis piisli:
«suisni p§
saridlgn: cmed pe vetlas nazgvitni da nazitka pe vajas, da veUéti
med getrásas*)).
.......
2. piis séssa nopjdsis da munis. munis da munis, da zev
i/lzid kerka vois. vois da piris settée. zev itdzid mórt kuile-uze.
séssa sij§ pglat-serggas dzebéis, med oz ad'dzi. séssa u£is,
uzis itdzid mórt da i tééítsis. tééttsis sijg da sor vilas v§li pes
étik. pisán sajas puksis, pessg bostis da jur ggggris ki^.jovtgdis
da suis: uglena pe davai pit da jiét)). zev mij'éa niv loi. sili
skatert volsalis, da bid-sama napitkase vajis settée sili; séssa
éoini vajis bid-sama zarkei-prazkei. éojis da juis zev jona da
epet pesse ki^sovtedis jur gggeris. niv ééséa ber peske pgris da
pes i loi bgr. kué mortid bgr űzni vodis, zev jona uég nir-gorgn.
űzni kutis. pglatéánid tom mortid kijgd'téis, kijgd'téis da pestg
bostis da i nuis.
«Mi egyszerűen élünk, földműveléssel foglalkozunk)). — «Hadd
menjen ö és tanuljon ós csak azután jöjjön leánykérőbe».
Erre haza ment az anya és meg is mondta a fiának:
<iAzt mondták a czárnál: c hadd menjen pénzt szerezni és hoz
zon pénzt (tkp. keresetet) és csak azután nősüljön'».
2. A fiú erre vállára vette a zsákját és elment. Ment és
ment, és jött egy nagyon nagy ház. Odaért és oda bement. Egy
nagyon magas ember fekszik-alszik (ott).
Erre az ágypolcz sarkába rejtőzött, hogy meg ne lássa;
Azután aludt, aludt a magas ember és fölkelt. Fölkelt ő és a
gerendán egy darab (hasáb) fa volt. Az asztalhoz ült, a fadarabját
fogta és megforgatta a feje körül és így szólt: «Ilona, adj inni
és enni!» Nagyon szép leány lett. Abroszt terített fel neki és
mindenféle italt hozott neki oda; azután mindenféle pecsenyét
sültet hozott enni. Evett meg ivott nagyon erősen és megint
megforgatta a fáját a feje körül. A leány megint fává változott,
és megint egy darab fa lett. A hosszú ember megint lefeküdt
(tkp. visszafeküdt) aludni, nagyon erősen horkol (tkp. orrhang
gal alszik). Elaludt. Az ágypolczról leskelődött a fiatal ember,
leskelődött és fogta a darab fát és el is vitte.
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3. ééssa muni, muni da sili pánid loi mórt. «mii pg te
peska ?» — «menam p§ peskis verdié. — mii pg te pl'et'a ?» —
umenam pg pl'eüs mort-lovzgdié». — «vai pg veééam!» najg i
veZsisni.
ééssa bara votdzg munis pHet'gn. munis, munis, bara mórt
pánid loi.
«mii p§ te sia?» jualis. -— o-menam siis mort-viié». —
o-vai pg ve2sam!i>
plet'gn da sign najg bara veMisni. tom mórt ééssa boétis si
da sili i sug: «mun %g pg, vi kiknan morUg, pleísg p§ vai da i
pess§ vap. si bgr-vajalis. silgn loi plei da pes da si.
4. munis, munis vo$zg. bara mórt pánid loi. nug kiás kol!k
da jualg: iifflii ng pg te pleía da peska da sia?» — nmenam p§
peskis verdis, pleíis lovzgdis a siis viié. — mii pg te kol'kjah) —•
nmenam pg kolk kiűégűz kajégdni verman, si sudta pg zárnia
dom log». -— «vai pg ve%éamv>.

3. Azután ment, ment és találkozott egy emberrel (tkp. neki
szembe lett egy ember). «Miért van neked fád (tkp. mit vagy
te fás)?» — «Az én fám tápláló.» — «Miért van neked ostorod
(tkp. mit vagy te ostoros)?* — «Az én ostorom embert-életre
keltő » . — «Nos, cseréljünk!» Ok cseréltek is.
Azután megint előre ment az ostorral. Ment, ment, megint
, találkozott egy emberrel.
«Miért van gerelyed?», kérdezte. — «Az én gerelyem
embert-ölő». — «Bajta, cseréljünk)).
Megint cseréltek az ostorral és a gerelylyel. A fiatal ember
erre fogta a gerelyt és így szól a gerelyhez: «Menj hát, öld
meg mind a két embert, hozd el az ostort és a fát is hozd el».
A gerely visszahozta. Neki lett ostora meg fája és gerelye.
4. Ment, ment előre. Megint találkozott egy emberrel,
A kezében visz egy tojást és kérdezi: «Hát miért van neked
ostorod meg fád és gerelyed?" •— «Az én fám tápláló, ostorom
életre keltő, gerelyem meg megölő.» — «Miért van neked tojá
sod?)) — «Az én tojásom, a meddig fel tudod dobni a ma
gasba, olyan emeletes (annyieméletű) aranyos ház keletkezik)).—
«Nos, cseréljünk)).
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séssa veisisni pesk§n da kol'kjgn. séssa sili i sug: «vot pg
te vetli da sutski morts§ da vai pesse».
vot silgn kimin premis vgli, zgniklen!
5. berged'tsis gortldn. gortldn berged'tsis, gorte vois da mamisli isug:
«mun pe sar ord§ koráéni». — w i i pe vetlan?!
mian pe v§d nem-tor abu/» — «te p§ su: ^mian p§ bid-tor em,».
munis mamis korásni. aprestei kréétáúin saje pe kidé
setam ? /» suisni g§sudarislen.
6. voinas vodisni űzni. ímik munis sar-kerka ding. kol'ktg
kajégdlis, kujim-sudta dom loi déik sar gsin vo(d'éas.
ggsudarlgn t'sét't'sisni, povéisni. avot — suasni — kujsgm
pg tajg d'ivg Zoi/» istasni saldatjases: kujsem olisjas setgni ?
si péti da saldatjasgs bidsgn vialis. saldatjas usini, kuileni
gsin ulas, ggsudarlgn povzisni, najg istisni veti'min kimin saldat.
séssa veti'min saldat si — petis da stavse viis.

Erre cseréltek a fával meg a tojással. Azután így szól a
gerelyhez: «Hát menj, szúrd meg az embert és hozd el a
fáját».
Lám, mennyi szerzeménye volt neki, a legénynek!
5. Visszafordult hazafelé. Hazafelé fordult vissza, haza jött
és így szól az anyjához: «Menj a czárhoz leánykérőbe*). —
«Mit menjek (tkp. mit menj, mit menjen az ember; 2. szem.
ált. alany)?! Hiszen nekünk semmink sincsen!» — «Te mond
jad: 'Nekünk mindenünk megvan'».
Ment az anyja leánykérőbe. ((Közönséges paraszthoz hogy
adnók (a leányunkat)?!» mondották a császárnál.
6. Éjjel lefeküdtek aludni. A vőlegény a czár házához
ment. A tojást feldobta a magasba, háromemeletes ház lett
éppen a czár ablaka előtt.
A császárék fölkeltek, megijedtek. — «Nézd csak — mond
j á k — micsoda csoda lett!» Katonákat küldenek: micsoda lakók
vannak ottan?
A gerely kijött ós mind megölte a katonákat. A katonák
elestek, az ablak alatt fekszenek. A császárék megijedtek, ők
körülbelül ötven katonát küldtek. Ezután az' ötven katonát a
gerely — kijött és mind megölte őket.
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ggsudarlgn jesse jona povéisni. epet' istisni poshisídkes. ignik
su§: nmed p§ loktas a(t'sis me ordg».
zgnik sug pl'etHi: nmiMi p§, Uufskáip, med p§ lov£asni». stavis
lovzisni, miidem (miidtem) vilis.
ggsudar divuittég: «mu pe, loe petavni. ku^sgm pe taüég
mórt loktis ?»
1. séssa gesúdar aj'éis péti. zdbrováiííéis, primitis sije
£enik kid'é éUduite. ukid'é pg, tenad /rá(tsem iskustvo, vilin pe
si-minda i bgr lovzgdinh) — «íaje pg mii-na?! vot, púkéi pe da
gbgdáitam /.»
puksisni ebgdditni. igáik peskes bosti* da jur geggris geggrtgdis. «g Ven a pg davai pií-jiéí!» zev m'ijéa niv loi. nali das-vit
pglgs napitka vajis, bidsgn raznei, das-vit pglgs kusánng.
gesudar senég, d'ivuitt'sg: «&js pg ted ta^sgm mort-tujis
surish) — «menam pg bid-to7' em : si pg mórt vig, plei pg lovzgdg, pes pg verdg, koük pg mem kifösgdz katUgdla, kutsgm ugodno
dom lo§i>.
A császárnál még erősebben (jobban) megijedtek. Megint
követet küldtek. A vőlegény mondja: «Jöjjön ő maga én
hozzám*).
A vőlegény mondja az ostornak: «Menj, üsd meg őket,
hadd támadjanak életre». Mind életre keltek, a hányat megölt.
A császár csodálkozik: «Mi (ez), ki kell menni. Micsoda
ember jött ide?»
7. Azután a császár maga ment ki. Köszöntötte, fogadta őt
a vőlegény, a hogy illik. «Hogyan, micsoda tudományod van
neked, annyit megöltél és megint életre keltetted?)) — «Mi ez
még?! (értsd: ez még semmi!) Lám, ülj le és ebédeljünk!))
Leültek ebédelni. A vőlegény fogta a darab fát ós meg
forgatta a feje körül. «Ilona, adj inni, enni!» Nagyon szép
leány lett. Tizenötféle italt hozott nekik, mind másféle, tizenöt
féle ételt.
A császár csodálkozik, ámul: «Honnan akadt neked ilyen
ügyességed?)) — «Nekem mindenem van: a gerely megöli az
embert, az ostor életre kelt, a fa táplál, a tojásom meg a
meddig feldobom, tetszésszerinti (tkp. a milyen tetszik) ház ke
letkezik)).
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éojisni, juisni. igríik pes ki(tsovtgdis jur geggris, suis :
«§l'ena pe stupai na mesto.'» pizan vilié biri bgr.
8. g§sudar senée, kuttsem mort-tui surgma. «me pe verrna
t'églgi voiska gt'i t'éasgn vini, epei pg verma t'éasgn £g lovég 'ni». —
«vot pramgi pg gni éenik, poée pe i niv éetni eni» sug sar.
vot naje Igégd'iéisni nilgs setni si saje.
«tolkg pe me dinié domtg pe gdal't, boét». — «me p§ ta-voi
£e i verma bostni i puktini viJíag».
ggsudar gortas miini. £§nik kolk bgr kajégdlis, domis ééséa
ez lo. med mestag munis da siis j,lg (vilg) kajéedlis, da siis
i^zid dom loi.
najg i svadba leégdisni. ééééa piruitisni-paruitisni.
ééséa
i estis.
bur mort-tuinad ggsudarlié nivsg pgrjalis.
Ettek, ittak. A vőlegény megforgatta a fát feje körül, így
szólt: «Ilona, menj a helyedre!» Az asztalról (minden) eltűnt
vissza.
8. A császár csodálkozik, milyen ügyessége akadt. «Én
egész hadsereget tudok egy óra alatt megölni, és megint egy
óra alatt életre kelteni». — «Lám ez most az igazi vőlegény,
most hozzá is lehet adni a leányt», mondja a czár.
Hát ők megállapodtak, hogy hozzá adják a (czár) leányát.
«Csak távolítsd el, vidd a házadat mellőlem». — «En ma
éjjel el tudom vinni és új helyre tenni».
A császár hazament. A vőlegény megint (tkp. vissza) fel
dobta a tojást, a háza erre eltűnt (tkp. nem lett). Egy másik
helyre ment és annál messzebbre (magasabbra) dobta fel, és
annál (értsd: az előbbinél) nagyobb ház keletkezett.
Ok előkészítették a lakodalmat. Azután lakomáztak, lak
mároztak. Azután vége is lett.
Jó mesterségével kicsalta a császár leányát.
J e g y z e t e k : 1. mort-íui 'cnocoŐHOCTb, peMecjio' | prgst <
or. npocTOH | kréstanstvo < or. KpecTbíiHCTBO ( zaniindiitéam <
or. 3aHHMaTLca | vgUé, velié, vgliéü TOJIBKO TenepB; nocjrfc
öToro' | naígvitni, na£itka, naZgtka 1. KALIMA 91.
2—6. gtena<. or. OjieHa | pii < or. niiTt j jiét< or. 'ÍJCTL |
Nyelvtudományi

Közlemények.

XLUI.

•»"
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skat'ert < or. CKaTepTb | éark§i-pra£k§i
'acapeHoe-npajKeHoe' | p§~
laUánid a szótaghatár a t u t á n van (nem pela^sánid!)
| peska
C
CB iiojrEHOMb' j pUí <C or. ruieTb | si c poraTHHa, Konbé' | poslusúik < or. nocjiyinHHKT, fnocjiaHenT. 5 ).
7—8. zdorováiiMini < or. 3,n,opoBaTbca j primitni 1. KALTILA
114 | éleduite < cjrk^yeTb | iskustvo < or. HCKVCTBO | íajg />£
mii-na ? C9T0 eiu,e *ITO ?5 | §b§dáitni < or. oőii^aTb | razn§i <
pa3HbiH | kusdnn§ < KyraaHbe | kujsem ugodno dom cKaitoÉ yro^HO
^OMI' | stupai na mesto = CTynafi Ha MBCTO | pizan vilié biri:
b§r c co CTOJia Bee ymjio oőpaTHo' | voiska < or. BOHCKa j pram§i
< or. npflMOH | §dalt< or. OT,a,ajiHTb | *;iWa.g cHa HOBoe MÍJCTO'
sijs il§ (vile) cem;e Bbime\
Ezt a mesét is Aima H. I I o n o B a közölte velem. Jellemző,
hogy ez az öreg asszony, — a ki otthon csak zürjénül beszél a
hozzátartozóival és azt állítja és hiszi magáról, hogy olyan ke
véssé tud oroszul, hogy őt oroszul akár «el is lehetne adni» —r
mennyi orosz szót kever zűrjén beszédjébe.

6.
1. ol§ni-v{,leni starik-gozja. nalen véli kujim pi. itdzid pis§
saldat§ ez bostni; meds§ i boétisni. boétisni i nuiisni sijes sluéitni. séssa loii voina. gesudarlen vunema gortas sabta da kertpatits. séssa kutasni juavni, kodi pe verm§ med §dj§ (§dj§n)
vetlini. e(i suas : vme p§ vetla kujim vo.» sili suasni: «te pe tai
dir vetlan (vetlini k§sjan).» a starikidlen piid sue: «me p§ vetla
kujim sudkien.» gesudar su§: «menam pe sen niv em, silié p§ i
kor sabla da paliU.))
6.
1. El-van egy öreg házaspár. Nekik három fiuk volt. A legidősbik fiút nem vették be katonának; a másodikat bevették.
Bevették és elvitték őt szolgálni. Azután háború lett. A császár
otthon felejtette a kardját ós vasbuzogányát (tkp. a császárnak
otthon felejtődött a kardja és vasbuzogánya). Erre kérdezni
kezdték, ki tud leghamarább (elmenni és) megjönni. Az egyik
mondja: «En megjárom az utat három év alatt». Neki mond
ják: «Te bizony sokáig mész (akarsz menni)». Az öreg ember
nek a fia azonban így szól: «En megjárom az utat három nap
alattw. A császár mondja: «Nekem leányom van ott, tőle kérd
a kardot és a buzogányt».
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2. séssa sijg mgdgd'Uas munn%. munistas sajavtgdz i pl'essg
mug inmgdlas i kgís loug. kg(t'sgn munas, munas mudzt'g^zis. gpet'
lukistas mug ptessg i ruta loug. mudztgd'z rut's munas. séssa mirjg
l'ukj,stas ptessg i kai loug (kaje pgrt'tsas). kajgn munas i voas
ggsudar ord§. piras da i setas zapiska ggsudar-nitysli.
niv i jual§: «'dir-g pg i kidz loktinh) sijg vistalas : «me
p§ sudki na tolkg lokti, a voii pg me kgjsen, rujsgn i kajgn.» —
akijeik pg te verman pertíéinih) jualg niv. sijg kitUovíUas ggg~
rgsgn dai kgís loug. nilis no£i(tígn misku vivsis vundas gensg i
t'sisjan pig kgrtalas. séssa ggggr p§v ggggrtas i rut's loug. sijg niv
bar a vundas misku vivsis ggn i Uisjan pig kgrtalas. gpeí saldat
ki^sovtisas i kaje pgrg. kailis gt'i perg nejsistas i t'sisjan pig
idralas. tsajgn juktalas i zapiska saldat sgris baíli mgdgdas. setas
i sabla da kgrt-patití.
3 . petas i bara kg(Usgn munni kutas, mu(d'£as, ruj'sgn munas„
munas, zev jona mufd'zas i kuz-turuna ing soiUsini vodas.

2. Azután elindul ő. Megy egy kicsit, a míg el (nem) tűnt
(a szemük elől), és homlokát a földhöz érteti és nyúllá lesz.
Mint nyúl megy, megy, a míg el nem fárad. Megint hozzáüti
homlokát a földhöz és rókává lesz. A róka megy, a míg el nem
fárad. Azután egy tuskóhoz üti a homlokát és madárrá lesz
(változik át). Mint madár megy és eljut a császárhoz. Bemegy
és odaadja a levelet a császár leányának.
A leány kérdezi: «Sokáig és hogyan jöttél?» 0 elmondja:
«En még csak egy napig jöttem, ós mint nyúl, róka és madár
jöttem». — «Hogyan tudsz te átváltozni?)) kérdezi a leány.
0 megfordul körben és nyúllá lesz. A leány szőrt (tkp. szőrét)
vág le ollóval a hátáról és a kendőjébe köti. Azután megfordul;
köröskörül és rókává lesz. Az a leány megint szőrt vág le a,
hátáról és a kendőjébe köti. A katona megint megfordul és
madárrá változik át. A madárnak egyik tollát kitépi és a ken
dőjébe rejti. Teával kínálja meg (tkp. itatja) és levelet küld a
katonával az apjának. Odaadja a kardot meg a vasbuzogányt is.
3. Kimegy és megint mint nyúl kezd menni, elfárad, mint
róka megy. Megy, nagyon erősen elfárad és egy magas fűvel
benőtt helyre (tkp. hosszúfüvű helyre) lefekszik megpihenni.
23*
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kuttsgm-kg d'eneral (íéinovnik) set kutas munni i silié kertpatitstg da sablatg boétas. sije sejsem jona uzg, oz i kivli. ééssa
d'eneral sili iz gotaas kertalas i vag sibitas.
va pitsédn sije add'ée sondi i kutas sondili kemmisni : úepti
p§ meng vasis.v
eitéid kemmisas i vil§(d£ik kajas. medis kemmiéas i sondiis
sij§s perjas vaéis.,
4. d'eneral sabl'a i patité vajas ggsudarli i gesudar kgsjg si
sajg nivsg setni.
naj§ kutasni getevMtsini svadba vile, a mgdis seŰ'ée i voas,
kodi vaéid (va&is) petis.
niv sug Zgniksg : «taj§ pe me diné sablala ez voli, a so pe
piris eni mórt, süen pe tíu£emis tedsa, sije pe i volis.» i sijes
korasni matg^dzik i kutasni judsni.
5. nilis kutas juavni : ukid'é p§ te volinh) sije kutas süni:
«kgtUen pg me lokti» i sije kgi's loui. kgflsislgn spina vivsis vun-

Valaniilyen tábornok (hivatalnok) arra kezd menni és elveszi tőle a vasbuzogányt és a kardot. 0 olyan erősen alszik,
nem is érzi (hallja). A tábornok azután követ köt a nyakába és
bedobja a vízbe.
A vízből meglátja ő a napot és elkezd a napnak könyö
rögni: «Emelj ki engem a vízbőb.
Egyszer könyörög és magasabbra (feljebb) emelkedik (száll).
Másodszor könyörög és a nap kihúzza őt a vízből.
4. A tábornok a kardot és a buzogányt elhozza a császár
hoz és a császár őhozzá akarja adni a leányát.
Készülni kezdenek a lakodalomra, azonban odajön a
másik is, a ki a vízből kijött.
A leány mondja a vőlegényéről (tkp. a vőlegényét): «Ez
nem jött hozzám a kardért, de nézd csak, most bejött egy em
ber, annak az arcza ismerős, az jött (hozzám)». És őt közelebb
hívják és elkezdenek kérdezősködni.
5. A leány kezdi kérdezni: «Hogyan jöttél ?»> Az kezdi
mondani: «Nyúl alakjában jöttem én» és ő nyúllá lett. Anyui
nak a hátáról szőr van levágva, a leány meg megnézi a kendője
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distema g§nse, a nilis t'sisjan pellesis (petessis) vidlas: setis i
em g§nis. séssa, rut's lom. rut'slen toze misku vivsis g§n vundist§ma i niv bara perjas gen; g§n ruül§n i em. séssa kai
lom i per§ §íi abu. niv perjas tíisjan piis i pere setis i vglema.
séssa kutasni saldates juavni:
amiila pe aféid en vai
sabl!at§ da palit'ét§h> sije suas : «mutd'éi pe da soiiisini vodi i
onmovéi. sek kosti i gusal§maes menüim, mene p§ sije, kodi nuema
sabl'ase, vae sibiteina.a
juavni kutasni: akidz pe pétin vauid (vasis)í)) — «me pe
gondili kemmisi i sijg leptis.))
séssa medse bostasni, kertalasni stolb berd§ i liilasni. a
saldatisk§d i svad'ba kutasni lesedni. piruitasni zev bura.

csücskét (tkp. csücskéből): onnan való a szőr. Azután rókává
lesz. A rókának szintén szőr van levágva a hátáról ós a leány
megint kiveszi a szőrt, a szőr a rókáé. Azután madárrá lesz és
egy tolla hiányzik (tkp. nincsen). A leány kiveszi a kendőjéből
és a toll onnan való is volt.
Azután kérdezni kezdik a katonát: «Miért nem magad
hoztad a kardot meg a buzogányt?» 0 mondja: «Elfáradtam
és lefeküdtem pihenni és elaludtam. Azalatt ellopták tőlem.
Engem az, a ki elvitte a kardot, a vízbe.dobott».
Kérdezni kezdik: «Hogyan jöttél ki a vízből?)) — «En a
napnak könyörögtem és az kihúzott)).
Azután fogják a másikat, egy oszlophoz kötik és agyon
lövik. A katonával meg kezdik a lakodalmat elrendezni. Nagyon
jól lakomáznak.
J e g y z e t e k : 1. saldat§ ez bostni CBT> COJi^aTH He B3HJEH' |
voina < or. Boima I k§rt-pal!its cíKexE3Hyio najiKy, najnmy' I vetlini ccxo,a,HTf>5 | starikidlen piid érdekes példája a 2. szem. determinatiónak | sudki < or. cyTKH.
2. munistas cnponiejrc> HeMHoro' | sajavt§d'é cnoKa He
CKptniCH, He CTajio ero BH^HO' | inmedlas cnpHJi05KHJiT.' | mudztefáis c,a;o ycTa.no CTH3 | Hukistas cTKHyjiT>' | mirje co neflb5 | kaj§n
c
nTHD,eÉ' instrumentális-essivus | pere < or. nepo | zapiska < or.
sanncKa | sudki na tolk§ 'CVTKH eme TOJILKO' | nogit's < or.
HOÍKHHHH (1. KALIMA 93 | g§g§r p§v gegertas 'icpyroMT. noBepHeTca' ] kaje p§r§ 'BT. HTHi^y npeBpaTHTca, oöepHeTca' | saldat
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sgris CCT> coJisaTOMi (nouuieTB) 5 ; é p p í g y : me medgdi si sgris
d'énga c a nocjrajn. CB HHMB .neHbrn 5.
3 — 4 . kué-turuna in CMBCTO CB BbicoKOÍí TpaBOÍi' [ d'eneral,
generál, jengral < or. reHepajrB j iz golaas kgrtalas fKaMeHB
npHBasaji'b Ha raeio' | vilg^dzik kajas c no BHrae no^Hajica' | su§
£enikse vö. kutisni meda meds§ süni, mamse kutisni süni FOKOS
123 1 ez voli cHe npHxo^Hjn.' j UuZemis tgdsa c y Hero jnmo
áHaKOMoe5.
,J ! 5 . épina vivsis vundistgma
gense cco CIIHHBI 0TpÉ3aHa
c
raepcTt' [ setié i em ggnis OTTy,a;a H ecTb raepcTt'.
sek kosti CBT> 9TO BpeMa' | kgrtalasni stolb berd§ fnpHBa3ajiH
Kt CTOüőy' | liilasni cpa3CTpBJiajra5 j saldatiskgd . . . . CCTE> coji^aTOMB CT3JIH CBa^BŐy Jia^HTB, IipHrOTOBJiaTB 5 .

<; \ fi'; E z t a mesét az előbb említett A. N. P o p o v ának a
menye, Marija Jogorovna Z s e r e b c z o v a közölte velem Uszt'sziszolszkban.
7.

1. kor-ke olis-vilis pop. silen vgli kujim niv.
kujimna'nis
%dzidgs nin, a veres sajg muntgmgs-na (vergsg settgmgé-na).
kujim
na'nis olgni pop-nán vilin i lunié lung kizeni. gt't'sid pop vetlas
bazarg, i sen medalas kazakgs. kazak sítrg sili peV-vundis kodr i
zev juuis. kiíUg pop oz isti sijegs, seit'sg i vosg lun kik keég.
istas pop kazakgs karg nuni kartupéV, vuzavni bazár
vilin,
kazak vetlas kujim lun. kor voas sije gortas, stav nilis
poplgn
uskgd'fsasni kazak ding. kutasni juuásni, mii karié ad'dziíin, mii

7.

1. Egyszer élt-volt egy pap. Neki három leánya volt. Mind
hárman már nagyok, de még nem mentek férjhez (még nem
adták férjhez). Ok mindhárman a pap kenyerén élnek és nap
ról napra híznak. Egyszer a pap vásárra megy és ott egy mun
kást fogad fel. Nagyon vakmerő és iszákos munkása akad neki.
A hová csak küldik (tkp. a hová nem küldik), oda vész két
napra.
A pap. küldi a munkást a városba burgonyát vinni, eladni
a'vásáron. A munkás odajár három napig (három nap alatt
teszi meg az utat oda s vissza). A mikor haza jön, a papnak
a leányai mind a munkáshoz rohannak. Elkezdenek kórdezős-
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bazarin vuzalgni i mii kazak úgbgma. kazak suug: nkarin bidsgn
na bur, vuzalgni bid-éama tor)), o-mii íg me vistala ngbgmgní —
dumditg kazak, pop-nivjas jgjgs. petkedla assim zavod§s i vistala,
mii sijg ngbi.» sid'é i vejsas. kiskas gat's piié i suuas popnivjasli:
«to, nebi aslim vil'-pglgs zu.» pop-nivjas
juualeni:
«kidz-ng tajggn kolg zudsni?)) kazak suue: «kolg-ken (kolg-kg),
petkgdla. tolkg kolg gtkgnli petkgdlini.»
2. med vod'é bostas itdzid nivsg poplié i petkedas saraj§,
petkedlini, kidz kolg zudsni vil' zu§n. zualas, zualas, ijdzid nivli
zev vjj! zu kaíiíísas. séssa ser-kost nivsg zualas i sili zev kazakIgn zu kaíitísas. med bgrin med i(t'sgt nivsg petkgdas i zualas,
zualas zev jona.
seksdn (sekisán) pop-nivjas kazak bgrsa i vgtlisgni. se(tsgm
Igéid nali kaéiííías silgn zu. bgrt'i kazak ajsis matg voas.
kor-kg med itdzid nilis i kutas kazaklis komi ngbni zu.

ködni, mit láttál a városban, mit adnak el a vásáron és mit
vett a munkás. A munkás mondja: «A városban még minden
jó, mindenféle dolgot adnak el». «De mit mondjak hogy vásá
roltam (tkp. mit jelentek vásároltnak)?» —gondolkozik a mun
kás. A pap leányai bolondok. Megmutatom a magam penis-ét
és (azt) mondom, hogy azt vettem». így is tesz. Kihúzza a
gatyájából és mondja a pap leányainak: «Lám, újfajta kefét
vettem magamnak». A pap leányai kérdezik: «Hogy kell hát
ezzel kefélni?* A legény mondja: «fía tetszik, megmutatom.
Csakhogy egyenként kell megmutatni*). .
2. Először a legidősebb leányát fogja a papnak és kivezeti
a színbe megmutatni, hogyan kell az új kefével fésülni. Fésüli,
fésüli, a legidősbik leánynak nagyon tetszik az új kefe. Azután
a középső leányt fésüli meg és neki is nagyon tetszik a legény
keféje. Utoljára a legkisebbik leányt vezeti ki és fésüli, fésüli
nagyon erősen.
Ettől az időtől kezdve a pap leányai a legény után futnak.
Olyan jónak tetszik előttük (tkp. nekik) az ő keféje. Utóbb a
legény maga szükségbe jut.
Egyszer a legidősbik leány meg akarja venni a legény
keféjét (tkp. kezdi a legénytől kérni megvásárolni a kefét).
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kazak silié kujim-so íéglkevgi boétas vodé-viv; a zu kgsjiéas éetni
bgrindzik. ser-kost niv dériga íéukgrtas i kutas kazaklié aslis ngbni
komi. kazak silis tsgts kujim-so t'églkgvgi bostas. med bgrin %
ijset nilisli vuzalas kujim-so Ugikgvejié. stavnis najg ngbasni zu
kazaklié meda mgdéis gusgn. bidenli kol§ zu aslis gtnasli.
3. kazak dir oz kut setni zu, a pop-nivjas guéenikgn, med
m§da medis oz kivlini, bid lun silis korgni zu. kazakli disgdas
najglis kor§m kivzini i koras kujimnan t'éoisg kupditísini. bid
t'soili kupáiíUigen k§sjisas zu setni.
voasni va dőre. kazak pgriíéisas. pop-nivjas addzasni zu i
kutasni gorzini: utaje menam zu! taje menam zu/)) kazaklié
netsk§ni, gabralgni. kazak skermas, bostas kiás assis dobrasg i
ilg biitg sibitas vaas. a(t'éis vaas sunlas, ééésa petas lia vilg i
jpáétáéas.
4. pop-nivjas, vidt'éig tirji kazak vilg, kutasni koréni vais

A legény háromszáz rubelt vesz tőle előre; a kefét meg ígéri,
hogy későbben adja oda. A középső leány pénzt gyűjt össze és a
maga részére akarja a legénytől megvenni (tkp. kezdi a legény
től magának megvenni kérni). A legény tőle szintén háromszáz
rubelt vesz át. Utoljára a legkisebbik leánynak is eladja három
száz rubelért. Ok mind megveszik a legény keféjét, egymás
tudta nélkül (egymás előtt titokban). Mindnek egyedül magának
kell a kefe.
3. A legény sokáig nem akarja (tkp. kezdi) odaadni a kefét,
a pap leányai azonban titokban, egyik hogy a másik ne hallja,
minden nap kérik tőle a kefét. A legény megunja az ő kérésü
ket hallgatni ós mind a három nővért hívja fürödni. Mindegyik
nővérnek fürdéskor igéri hogy odaadja a kefét.
A víz partjára érnek. A legény levetkőzik. A pap leányai
meglátják a kefét és kiáltani kezdik: «Ez az én kefém! Ez az
én kefém!» A legénytől el akarják tépni (tkp. tépik, rángatják),
szorítják. A legény megharagszik, kezébe veszi a maga jószágát
és mintegy messzire dobja a vízbe. 0 maga a víz alá bukik
(tkp. belemerül a vízbe), azután kimegy a homokra és fel
öltözik.
4. A pap leányai, a legényt szidva (tkp. szitkozódva a
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zu. sungislasni pidgsg(d'éis, ne-una oz stavnis veini. zu ne-kid'z oz
vermini vais ad'dzini. korsasni, korsasni, munasni batisli nordsni
kazak vilg. voasni. «mii úin jgijas sid'é kotralannid ?» suue nali
pop. «oi, baíg, baíg, kazakid mianes pgrjalis. mianli kujimna'nimli vuzalis gíik zu. kujim-so ísglkgvgjgn mortlis bostis. a gni
ne-kodli ez set, a sibitis zus§ va§. munam, bai§, korsni, zev ed
lesid zuis. mian§s unaié zev zualis.» —• «kuts§m se(tsem dona
zu nin tianli, j§ijasli, vuzalis kazak h)
nivjas tsets kiskasni popgs korsni zu. pop periUisas, piras
va§ i kutas nivjask§d korsni vais kazaklis zu. kid'é-kg med i(dzid
nilisli poplgn zavodis surg kiás. sijg pondas gorzini: «suri zuid,
suri/» pop iuug: «mii, te jgimin-U, mii-Vi?» se{(ég-zg loktasni i
mukgd nivjasis i stavnis kutasni süni: «taj§, baíe, kazakidlen
i zuid/))
P°P 9§g§r-voas} ku^sgm zu kazak vuzavlema nívjasisli i
mijgn sijg zuavlgma najggs.
legényre) kezdik a vízben a kefét keresni. Alámerülnek a fene
kéig, nem sok (híja, hogy) mind bele (nem) fúlnak. A kefét
sehogy sem tudják a vízben megtalálni. Keresik, keresik, elmen
nek apjuknak a legényre panaszkodni. (Haza) jönnek. «Mit sza
ladtok úgy, ti bolondok?)) mondja nekik a pap. «Jaj, atyám,
atyám, a munkásod becsapott minket. Nekünk mindhármunknak
egy kefét adott el. Háromszáz rubelt kapott mindegyiktől. Most
meg senkinek se adta oda, hanem a vízbe dobta a keféjét. Men
jünk, atyám, megkeresni, mert nagyon jó a kefe. Minket sokszor
nagyon megfésült». — «Micsoda olyan drága kefét adott hát el
nektek' bolondoknak a legény ?»
A leányok egyszerre húzzák a papot, a kefét keresni.
A pap levetkőzik, bemegy a vízbe és kezdi a lányokkal együtt
a vízben a legény keféjét keresni. Valahogyan a legidősbik
leánynak kezébe akad a papnak a penise. 0 elkiáltja magát
(tkp. kezdi kiáltani): «Megkerült a kefe, megkerült!» A pap
mondja: «Mit, megbolondultál-e vagy mi?» Oda jön a többi
leány is és mind kezdik mondani: «Ez, apám, a legénynek a
keféje !»
A pap megérti, (hogy) milyen kefét adott el a legény a
leányainak és mivel fésülte ő meg őket.
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J e g y z e t e k : 1—2. kazak < or. Ka3aKT> fcjiyra, MOJIO^ eii,T.,
paöoTHiiKi 3 ) | pet-vundis.—
or. yxopt.S'b, szószerint: cfül-"levágó3,
j e l e n t é s e : 'Őoínriíí, BocTptiii, OTHaflHHBifl, pasöoHHHKt' j setié§ i
voég lun kik keze ' x y ^ a M npona.nae'rb ^ H A Ha ^Ba 5 | zu f rpeőeHt, necajma, meTKa RRSL jibHa5 | sarai < or. capaft | mat§ voas
'nornŐTj, saMaTajiea'.

3—4. disedas cHa^otcTi,5; kazakli disedas najglié korgm
kivziniv. kazakli disgdas nal§n 'korgm ca legény megunja az ő
kérésüket5 | kupdiítsini < or. ptynaTfcca | sungislini ^HHSB TOJIOBOH
HKrpflTL5 j ne-una cHe-MHoro, qyTb, MyTt-qyTi.5 | §d < or. B ^ B .
Ezt a mesét Alekszander Georgijevi.cs F r o 1 o v közölte
velem Uszísziszolszkban.
8. dur

iva'n.

1. olis-vilis starik-gozja. nalen kujim pi v§li; kikis véli zev
burgs, a koimgdis jei. mam-bat i sueni: «j gi iv a'n, mi nem og§
tenid kolgi, a mii miian em, stavse kotam kik püi.» si-bgrin
baíli £al' loui aslas piis, i kor pondis kuvni, to suis aslas pili:
«kongrgi te menam pigi, menim íaX teng, mii mi og§ ningm tenid
kol'ei. kor me kula, to te vetli menam gu vile kujimis voi-sgr
kadin i me tenid viétala kivjas i seki ad'd'éan, mii loug sijg
kivjassis».
olisni-vilisni i baí kuli. kik pi, mii v§li bailgn, stavsg bostisni i jukisni. a j§i iva'nli ningm ez setni. bai kuli i gualisni.
8. B o l o n d

Iván.

1. Élt-volt egy öreg házaspár. Nekik három fiuk volt; kettő
nagyon jó volt, a harmadik azonban bolondos (volt). A szülei
mondják: «Bolond Iván, mi semmit se hagyunk rád (tkp. ne
ked), hanem, a mink van, azt mind két fiunkra hagyjuk*. Az
után az apa megsajnálta a fiát és a mikor halálán volt, akkor
(így) szólt a fiához: «Szegény fiam te, én sajnállak téged, hogy
mi semmit se hagyunk rád. A mikor én meghalok, akkor te
menj az én síromra háromszor éjfél idején és én majd mondok
neked szavakat, és azután meglátod, mi lesz azokból a sza»
vakból».
Eltek-voltak és az apa meghalt. A két fiú, a mi az apjuké
volt, azt mind vették ós felosztották. Bolond Ivánnak azonban
semmit se adtak. Az apa meghalt, és eltemették. Akkor eszébe
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seki dum vilas usi jgi iva'nli,
mii vistalis kuligas ba(. i seki
munis jgi iv a'n bat'-gu vil§. baí-gu vilin jurbitis sijg zev jona.
kor koimgdis loktis baí-gu vilg, to zev jona onmovéis i vgtgn
ad'dzg baígs. bai sili i sug: «musa pigi, mun te vgrg, setgn em
kiz Uurka i te bőét gortié Mer i mun vgrg i sgt i su: céivkoburko, mestsanngi voronko, lok me ding i pondi sluéitni, kitdzik
i batti sluZitliri'.»
2. jgi iva'n sad'mas i munas gortg i dumáitg: «ak, zbil!-kg
eékgn, Igéid-ég.* aski rityn boétas jgi iva'n Uer i munas vgrg i
vgféas, k^dzik bai viétalis, i loug si(ddik, kiűzik bai vistalis.
loktas vev zev jon; nirsis bi petg. jgi iv a'n sijg ritin vglgs
letdzas, a aföis munas gortg. aski asiv paiíégrin kuilg i kiig :
vokjas éojgni i éornitgni, mii tsar vgjégma zev itdzid kérka unasudta i das-kikgd sudtaas puktgma aééis nivsg; kodi sijg sudtagtd'zis vermas íéeiíéistni, to si sajg tsar éetas aééis niv. i súgni

jutott Bolond Ivánnak, a mit az apja halálakor mondott. És
akkor kiment Bolond Iván az apja sírjára. Apja sírján nagyon
erősen imádkozott. A mikor harmadszor jött az apja sírjára,
akkor nagyon mélyen (tkp. erősen) elaludt és álmában atyját
látja. Atyja (így; szól hozzá: «Kedves fiam, menj az erdőbe, ott
van egy vastag tuskó, és te vigy hazulról fejszét és menj az
erdőbe és vágj bele (a fejszéddel a tuskóba) és mondd: "éivkoburko, mestsanngi voronko (sötétszürke-sötétpej, táltos [tkp. jósló]
ráró), gyere hozzám és kezdj (nekem) szolgálni, a mint apám
nak is szolgáltál5)).
2. Bolond Iván fölébred és haza megy és gondolja (magá
ban): «Ah, ha ez igaz lenne, jó (lenne) bizony». Másnap este
Bolond Iván fejszét fog és az erdőbe megy ós (úgy) tesz, a hogy
az apja mondotta, és úgy is történik, a hogy az apja mon
dotta. Egy nagyon erős ló jön; orrán tűz jön ki. Bolond
Iván aznap este szabadon ereszti a lovat, maga meg haza
megy. Másnap reggel a kemenczén fekszik ós hallja: testvérei
esznek ós beszélik, hogy a czár egy nagyon nagy, sokeme
letes házat épített és a tizenkettedik emeleten helyezte el a
leányát; a ki addig az emeletig tud Jován) ugratni, hát anoak
adja a czár a leányát. És mondják az anyjuknak: «Anyánk
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mamii: mname, zapte miianli sojan-tor. mi kgsjam vetlini tsar
ordg. kié nin eékgn miianli Ueíiéiétni, no kei vitd'égdlam bur
jgzgs. »
jgi iva'n kivzg i d urnáit §: «we vetla». aski asiv vokjas
tsukgrt'iíéisni i munisni vgv vilin, a jei iva'n uzas zev dir
paíiégr-sgrin i kor-ke Uettéas i munas verg. setén isukgstas assis
vgv, pukéas si vilg i munas tsar orde. tui vilin vgtgdas aséis
vokjasse i sejsgm gdjg munas vokjas dinti, mii najg pernapasdsasni i suasni: «jen aU mórt, jen ali mórt)).
3. jei iva'n voas tsar ordg. a setén u£g isukerUéemagé nin
zev una jgz i muked Uedéalgni nin.jgi
iva'n sid'z-ze iéeUéistas
i volas tolke éiéimed sudtaed'é i berggd'tsas i gdjgdzik munas
gortg. ritin voisni vokjas i éorúitgni, mii ne-kod ez vermi iéeit'éistni
das-kikgd sudtagdz, tolkg giik éiéimgd sudtagdé téeiUistis. «ogg
tgdgi, jen ali mork.» a jgi iva'n paííégr vilin kaiig i éeralg
vokjas vilin, mii abu tgdgmagé sijggs.
askia lung tsar bara korg jgzgs i kiűzik vokjas, sifái i
(tkp. anyám), készíts elő számúnkra ennivalót. Mi el akarunk
menni a czárhoz. Már hogy ugrathatnánk mi, csak a derék
embereket akarjuk legalább megnézni».
Bolond Iván hallgatja (ezt) és gondolja (magában): «En
elmegyek». Másnap reggel a testvérei összejöttek és elmentek
lóháton (tkp. lovon). Bolond Iván meg nagyon sokáig alszik a
kemencze tetejének a közepén, egyszer aztán fölkel és az erdőbe
megy. Ottan előhívja a maga lovát, ráül és megy a czárhoz.
Az úton utóiéri a testvéreit és olyan gyorsan megy el a testvérei
mellett, hogy ezek keresztet vetnek magukra és mondják: «Isten
avagy ember, isten avagy ember».
3. Bolond Iván a czárhoz jön. Ott meg már nagyon sok
nép gyűlt össze és a többiek már ugratnak. Bolond Iván szintén
ugrat és csak a hetedik emeletig jut el és visszafordul és gyor
san haza megy. Este megjönnek a testvérei és beszélik, hogy
senki se tudott a tizenkettedik emeletig felugratni, csak egy
(ember) ugratott a hetedik emeletig. «Nem tudjuk, isten avagy
ember». Bolond Iván meg a kemenczén fekszik és nevet a
bátyjain, hogy nem ismertek reá.
Másnapra a czár megint hívja az embereket és éppúgy
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jei
i v a'n bara munimi tsar orde. miian jei iv a'n ta-lun
tsettsistis gkmisgd sitdtagd'z, muked-£g jona tapkiddzika. ritin bara
vokjas d'ivuittsgni, mii kod-ke uée tsettsistis gkmis sudtaed'é. a,
miian jei iva'n sije i tgde, mii serale da seralg.
koimgd lun uég tsar koré jezes. jgi iva'n vokjaskgd bara
munis tsar ordg, i setén tsettsistis i vois das-kik sudtaed'é. "kor
sije volis das-kik sudtaefizis, to tsar-niv l'askis jei iva'nli ptesas assis nima tsun-kits.
4. kimiji'ke lun berin tsar pondis kórsai sije mortes, kodi
tsettsistis das-kik sudtagdé no ne-ki fizik ez vermini ad'd'éini. .
jgi iva'n-zg ad'd'éas, kiűzik jugjalg pl'es vilin tsun-kits,
kertalas plesne zev ometik trapjeen (ruzumen). kor-ze pattser vilin
okoia l<>ue sili vifiégdlini tsun-kits vile, to seki sije raélivlis assis
kgrtgdsg. vokjas-zg add'éasni, mii pattsgr vilin jugid, zavod'itisni
vid'tsivi, miijei
iva'n bien vorse.
gii luv.g tsar kőris as berdas stav jezsg, kodi véli sije
tsarstvoin. seki >i ordg loii munni i j ei iva'nli. tsar stav jgzisli,
mint a testvérek, Bolond Iván is megint elment a czárhoz. A mi
Bolond Ivánunk ezen a napon a kilenczedik emeletig ugratott,
a többiek pedig sokkal (tkp. nagyon) alacsonyabbra. Este megint
csodálkoznak a testvérei, hogy valaki már kilencz emeletnyire
ugratott. A mi Bolond Ivánunk meg egyre csak nevet meg nevet.
Harmadnapja hívja már a czár az embereket. Bolond
Iván a testvéreivel megint elment a czárhoz, és ottan ugratott
és tizenkét emeletnyire jutott. A mikor följutott tizenkét emelet
nyire, akkor a czár leánya odaragasztotta Bolond Ivánnak a
homlokára a maga nevével ellátott (tkp. neves) gyűrűjét.
4. Néhány nappal rá a czár keresni kezdte azt az embert, a
ki tizenkét emeletnyire ugrott. De sehogy se tudták megtalálni.
Bolond Iván pedig látja, hogyan csillog a gyűrű a hom
lokán, nagyon rossz rongygyal körülköti a homlokát. A mikor
meg a kemenczén kedve támad a gyűrűjét nézni, akkor leoldotta
a kötését. A. testvérei pedig látják, hogy a kemenczén világos
van, elkezdtek szitkozódni, hogy Bolond Iván tűzzel játszik.
Egyik nap a czár magához hívta az egész népét, a mely
abban a birodalomban volt. Akkor Bolond Ivánnak is el kellett
hozzá mennie. A czár az egész népének, a szegények.részére és
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koriéjasli i bidsgnli vgféis pir. kor pondisni vi(dzgdni bid mortgs,.
i loktisni jgi iva'n ding. to sek tsar-niv pondis juavni
jgi
iva'ngs, miila sijg kgrtgda. jgi iva'n-ég sug: amenüsim pl'esgs
kurtísis üsuskan-zi.)) jgi i v a'nlis pondisni rázni kgrtgd i add'zisni,.
mii vgli silgn ples vilas. seki tsar-niv kőris assis baísg i petkgdlis
sili assis igniksg. seki tsar tsgktis bostni jgi iva'ngs, miskini i
pdstedni. kor-zg jgi iva'n petis m%skgmen i pdétgdgmgn, to nekod ez vermi sijggs tgdni, da£g vokjasis. i sijg bgrin (si-bgrin)
jgi iv a'n ggtrdsis tsar-niv vilin, piruitisni Uglgi vo. me tóig
setgn vgli, vina i ma juii (juui), no tol'kg uskgs kgtgdi, a vomg
ez voli.
mindenki részére lakomát rendezett. A mikor minden embert
meg kezdtek nézni, eljutottak Bolond Ivánhoz is. Akkor a czár
leánya megkérdezte Bolond Ivántól, hogy miért van kötése (tkp.
miért kötéses ő). Bolond Iván meg mondja: «Az én homloko
mat darázs csípte meg». Bolond Ivánnak a kötését leoldották
és meglátták, a mi a homlokán volt. Akkor a czár leánya odahítta az apját és megmutatta neki a maga vőlegényét. Akkor a
czár megparancsolta, hogy fogják Bolond Ivánt, mosdassák meg
és öltöztessék fel. A mikor pedig Bolond Iván megmosdatva és
felöltöztetve kijött, akkor senki se tudott rá ismerni, még a
testvérei (se). És azután Bolond Iván nőül vette a czár leányát.
Egy egész esztendeig lakomáztak. Én is ott voltam, pálinkát és
méhsört ittam, azonban csak a bajuszomat nedvesítettem meg,
de a számba nem ment (semmi).
J e g y z e t e k . A mese eleje nagyon hasonlít az előbbi
gyűjteményemben dis dane czím alatt közölt mese elejéhez
(Zűrjén népk. mutatványok 56). Ott a táltosló neve sivko-burko,
mestsanskgi voronko. A mestsanskgi (tkp. 'polgári') és itt a
mestsanngi sajátságos összekeverés és elferdítés eredménye; a
megfelelő orosz mesében t. i. egy B I J H I Í Í Í 'jósló, jövendölő'
lóról van szó.
1—2. menim éat teng 'MH£ 5Kajii> Teőa' vagy*: menim zaX
te | sgt 'y,a;api> TonopOMT>' [ suda, sudta cemelet, réteg, magasság,
termet'; sudaa '-magasságú, -emeletes 5 ; gt-suda, gt-sudta cegymagasságú, egyenlő magasságú'; kik-suda, kik-sudta 'kétemeletes*
(1. még FOKOS 49. 1.) | Kié úin eékgn miianli tsetísistni ' r ^ i (Kaicb)
yíKi> 6 H usai'b CKaKaTi.5.
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3—4. jona tapkiddzika ('jona e^sa.clzik sudtagd'é üseíisalisni*
'sokkal kevesebb emeletig ugrottak5) cHa MHoro HUHte' \.iva'n sije
i tgde, mii seralg da seralg orosz szólás == TO H 3HaeT"b *ITO
OMieTca ,a;a CMÍeTca | l'askis 'npiiJTEiiiiJia' j nima cco CBOHM'B
HMeHeMi.' | razlivlis 'paSBaabiBajnb'.
A mese közlője az uszt'sziszoíszki AjieKcM HHKOJraeBH^t
H a ' í f i e B%.
9.
1. kor-kg, ne-kor-ke olis-vilis tsar. silgn v§li kujim pi. med
idzidpiis
véli semen
nima, sgr-kostis mitrei
nima, a med
ijégtis iv a'n nima. tsarlen véli zev i^zid sad, kitgn véli bidíéama pujas: jablgg-pu, izum-pu i una muked pujas. et'i asivin
tsar petis sadje i ad'dzg, kod-ke volgma sijg sadje voinas i zev
jona taskáitema silié jablggjas : kimin sojema, sizim-minda tal'aIgma da gilgdgma. vot tsar i sue piianli: «musa pijas, mentsim
sad bidsen éuggdgmags i ogg-kg pondéi karauUtni, to miian ningm
oz kol.it pijas i súgni: vbatg, mi pondam karautiini teniéid sad
bid voi.))
2. gii voi munis sadjg semen.
no sijg ez vermi voi-bid
óvni, a zev régid onmovsis i úinem ez kivli. aski Uetísas
semen

9.
1. Egyszer volt, hol nem volt (tkp. egyszer-sohasem), élt
volt egy czár. Neki három fia volt. A legidösbik fiának Simon
volt a neve (tkp. Simon nevű volt), a középsőnek Demeter, a leg
kisebbiknek meg Iván volt a neve. A czárnak volt egy nagyon
nagy kertje, a hol mindenféle fa volt: almafa, szőllő és sok
más fa. Egyik reggel a czár kiment a kertbe és látja, valaki
éjjel bejött abba a kertbe és tönkretette az ő almáját (tkp. na
gyon erősen megrontotta, pusztította az ő almáit): a mennyit
megevett, hétszer annyit letaposott és elhányt. Hát mondja a
czár a fiainak: «Kedves fiaim, az én kertemet egészen elpusztí
tották, és hogyha nem fogunk őrködni, akkor nem marad ne
künk semmink». A fiai meg (így) szólnak: «Atyám, mi minden
éjjel őrizni fogjuk a kertedet*).
2. Első (tkp. egyik) éjjel Simon ment a kertbe. Azonban
nem bírt egész éjjel virrasztani, hanem nagyon hamar elaludt és
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i adU'ée, mii kod-kg volgma voinas i zev jona bara taskáitgma.
m§d§d vojin munis mitrei
i vgféis sidé-ée, kidé i éemen.
koimgd vojin munis ijsgt pi iva'n. gdoa-gdva vermis iva'n
óvni sijg voi, si^éik i onmovsgdg. voi-sgr kadin iva'n i ad'dég:.
loktis sadjg éar-pti^sa i pondis kokavni tsarlis jableg. i v a'n
uékgdiéas si-vilg, no oz vermi kutni, a tolkg kiás kolg gíi per§.
i v a'n munis gorte i vistalis batti, kidé mii v§li.
mukgd vokjas Iggdsisni i v a'n vile, miila nali ez uddiitsi, a
sili udáiiiéis. i pondisni süni baŰi: «bat§, ledz miiangs, mi kór
sam zar-ptifsags i vajam tenid.»
vokjas mttnem berin iva'n tsgt.j pondis vgzjisni bailis £arpíifsa (zar-pűfisaes) koréni. hat esken dir ez kesji ledzni, no
addzg, mii kol§ ledzni, i lefíéis.
3. i v amn tsar-pi puksis v§v vilg i munis tujg. munis da
munis i vois tui-veíe, kiten vgli 'sulal§ stolb. sijg stolbsdn vgli mun§
kujim tui. gü tujg vgli gizgma : o-kodi tajg tujgd munas, to sili
semmit se hallott. Másnap fölkel Simon és látja, hogy valaki
éjjel bejött és megint nagyon erősen pusztított. Második éjjel
Demeter ment és ugyanúgy tett, mint Simon.
Harmadik éjjel a legkisebbik fiú, Iván, ment. Alig-alig
tudott Iván azon éjjel ébren maradni, úgy elálmosodik. Éjfél
idején Iván látja: odajött a kertbe a iar-madár és csipegetni
kezdte a czár almáját. Iván ráveti magát, de nem tudja meg
fogni, hanem csak egy tolla marad a kezében. Iván hazament
és elmondta az atyjának, mi hogyan történt.
A másik két testvér (tkp. a többi testvérek) megharagu
dott Ivánra, hogy miért nem sikerült nekik, neki meg sikerült.
És így szóltak atyjukhoz:« Atyánk, ereszsz bennünket, mi meg
keressük a ior-madarat és elhozzuk neked».
Miután a bátyjai elmentek, Iván szintén el kezdett ké
redzkedni az atyjától a éar-madarat keresni. Apja sokáig nem
akarta ugyan elereszteni, de látja, hogy el kell ereszteni, és
eleresztette.
3. Iván czárfi lóra ült és útnak indult. Ment meg ment és.
egy keresztúthoz ért, a hol egy oszlop állott. Attól az oszloptól
három út indult ki (tkp. ment). Az egyik út felé (tkp. útra) (ez)
volt felírva (t. i.-az oszlopra): «A ki ezen az úton megy, annak
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Igéid loug óvni, no Sar-pű^sags oz addzi)). mgd tujg véli giígma:
akodi tajg tujed (tajg tui kuéa) munas, sije kidas)). i koimed tujg
véli gtágma: «kodi munas tajg tujed, sije vostas aééis v§vse».
iva'n tsar-pi dumáitas, dumáitas, da i munas sijg tuj§d, kiten
vgli giígma, mii kodi seti munas, to sije vostas assis vg'vse.
munas, munas, voas vgrg i pukéas soii't'éini. drug vgréis
uékgd'tías zev i.dzid éera kejin i éojas tsar-pil%é v§vs§. i v a'n
b§rdas, berdas da i onmovéas. aski Uetísas i oz t§d, mii i veűni.
drug veris pete éera kejin i su e: «mii-n§ berdan, iva'n tsar-pi?))
— «kidz og bgrd, éera k§jin, te éojin mentéim vgv, tok tenid
l§éid, a me kidé eni munah) kejin i sue: aen tgMié! vai, púkéi
me vilg. me teng nua, kitíég okota.)) i pukéas iva'n éera kejin
vilg i munasni zev edjg. munasni da munasni i pondasni voni
tsar-dvorets ding. kgjin i sug: «te mun, i v a'n, vojin tsar ordg i
bőét gar-püjsags, a sadgksg en liét boétni.»
4. vojin i v a'n munas tsar ordg i bostas £ar-ptij;sags, no

kellemes lesz az élete (tkp. élni), de a iar-madarat nem találja
meg». A másik útra (ez) volt felírva: «A ki ezen az úton megy,
az meghalw. A harmadik útra meg (ez) volt felírva: «A ki ezen
az úton megy, az elveszti a lovát». Iván czárfi gondolkozik,
gondolkozik, és elindul azon az úton, a hol (az) volt felírva,
hogy a ki arra megy, az elveszti a lovát.
Megy, mendegél (tkp. megy), egy erdőbe ér és leül meg
pihenni. Egyszerre kiront az erdőből egy nagyon nagy tarka
farkas és megeszi a czárfi lovát. Iván sír, sír ós azután elalszik.
Másnap fölkel és nem tudja, mit is csináljon. Egyszerre kijön
az erdőből a tarka farkas és (így) szól: «Miért sírsz, Iván
czárfi?)) — «Hogyne sírnék, tarka farkas, te megetted az én
lovamat, így neked kellemes, de én hogy megyek mostan ?»
A farkas mondja: «Ne bánkódjál! Nosza ülj fel én reám. Én
elviszlek, a hová kedved (tartja)». És Iván felül a tarka farkasra
és nagyon gyorsan mennek. Mennek, mendegélnek (tkp. és
mennek) és a czári palotához jutnak (tkp. kezdenek érni). A far
kas mondja: «Te menj, Iván, éjjel a czárhoz és vidd el a éarmadarat, de a kalitkáját ne merd elvinni».
4. Éjjel Iván a czárhoz megy és fogja a ^ar-madarat, de
Nyelvtudományi Közlemények. Jhlll.

^*
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addzas, mii zev mifsa sadekis, i pondas bostni i sadekse. no seki
sadmasni slugajasis tsarlen i kutasni i v a'nes i nuasni tsar orde.
(me táti kóla una, si(d'éik mii og ted jona, a mii lou§
i v a'nked, viétala:)
tsar ts§ktas i v a'nli zev una bur-tor v§Uni, a kor sij§
stavse v§(Uas kejinked, to setas i v a'nli assis nj,vse da £ar-pü(tsas§
(£ar-kais§). si-bgrin iva'n munas gorte bai orde i §ni ol§-vile.
látja, hogy nagyon szép a kalitkája, és a kalitkát is kezdi venni.
De akkor fölébrednek a czár szolgái és elfogják Ivánt és a
czárhoz viszik.
(Én itten sokat kihagyok, minthogy nem nagyon tudom,
de (hogy) mi lesz Ivánnal, (azt) elmondom:)
A czár megparancsolja Ivánnak, hogy nagyon sok jó dolgot csináljon, és a mikor ő mind megcsinálja a farkas segítsé
gével (tkp. a farkassal), akkor odaadja Ivánnak a maga leányát
és a iar-madarát. Azután Iván hazamegy az apjához és most
él-van.
J e g y z e t e k . 1. semen < or. CeMCHi) | mitrei < or. - ^ H MHTpiíi, ^MHTpiö | bidisama < bid-sama \ jableg < or. HÖJIOKO,
flÖJioK'L 1. KALIMA 55 | i.zam < or. H3K>MT> | asilin

mellett asivin

is használatos [ taskditema cHCTacKajrb, HCiiopTHjrz>' ! kimin soj§ma, sizim-minda . . . . v. miida sojpna, siéim si-minda . . . .
2—3. m§ded vojin 'második éjjel5, med vojin 'másik éjjel,
második éjjel' j zar-pűfsa^c or. }KapT>-nTHii;a (mesebeli madár) [
bai eíken dir ez k§sji led'éni coTeiri> 6 H .nojiro He XOTÉJTL nycKaTb3 | tui-veé cnepeicpecTOKT>, pacnyrie' | tsar-dvorets (v. sardv§reU) din§ "wb u;apcKOMy .uBopuy'.
4. si(dzik mii fTaK% Kani' | bur-tor veiéni '.noÖpa c^fenaTL3.
A mese közlője az uszfsziszolszki A. H. H a & £ e B T>.
10.
1. perié d ed vodis pat't's§r vile i pondis posni t'ééladli süni:
«vot perismannid da óid li kutas kivni tok povod'da voidzin, a eni
r

10.
1. Az öreg nagyapa lefeküdt a kemencze tetejére és kezdett
a kis gyerekeknek beszélni: «Lám, meg fogtok öregedni és minden csontotokat érezni fogjátok (tkp. minden csont meg fog
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ti jest se ninem na ode kiig i me kor tiian-kod véli, povod'date
miskugn eg vermivli tedni». — «a dir-g nin te olan évet vilin ?»
jualisni íéetdd'. «da sizim-das ekmised ar nin zavoditUg, kidz me
mu vilin afóimes kishala, vot berja vojasg jona sekid, kor ar
lökte, a bura-ke kgd'zdgdas, Hokmas régid nin. bara sonid, gaza
gozgm koli ta-vo kezg, bara il§ kilalim voildn. mgdgd't'sas eni
puskini ke(dzid voi-tgv, meded't'éasni turebjas i limjen ggger miiangs tirtas; kgfdrzid, pianjas, kefizid voi-more dórin.»
2. «a miila, dede, sije abu vek go£§m-kodr sonid? miila tglis
ovl§ ?» jualis étik deíina d'edlis. — «a vot, musa pianjas, dir
me oli i bur jgzlis kivlivli, miila goégm i tev vezldseni. ólam mi
mu vilin, a muis miian kutUiég more-okian vilin, ilg-kg munan
mu-ponefáis, pozg adrdzivni i sije more-okianse, kod vilin stav
belgi évetis sulalg, i un a jgz addiivlivlgni sijges. si(dzik ingé
sulalg miian mu okian vilin; a gozgm-ar vezlaleni tevjas. kodarin

órzeni) rossz időjárás előtt, most azonban ti meg semmit se
éreztek. Én is, mikor a ti korotokban voltam (tkp. olyan vol
tam, mint ti, hozzátok hasonló voltam), nem tudtam az idő
járást hátammal megérezni (tkp. megtudni))). — «Hát régóta
élsz te már a világon?)) kérdezték a gyerekek: «A hetvenkilenczedik ősze kezdődik már (annak), hogy a földön húzom az
életemet (tkp. magamat). Lam, az utolsó években nagyon nehéz,
a mikor az ősz jön. De alighanem már hamar hideg lesz, rossz
lesz (az idő). Megint elmúlt erre az évre a meleg, víg nyár,
megint messzire úsztunk észak felé. Elkezd majd most fújni a
hideg északi szél, elkezdődnek a hófergetegek és minket körös
körül elborít a hó (tkp. hóval tölt meg). Hideg van, gyerekek,
hideg van az északi tengernél)).
2. «De, nagyapám, miért nincs mindig meleg úgy mint
nyáron? Miért szokott tél lenni?» kérdezte az egyik fiú a nagy
apjától. •— «Hát lám, kedves gyerekek, én sokáig éltem és jó
emberektől hallottam, hogy miért váltakoznak nyár meg tél.
Mi a földön élünk, a földünk meg az óczeántengeren nyugszik.
Ha messzire mész egészen a föld végéig, látni is lehet azt az
óczeántengert, a melyen az egész nagy világ áll, és sok ember
látja is azt. így áll hát a mi földünk az óczeánon; a nyarat24*
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sondi sulalg, tedannid-§hi jualis d'ed. «t§dam, lun-vilin», suisni
Uélád'. — «no vot lun-vilin i med sonid p%r, i stav sonid miian
sondiié lou§. go£em miian mu véli lun-vilin sondi berdin matin i
go£§m.-té§é- pgl'tis sonid lun-tev. sij§ lun-telis i miiunlis niute jetkis
voi-viv i bar a mi iliémim sondiié i k§dédedis. a tev-éerin mu
med voi-vilin lou§ i med jon kefáuljas sek ovleni. épiridon
a
sontse vorota lunsán voi-tev, kodi puskás ar-bid i tev-lid, miianlié
mu pondas ber lunldíi jetkini i lunjas kuédzik lou§ni, sondi kutas
matismini i bara sonid lou§. sid'é miian§s voi-t§v kup al'úij's a
iva'n lun g§g§red'z pir nuas i sek sam§i lun-vilas sondi berdas
ovl§ mu. lun-vilin lun-t§o bara kutas i!éep§stni voildn i bara
tgvldn med§d't'sam. sidé miianlis mu v§tl§dl§ t§v voi-vivédn lunvile i lun-vivéán voi-vile. kor sondi berdg jetkas mu, sek goiem,
€b kor voi-vivldn, sek t§v».
őszt a szelek váltakoztatják. Hol áll a nap, (azt) tudjátok-e ?»
kérdezte a nagyapa. «Tudjuk, délen», mondták a gyerekek. —
«No lám, délen van is mindig legmelegebb és minden melegünk
a naptól van. Nyáron a mi földünk délen volt közel a naphoz
(tkp. a nap mellett) és egész nyáron meleg déli szél fújt. Az a
déli szól a mi földünket észak felé hajtotta és mi megint el
távolodtunk a naptól és hidegebb lett. De tél közepén a föld
legészakabbra lesz és akkor szoktak lenni a legkeményebb (tkp.
legerősebb) hidegek. Szpiridon napfordulatának napjától kezdve
az északi szél, a mely egész őszszel és egész télen át fúj, a mi
földünket vissza dél felé kezdi hajtani és a nappalok hosszabbak
lesznek, a nap közeledni kezd és megint meleg lesz. Az északi
szél körülbelül egészen Keresztelő János napjáig (tkp. Ker. János
napja körűiig) visz így bennünket folyton és akkor legdélebbre
a nap mellett van a föld. Délen a déli szél megint észak felé
kezd hajtani és megint a tél felé indulunk. így kergeti a szél
a mi földünket északról délre és délről északra. A mikor a nap
közelébe hajtja a földet, akkor nyár van, a mikor meg észak
felé, akkor tél van».
J e g y z e t e k : Ez az elbeszélés egy igen becses k o s m o g o n i a i m o n d á t tartalmaz és eszünkbe juttatja a v o g u l
mondának azt a felfogását, a mely szerint «Ha alvidéki (t. i.

ZÜKJÉN SZÖVEGEK.

373

Ob-alvidéki, északi) szél támad, a felvidéki tengerbe emeli őket;
h a felvidéki szél t á m a d , az alvidéki tengerbe emeli Őket», a m i t
MUNKÁCSI magyarázata szerint úgy kell értenünk, hogy «a rege
úgy képzeli az ősemberek lakóhelyét, m i n t valami úszó jéghegyet,
melyet a szél á r a m l a t a alá- s fölsodorw (Vogul Népk. Gyűjt.
I. 198—9). A m o n d á t közlőm, A. G. F r o l o v , a L u z a - m e n t i
BeKmopT> falvában hallotta egy öreg embertől (mint az elbeszé
lésben említi, a regélő 78 éves). Figyelembe véve, hogy ugyan
csak a L u z a vidékéről származik a Zürj. Népk. Mutatványok
4. lapján közölt e p i k a i töredék is, föltehető, hogy e vidék
népköltészetében más hagyományok is megőrződtek. Természe
tesen, h a h a m a r o s a n föl nem jegyzik őket, el fognak p u s z t u l n i ,
a hogyan elpusztultak pl. a vicsegdai nyelvjárás területén.
1. bid li kutas kivni tok poroddá votdi%n 'Kaayiaff KOCTI*
öy^eTi. .'jiHiUHa n é p é é i , xy^oít noro^oíi' j bura-ke
kgdédgdas
^OJDKHO ŐHTB noxojio^'feeT'b' | l'okmas 'ncnopTiiTca n o r o ^ a 5
limjen ggggr miiaves tirtas fCHÍroMri> KpyroMT> Hact 3aHeceTT>\
2. mais miian kutUiég more-okian vilin c3eMjra Hama ,nep>KHTCH Ha MOpe-OKeaHi' | munan 2. szem. determinatio | belgi
évet < or. Ő-fejibiH CBÍTI> ] kodarin fHa KOTopoii CTopoHfc' | jgtkis
^OTTOJiKHyjH., no.nBHHyjii.5 | spiridona sontse vorota lunsán v. lun
berged'féetnsdn c co flM CnupH^OHa co^Hu;eBopoTa'; Szpiridon
napja az orosz n a p t á r szerint decz. 12-én ( = decz. 25-én) van i
k. iva'n lun gegereclz cnpH6jiH3HTejibH0 #0 HBaHOBa ^ H H , ,n;o
OKOJIO HBaHOBa íiHfl'; Keresztelő J á n o s születésének emléknapja
j ú n . 24-én ( = júl. 7-én) van (a nyári napfordulat idején) j t'éepestni 'no^TajiKHBaTL'.
11. jez

b

agatir.

1, vaíen olisni da vilisni gtgéa
p op o'vit$
mamisked
da silnei mogufs bagatir j e z.
glgsa
popo'vit's
munis mamiskgd verg tuvcnla.
turun
vajisni i kutisni leptavni saraje. a nal§n véli siéiin-aresa
§s.seni sije vglgm soje turun. gl'esa
popo'vit's
oz i tedli,
kidé

11. jez

hős.

1. Régen élt-volt (tkp. éltek és voltak) Papfi Elek az any
jával és az erős h a t a l m a s jei hős.
Papfi Elek elment az anyjával az erdőbe szénáért. Hoztak
(is) szénát és (ezt) a csűrbe kezdték felrakni. De volt nekik egy
hétéves ökrük. Ez ott szénát eszik vala. Papfi Elek nem is veszi
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silgn turun-plastgn leptisas gskid tsgts. nmamg, me jona zg jon —
kutas süni gl'gsa —, led'z meng vojuitnp. — atégv •— sug mamis — teng viiasni bagatirjas.)) a bgrinas letdzas i etgsa po**
po'v its munas.
2. si vod'é vilin mungma tiskásni da guHáitni silnei moguts
hagatir j§í. naj§ glgsakgd
gtladsasni da i uzmgd'Uasni. ééssa
na din§ ritnas voasni jetdZid hagatir da g§rd bagatj/r i kutasni
najg sornitni da lesgd'tsinj,, ki(dzi nali vini kujim-jura bagatires.
éornUUisas i puksasni soini. jetdzid-jura da ggrd-jura bagatirjas
éojasni kujim-pudja komel, a silngi moguts bagatir jgé kik iJeg
ük sgrgm tolkg éojas. silis kutasni juavni: «kis tenid vinid tajtsgm
cmgl'a sojgmnadhi a sijg skgrmas da i suas: atsgknita-kg, stavnid usannid da i kulannid.»
je^dzid bagatir da gerd bagatir povzasni da voinas i pisjasni. éil'ngi moguts bagatir jeé asilin tséttsas i kutas
gtesa
p opo'vijsgs
mgdgdni gortas : «mun — suas — te górtad da
mamid dinin nonás, a kosásni tom-na.rt gtesa p op o'vits kiv-

észre, a mint a szénarakással együtt az ökrét is fölemeli (tkp.
az ökre szintén fölemeltetik). «Anyám, én nagyon erős vagyok
— kezdi Elek mondani — ereszsz engem hadakozni». —- «Hall
gass — mondja az anyja —, téged megölnek a hősök». De
azután engedi őt, és Papfi Elek elmegy.
2. Előtte elindult az erős hatalmas jgi hős harczolni és
járni. Ők Elekkel találkoznak (tkp. egyesülnek) és meghálnak.
Este azután hozzájuk jön (tkp. jönnek) a fehér hős és a vörös hős
és ők kezdenek beszélgetni és megállapodni, hogyan öljék meg a
háromfejű hőst. A beszélgetésnek vége, és leülnek enni. A fehér
fejű és a vörösfejü hős (tkp. hősök) egy három-pudos darab
(nyers) tésztát esznek meg, az erős hatalmas jgi hős azonban
csak két kicsike karéj kenyeret eszik. Tőle kezdik kérdezni:
«Honnan van neked erőd, mikor ilyen rosszul eszel (ilyen rosszul
evéseddel)?)) 0 megharagszik és (így) szól: «Ha egyet köhintek,
ti mind elestek és meg is haltok».
A fehér hős és a vörös hős megijednek és éjjel megszök
nek. Az erős, hatalmas jgi hős reggel fölkel és Papfi Eleket
haza kezdi küldeni: «Menj te haza — mondja — és szopj az
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zas i munas. éitngi moguts bagatir jgz dumditni pondas, kidz
sili gtnasisli vini kujim-jura bagatires, a vin silgn nemsa abu
velem.
3. ad'd'zas kié-ke kebila. sili kertalas bgéas tsarla, a kiás
bostas siren mavtgm. zir da i mgdgd'Uas. munig-Ugé'is evtí'éas, i
bidgn: gut i gag sibdg sili zirjas. a sijg stavse lid'd'g mortgn i
giie bid pu vile, mii simda tisejsa viema tan jgz.
jez lid'd'gni i zev jona polgni, mii settsgm jon mórt veiig i
ne-kod oz list sikgd panidáéni. jg£ munas, munas da i sili paniddsas kujim-jura bagatir. kujim-jura bagatir nuégdísgma vgv
vilas. jg£ bagatir ad'd'zas i suas : ((te tunjásan, i me tunjdéa)) i
sidbí-ze vodas i kutasni pad-veé ggnitni. jgélgn vgv gvUsg da
gviiég, a ponas Uarla sidz i bergalg. koimgdis kutas ggnitni da
zev jona gvtistas. tsarlaid gol'a vilas usg kujim-jura bagatirli i
kujimnan jurse vundas.

anyádnál, de hadakozni még fiatal vagy». Papfi Elek szót fogad
és elmegy. Az erős, hatalmas jg£ hős gondolkozni kezd, hogyan
ölhetné meg egymaga a háromfejű hőst, de ereje neki egyálta
lában nem volt.
3. Valahol (tkp. valahonnan) meglát egy kanczát. Ennek a
farkára egy sarlót köt, a kezébe meg szurokkal bekent lapátot
vesz és elindul. Egész útja alatt (egész idő alatt, .míg megy)
legyezi magát (forgatja, ide-oda mozgatja a lapátot) és minden:
légy meg rovar a lapátjára tapad. 0 meg mindezeket embernek
számítja és minden fára ráírja, hogy annyi ezer embert öltek
meg itt (tkp. . . . ember öletett meg).
Az emberek elolvassák (ezt) és nagyon félnek, hogy olyan
erős ember jár (ott), és senki se mer vele szembeszállni. j§£
megy, megy és szembe jő vele a háromfejti. hős. A háromfejű
hős végig nyújtózkodott a lován, jgz hős meglátja és (így)
szól: «Te jósolsz, én is jósolok» és éppen úgy fekszik le (a
lovára) és keresztbe kezdenek nyargalni. jeZ-nek a lova legyezi
magát meg legyezi magát (csóválja a farkát) és a végén a sarló
szintén így forog. Harmadszor kezd nekivágtatni ós nagyon erő
sen meglóbálja (a farkát). A sarló a háromfejű hősnek a tor
kára esik és mind a három fejét levágja.
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4. bagatir j§z stav jurse v§v-bezas k§rtalas da i med§d'tsas.
nvg petk§dlini. stav j§z, kodi pánid étire, pisjgni, med oz vi.
kutisni sorúitni, mii zev jon mórt vijim i sij§ kujim-jura baga
tir §s vi§ma, i mii si-kod' jon ne-kod abu vevlgma i oz lo: silen
p§ nimis sil'n§i
moguts
bagatir
j§z, sifizik i giMgma
knigaas. séssa kajema vére i seitíe tsomje ovmedU§ma i §ni
ole-vil§.
4. jez hős a fejeket mind a lova farkára köti és elindul.
Viszi megmutatni. Az emberek mind, a kik szembe jönnek, me
nekülnek, hogy meg ne Ölje (őket). Kezdték beszélni, hogy van
egy nagyon erős ember és az megölte a háromfejű hőst, és hogy
olyan erős, mint ő, senki nem volt és nem lesz. Az ő neve az;
erős, hatalmas j§£ hős, úgy is írta alá a nevét (tkp. magát) a
könyvben. Azután az erdőbe ment és ott egy kunyhóban (tkp.
oda egy kunyhóba) berendezkedett és most él-van.
J e g y z e t e k : 1. bagatir < or. őoraTBipB | eleéa popo'viis
(egy másik mesém szerint alo'sa pop-pi) < Ajiema IIoiiOBireB |
éilngi mogufs bagatir < CPUIBHBIÍÍ Moryiiíí ŐoraTBipB | leptavni
'no^HHMaTt' | turun-plasten "ct miacTOMT. clma' j vojuitni <
BoenaTL.
2. kitd'éi nali vini ^ a i t t HMT> yŐHTb5 | éoriíitísisas 'KOH^HTCJI
pasroBopi.5 | komel' ccBipoe TÍJCTO CKaTaimoe BT> KOMORT.5 j U§knita ke cecJiH nonepxHycb'.
3—4. munig-íé§éis cBce BpeMa, noná ivxajrb; BT. npoflOJi/Reme Bcero nyTn' | stavse lid'd'g mort§n CBCBXT> CTHTaeTb ieJIOBBKOMT.' I simda tisejsa . . . . CCTO.IBKO THCHIB VŐHTO S^^CB
jno^eii5 | tunjdsan c3ara,a,BiBaeiHB, ra^aeniB, npe^B'Bni.aemB' (1.
r
5
FUCHS, KSz. XII. 244) | pad vei KpecTi> Ha KpecTT. ; kutasni
pad-ve£ g§nitni CTaJiH BT> npoTBBOnojioJKHbm croponBi CKaKaTB5 j
ovmed'ts§ma cnoceJiHJica3.
Ezt a mesét közlőm, A. G. F r o 1 o v, egy Visera-menti
faluban hallotta, a hol egy ideig tanítóskodott (A Bumepa a
Yicsegdának egyik mellékfolyója Üszt'sziszolszktól északkeletre.)
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em.

1. komi jez getráéeni vod'é, kor najees oz boétni saldat§, il'i
kor semjain abu u^dzalié. kor zonli voas ggtrásan p§ra, sili aimam korsasni burdzik niv aslanis derevnais i pili suasni, mii
kol§ nin sili ggtráéni. ovl§ muked dirji, mii nűa-zonma i dsnis
vod'é-viv tgdmásasni. sek zon ai-mamli ajéis vistalas, kodi sili
kole baba vile. kor ai-mam piked Igéalasni nevesta jilis, sek
nevesta orde mun§ mam zeniklen ili vez-an. muk§d dirji najg
bosteni jesse bokevgi joédzik babaes, kodi jondzika éammg korásni,
korásni munigen páétáéeni bur plat'üeen i veüégni, mii med buris
em. nevesta ord§ voasni, kerkae pirasni, kujimis perna-pas Ugvtasni i zdorováittéasni keédigvaiskgd. ééééa (séséa) koráéiéjas
púké e ni kik §sin kost§ i ín mi: ásom vgji, iz kipti.» si bgrwn
zavodíteiti sorrii dele jilié. viétalasni aslanis olgm-vilem jilis i
suasni, mii «mian pili kole nin ggtráéni. keéáika kol§ sili vainv).
12. L e á n y k é r é s .
1. A zűrjén emberek korán nősülnek, ha (tkp. mikor) nem
veszik be őket katonának, vagy ha a családban nincs munkás.
Mikor a legénynek eljön a nősülni való ideje, a szülei egy jobb
leányt keresnek ki az ő számára a maguk falujából es meg
mondják a fiuknak, hogy neki már meg kell házasodnia. Meg
történik néha, hogy a leány meg a legény maguk is előbb
ismerkednek meg egymással. Ekkor a legény maga mondja meg
a szüleinek, (.hogy) ki kell neki feleségül. Mikor a szülők a
fiukkal megegyeznek a menyasszonyt illetőleg (tkp. a meny
asszonyról), akkor a menyasszonyhoz elmegy a vőlegénynek az.
anyja vagy a keresztanyja. Néha még egy ügyesebb idegen aszszonyt is vesznek (maguk mellé), a ki jobban ért a leánykérés
hez. Mikor leánykérőbe mennek, jó ruhába öltöznek és kiczifrál
kodnak (azzal), a mi legjobb van. Jönnek a menyasszonyhoz,,
belépnek a házba, háromszor keresztet vetnek ós üdvözlik a
háziakat. Azután két ablak közé ülnek a leánykérők és így szól
nak : «A szón (faszén) elmerült, a kő följött (a víz felszínére))).
Azután kezdik a dologról való beszélgetést. Beszélgetnek a ma
guk élete módjáról és mondják, hogy «a mi fiunknak már meg
kell nősülnie. Asszonyt kell neki a házhoz hoznia)). Megemlítik
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kaztistasni sen-£g, mii nalgn em nin itdMd niv i sili pgra vergs
sajg munni, i mii gnija n%vjasgs dir oz poz vidzni, tom jez baluiíisini vermasni. Igsiddzik log, vodzdzik (voddzik)-kg setanggtralan. nevesta-bai-mamli kg sglgm vilas vog zgnik, najg i
vo(dzg éorúi nuedasni, a omgl'-kg zgnik kaZiiUg, sek kutasni
suavni, mii v-mian niv tom-na, med jessg gul'ditistas, krasuitísistas
niv-jurgn», l'ibg aslinis-na kolg nazális vilg.
2. jééU-kg kordsgm vo\dzg mung, ggsfitgdasni kordéiéjasgs i
votdzg korasni, i si bgrin najg gortg munasni. lun-mist ili kik
mist bara voasni ggniklgn rgdnajas i égnikgs tsgts vajasni. piriggn
suasni: «mi assinim kupefégs vajim tianlis tgvar vidlini.» ne*
vestalgn rgdngijasis suasni: (doktgi-ég, loktgi, dona bur ggétajas !
tgvar mi tianli petkgdlam, mian tgvar na vidu, izjan ne-kujsgm
abu. edg-zg omgUtg, edg-ée braku,itg.»
séssa pukéasni tsai juni i ggstsenng sajg. éojig, juig kosti

ott, hogy nekik már nagy lányuk van, és (neki) ideje hogy férjhez menjen, és hogy a mostani leányokat nem lehet sokáig
(otthon) tartani, a fiatalok elkényeztethetik magukat (rossz útra
térhetnek). Jobb lesz, ha hamarább adják férjhez-házasítják meg.
Ha az eladó leány szüleinek tetszik a legény, tovább is folytatják
(tkp. vezetik) a beszélgetést, de ha a legény hitványnak (meg
nem felelőnek) látszik, akkor (azt) kezdik mondani, hogy «a mi
leányunk még fiatal, hadd mulasson, kevélykedjék még kicsit
leányfővel*, vagy (azt mondják, hogy) még nekik maguknak kell
a munkához (tkp. munkásnak).
2. Ha a leánykérés folytatódik (tkp. előre megy), megven
dégelik a kérőket és hívják, hogy megint jöjjenek (tkp. továbbra
hívják) és azután ezek haza mennek. Egy nap múlva vagy kettő
múlva megint jönnek a vőlegénynek a rokonai és magukkal
hozzák a vőlegényt. Mikor belépnek, így szólnak: «Mi elhoztuk
a magunk kereskedőjét a ti árutokat megnézni». A menyasszony
rokonai (ezt) mondják: ((Jöjjetek csak, jöjjetek, drága jó vendé
geink ! Mi megmutatjuk nektek az árút, a mi árúnk megtekint
hető, semmiféle hibája sincs. Ne ócsároljátok, ne selejtezzétek*).
Azután leülnek teát inni és enni (tkp. a megvendégeléshez). Mialatt esznek, isznak, a vőlegény rokonai így szólnak:
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zgniklgn redna suasni: agni dcnjáéni pondam. tgvar donjdétgg
úe-kor oz böétlini. tian tgvar, mian kupéié, kupéié vgd vek lubitlg
donjdéni. tajg tevar nem kezg neban; vioz eskg kupéié naklade
kol, ni tgvar med oz dontgg muri)), si bgrin koralgni pridanngi i
kozin: iéuvki, képié, kuz-iéisjanjas, sarapanjas, dgrgmjas zenikai-mamli i stav rgd-vuzisli. nevestalen rgdna tgrguiiiég, med
éttia(dzik rgskodgn setni. mukgd dirji gii lunen stavsg i kozin
jilis i pridanngi jilié estgdasni éorni. a ovlivlg, i telié-isgz gii
kivjg oz vermini uéni.
3. kor bidsgn ladmgdasni, vg(iégni ki-kutgm. stav matisdMk
redna zgniklgn i nevestalgn isukgrt'isasni nevesta ordg. sen nalgn
Igégdasni ugostsenng i bara stav jilis luiéki sornitasni. zgniklgn
baiis da neveétalgn baiis mgda-mgdli veskid kisg setasni i stav
rgdnagn jenli jurbitgni. ozirdzikjas jurbitgni popgn. sek-zg kikutigen i ladiiiéasni, kor svadba veién%. jenli jurbitgm bgrin
«Most (az árában) fogunk megalkudni. Árút alkudozás nélkül
sohasem vesznek. Tiétek az árú, miénk a vevő (kereskedő). A ke
reskedő mindig szeret alkudozni. Ezt az árút örökre veszi meg az
ember; nehogy a kereskedő kárt szenvedjen (tkp. veszteségbe ma
radjon), se pedig az árú ne keljen el (tkp. menjen) olcsón». Ezután
kérik a hozományt és ajándékot: harisnyát, kesztyűt, törülközőt,
szarafanokat, ingeket a vőlegény szülei részére és egész rokon
sága részére. A menyasszony rokonsága alkudozik, hogy keve
sebb kiadással adják (férjhez a leányt). Néha egy nap alatt be
fejezik az ajándékot és a hozományt illető egész megbeszélést
(tkp. az ajándékról is, a hozományról is befejezik a beszélge
tést), de megtörténik, hogy egy egész hónapig nem tudnak meg
állapodásra jutni (tkp. egy szóba esni).
3. A mikor mindent elrendeztek, kézfogót tartanak (tkp.
csinálnak). A vőlegénynek és a menyasszonynak összes közelebbi
rokonsága egybegyűl a menyasszonynál (tkp. -hoz). Ott elkészí
tik a lakomát (tkp. megvendégelóst) ós megint mindent behatóan
megbeszélnek. A vőlegény apja és a menyasszony apja egymás
nak jobb kezüket nyújtják és egész rokonságul istenhez imád
koznak. A gazdagabbak pappal imádkoznak. Ugyanakkor kéz
fogókor megállapodnák, (hogy) mikor csinálják a lakodalmat.
Miután istenhez imádkoztak, a vőlegény rokonságának bánat-
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áenik-redhali
setgni pgpjatka
dengaen iti ku^tsem-ke
dobragn.
dugdasni-ke
nevestalen bat-mamis
éétni veres saje nivse, sek égnikli i kole pepjatka.
ki-kutgm bgrin i jenli jurbitgm bgrin korásem ponáse i zavod'itasni
leéed'Uini svadba
vilg. zeniklen
i nevestalen
rgdna
líebáseni kőéin, nevestali pridannei
lesedeni i silgn
pgdrugajasis
vurseni si ordin. kor bidsen nebavsas i vursisas, sek savod'itasni
sur puni, éojan-juan ddétini pir keze.
p é n z ü l (zálogul) pénzt vagy valamiféle holmit adnak. H a a meny
asszony szülei n e m akarják (tkp. megszűnnek) a leányukat férj
hez adni, akkor a vőlegénynél (tkp. -nek) m a r a d a b á n a t p é n z .
A kézfogó u t á n és az istenhez való imádkozás u t á n a leány
kérés befejeződik és kezdenek a lakodalomra készülni. A vő
legénynek és a menyasszonynak a rokonsága nászajándékot vásá
rolnak. A menyasszony részére előkészítik a hozományt, és az ő
b a r á t n ő i ő nála varrogatnak. A mikor m i n d e n t megvettek és meg
varrtak (tkp. meg van véve és meg van varrva), akkor sört kez
denek főzni, ételt-italt előkészíteni a lakomára (a lakoma idejére).
J e g y z e t e k : 1. semja < or. ceMba | korsasni burdzik
niv
v. korseni burdzik niles | derevna < or. ^epeBHa | ovle c6biBaeTT>' j
muked dirji CHHOH pa3i>' j nila-zcnma
1. FOKOS, Nyr. X L I I . 464 \
kole baba vile cHyjKHa BIJ íKeHbi' j bokgvgi < or. ŐOKOBOM | joédiik
riOBOcrpie, noSoMTEe' | veüéeni 'napaacaiOTca' j kezáievaisked CCBxo3seBaMH' | kipti Bbimibiji'b' j kaétistasni 'HaMeKHyTT>; czeloznak
rá, megemlítik' | baiuit't'éini<.OY. (H3)őajiOBaTbca (cpa3BpaTHTbca') j
s etán-ggtr alán r noateHiinib Bbi^auib; összeházasítod' [ sglgm vilas
vo§ tkp. 'szívükre jön' j med krasuit'tsistas c nycTb noKpacyeTca'.
2. geéi'ijas v. gestjas 1. KALIMA 52 | na vidu < or. n a
BH^y | izjan < or. H3T>airb | brakuitni < őpaKOBaTb | ggstseúng.
ugosUenne < or. (y)romeHbe | donjdsni 'ToproBaTbca' j moz = med
oz | naklad<C or. HaKaa^i) j pridannei < or. npa^aHHoe | tsuvki<C
or. qyjiKH | képié 'pyitaBima, nep^iaTKa' | rgd-vuz fpo,n.Ha' l reskod
< or. pacxo^i..
3 . sen nalen leíeiasni
ugosUenne T'ÁM.% y HHXT> npHroTOB;iaiOTrb yronieiibe 5 | tuiéki 1. KALIMA 79 j stav red'úaen jenli
jurbifeni rBCeíi po^Heii B o r y noMOJiaTca1 | seteni pepjatka
dengaen...
c
^aiOTi> nonaTKy. 3ajiorb (oTCTyrmoe) ^eHbraMH HJIH KaKHMi.finőy^b jioöpoMT.' j pgdruga < or. n o ^ p y r a j kor bidsgn nebavsas:
"Kor^a Bee 3aKynjieH0 Őy,neTb\
Följegyeztem A. G. F r o l o v előadása alapján.
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13.
púim.

kajsa-rok
etje snjis,
taje juis,
e*j§ kuralis,
5 taje karalis,
etali ninem ez sud'ési;
jukm§se vala medis,
t'ap, iup, tup !
Szarkának való kását főztünk.
Ez megette,
ez megitta,
emez összekaparta (a maradékot),
5 ez lekaparta,
ennek semmi se jutott;
a kúthoz ment vízért;
t!up, t'up, íup i
J e g y z e t e k : Ezt a versikét (melyet F r o 1 o vtól hallot
tam) úgy mondják, hogy egy kis nyálat tesznek a gyerek mar
kába ; mialatt keverik, mondják az első sort. A következő öt
sornál a hüvelykujjra (2. sor), mutató újjra (3. sor) stb.-re mu
tatnak. A 7. sor mondása közben az újjal végig tipegnek a gye
rek karján, míg a 8. sornál megcsiklandozzák a gyereket. —
.Érdekesek itt a mutató névmás alakjai.
jf kuralis-karalis tkp. ikerszó 'cocKpeÖaxL5 1. kuras-karas
FOKOS 65.

14.
medla pelin tsin tsinale,
more vilin ru salaié,
ru-ke vgli da more-ke véli,
jué'd'éotd£gg lebée
5 da pgrié kuts vettie.
A másik parton (tkp. oldalon) füst füstölög,
a tenger fölött köd áll.
Köd volt meg tenger volt,
egy hattyú-lúd röpül
5 és egy öreg sas üldözi.
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ku(ts§i da ku(ts§i,
vetlin da munin,
kivlin, ad'd'zilin.
— uvetli da muni,
10 kivli, ad'd'éili.
jugid sáridé dórin
je^zid jus kivt§.
jetdzid jus bgrsais
kujim Uikis v§iU§.
15 kujimna'nis b§£aes.
vod'dza-kg Uikis
menam matuéka.
serja-k§ Uikis
menam sojsuska.
20 b§rja-ke Uikis
menam babaei.»
Sasom (és) sasom,
Jártál meg mentél,
hallottál, láttál.
— «Jártam meg mentem,
ío hallottam, láttam.
A tiszta tenger partján
egy fehér hattyú úszik.
A fehér hattyú után
három fecske fut.
15 Mind a háromnak farka van.
Az első fecske
az én anyuskám.
A középső fecske
az én húgocskám.
20 Az utolsó fecske
az én feleségem*).
J e g y z e t e k : Ezt az — ú. 1. allegorikus szerelmi — dalt
A. G. F r o l o v a Luza-melléki BeKmopt falvában hallotta és
ott készült följegyzése alapján közölte velem Uszt'sziszolszkban.
3. ru-k§, more-k§ 1. FOKOS 49.
FOKOS DÁVID.

Ismertetések és bírálatok.
Simonyi Z s i g m o n d : A j e l z ő k m o n d a t t a n a . Nyelvtörténeti tanul
mány. Budapest, kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. — 194 1.
Ára 5 K.
SiMONYinak ezt a munkáját is, valamint a többi mondattannal
foglalkozó műveit a jelenségek megvilágítására szolgáló anyagnak
roppant bősége és változatossága, a szigorú történeti módszer és a
rokon nyelvek hasonló jelenségeinek folytonos szemmeltartása jellemzik.
A munka beosztása nagyon czélszerű és áttekinthető. Leg
nagyobb része a m e l l é k n é v i j e l z ő v e l foglalkozik (3—112. 1.),
külön fejezet jut az é r t e l m e z ő j e l z ő n e k (113—135. 1.) és végül
a b i r t o k o s j e l z ő t tárgyalja (136—194. 1.). A melléknévi jelzők
változatos gazdagságát MATZNEK angol és franezia történeti mondat
tanaira hivatkozva m i n ő s í t ő és k i j e l ö l ő jelzőkre osztja. A minő
sítő jelző valami tartalmasabb fogalmi jegygyei, a kijelölő jelző pedig
csak külső determinálással, rámutatással külömbözteti, szorítja meg a
jelzett fogalmat. E szerint a minősítő vagy tulajdonságjelző lehet
melléknév, igenóv, mellóknévileg használt főnév, határozó és néha ige
álak is. A kijelölő jelző pedig vagy névmás, vagy számnév, vagy névelő.
A tulajdonképpeni melléknévi jelző tárgyalását, a jelző eredeté
ről való fejtegetés vezeti b e ; SIMONYI elfogadja és új bizonyítókokkal
támogatja KALMÁE ELEKnek a jelző eredetéről vallott felfogását, mely
szerint a jelző eredetileg «másodlagos, lefokozott, elgyöngült állít
mány)) ; a piros rózsa ebből a gondolatból van összevonva: a rózsa
piros ; az uralkodó fejedelem ebből: a fejedelem uralkodik. Bármilyen
tetszetős is ez a magyarázat, bármilyen megvesztegetők azok az ada
tok, a melyeket S. e tétel támogatására felhoz, mégis azt hiszem,
hogy e felfogás túlságosan logikai és a tényeknek nem felel meg.
A helyett, hogy a felhozott bizonyítékokat bonczolgatnám, hadd utal
jak egyetlenegy jelenségre, a mely véleményem szerint magában is
elegendő a jelző állítmányi eredetéről vallott tanítás megingatására.
Ez a jelenség az, hogy a v o g u l b a n nagyon kevés kivétellel a
m e l l é k n é v i t e r m é s z e t ű b e s z é d r é s z e k (melléknév, igenév,
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számnév, sőt a melléknévi névmás is) j e l z e t t s z ó n é l k ü l n e m 
c s a k á l l í t m á n y . u l , de m é g e g y é b m o n d a t r é s z ü l se
h a s z n á l a t o s a k (ugyanezt az osztjákban is megtalálhatjuk, de
már több kivétellel). Ha pl. a vogul azt akarja mondani, hogy ca há
rom ember legkisebbiké', akkor ilyen szerkezettel ól: %wrém %um mán
yumiánl fa három ember kis embere' (VogNGy. II. 52); ugyanott
'a középső' így van kifejezve: kwott yumiánl fa középső emberük', a
'legnagyobbik' meg így: jani' jumiánl
'a nagy emberük'. A hiányzó
jelzett szó pótlására a vogul valami kétségtelenül főnévi eredetű szócs
kát használ és a viszonyragok ehhez járulnak: somé vis-khg.rt 'kedves
gyermekek' ('k. kicsiny holmik' VogNGy. II. 239); Khais kissép-khar
aúsi c Kh.-nak van e vki keresője' (uo. III. 523); álné-%ar 'zsákmány'
{'ölő holmi' SZIL. VogSzj.); nüpla^tné mám jányl-ut jot totiünl 'a
násznép öreget visz magával' ('öreg holmit' VogNGy. II. 129); sujüj
turp'-utá 'az Ő hangos szavúja' fh. sz. valamije' uo. III. 144). A %ar
és ut szóknak jelzett szót pótló feladata különösen az ilyen névmás
párokból világlik k i : /oti jummw:
%oti-utüw 'melyikünk'. Másutt
lesz alkalmam e jelenség részletesebb vizsgálatára, de már ennyiből
is kiviláglik, hogy a melléknévi jelző a vogulban nem lehet állítmányi
eredetű. És a mikor a vogul nyelvre hivatkozom, a vogult nem mint
fgr. nyelvet nézem, hanem mint olyan nyelvet, a mely mondatfűzésé
ben sok tekintetben kétségtelenül primitiv állapotot őrzött meg.
A most ismertetett jelenség ellene mond annak a feltevésnek
is, hogy az értelmező ősibb az elülálló jelzőnél (114. 1.);*) a vogul
ban és az osztjákban nem igen találunk melléknévi értelmezőt, még
pedig a melléknévnek most megmutatott önállótlan természeténél
fogva nem. Egyébként S.-nak a magyar névelő keletkezéséről szóló
mintaszerű fejtegetései is mutatják, hogyan válhatik az eredetileg
jelzős szerkezet értelmezős kapcsolattá: a régi az gyermeket (jenes
Kind) szerkezet ma így hangzik: azt a gyermeket. Igaz, hogy a nyelv
történet hullámzása folyamán az ellenkező irányú fejlődésre is talá
lunk nem egy példát, de ezek az esetek mind megmagyarázhatók a
nélkül, hogy az értelmezős szerkezet ősibb voltát fel kellene tennünk.
Az eredet fejtegetése után a jelző alakjával, szórendjével, nyelv
tani értékével ós hangsúlyával foglalkozik a szerző. Szól arról az ősi
sajátságról, hogy a jelző változatlan, s hogy megelőzi a jelzett szót;
foglalkozik többek között azzal az érdekes kivétellel, hogy a fgr.
nyelvekben a 'fél' szó követi a jelzett szót. Ez a kivétel azonban
*) PAUL nyomán én is ezt a felfogást vallottam Az egyenrangú
mondatrészeit történetéilez ez. dolgozatomban (III. szakasz) (Nyr. XXXIX.)
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véleményem szerint csak látszólagos: az osztj. sém-pelek-hen és a
többi rokon nyelv hasonló kapcsolatában valószínűleg jelöletlen birto
kos összetétellel van dolgunk.
Tüzetesen szól 8. a jelzó's kifejezések hangsúlyáról. E tekintet
ben a legfontosabb megállapítás, hogy a magyarban a hangsúly rend
szerint a jelzőn van. Ez az összehasonlító mondattan szempontjából
termékenynek Ígérkező szabály is ellene szól az állítmány > értel
mező > elül álló jelző fejlődés elméletének.
A tulajdonképpeni melléknévi jelző taglalása után a melléknévi
igenév részletes tárgyalása következik. Nyelvünkre és rokonaira na
gyon jellemző a folyó és befejezett cs. igenév sokféle jelentésben való
használata (szolgáló leány, eladó L, temető kert, dologtevő nap stb.)..
SIMONYI tüzetesen foglalkozik mindegyik használattal, de nem állít fel
elméletet arra nézve, hogy melyik jelentés az eredeti és melyek &
később fejlődöttek. És hogy ezt nem teszi, az a fgr. igenóv termé
szetének mély átértésére vall. Mert nincs a fgr. igenévnek eredeti és
másodlagos jelentése: gazdag és változatos használatát simul tannak
és nem successivnek kell tartanunk; és ha SIMONYI ezt nem mondja
is ki ilyen határozottan, ez a felfogása kétségtelenül kiviláglik abból,
a mit az igenóvről általában m o n d : «A melléknévi igenév olyan jelző,
mely a benne kifejezett cselekvéssel valami vonatkozásban tünteti fel
a jelzettet. Éppen ez a változatos vonatkozás adja meg a háromféle
igenévnek különféle jelentéseit* (17—18. 1.). Azt mondhatnók, hogy
a na. igenóvnek nincs határozott jelentése ; határozott jelentése csak.
az e g é s z j e l z ő s k a p c s o l a t n a k van, ez pedig mindig a jelzett,
szó értelmétől függ (háló szoba, dologtevő nap). Már BUDENZ is ilyen
nek látta a fgr. igenév természetét (UA. 178), bár ezt a véleményét
egy másik elmélete keresztezi (uo. 191). Tehát az az elmélet, a mely
a m. igenév sokféle használatának megmagyarázására feltesz egy vagy
két alapjelentést, s a többit később fejlődöttnek tartja, nagyon is
mesterkélt és nem felel meg a tényeknek. — Hogy S.-nak a m. ige
névről való felfogása milyen helyes, azt meggyőzően bizonyítja a ma
gyar nyelvtörténet is, a melyben megfigyelhetjük .az =o, =o-képzős ige
neveknek jelzett szavuktól való elszakadását ós a jelzett szó értelme
által meghatározott jelentésben való önállósulását. Ezt bizonyítja a
vogul és osztják nyelv, a hol, mint már említettük, néhány szórványos
eset kivételével mindig jelzett szóval kapcsolatban fordul elő a be.,
fejezetlen cselekvés igeneve.
Nagyon tanulságos a főnév melléknévi jelzőszeru használatáról
szóló fejezet; az anyagnevek (nyárfa sulyok), kort, állapotot jelentő
főnevek (gyermek király), a mennyiséget jelentők (egy kéve gabona)'
Nyelvtudományi Közlemények. XLII1.
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s egyebek valóságos melléknévi jelzők; ezek a szerkezetek a magyar
nyelv legősibb sajátságai közé tartoznak (vö. Fgr. Füz. 17), S. utal is
erre, megemlíti a gyakran jelzőül használt főnév melléknévvé válását
s magyarázatul egy nagyon gondolatébresztő megjegyzést tesz: e sze
rint a most említett jelenséget az tette lehetővé, hogy a főnév s a
melléknév közt nincs alaki külömbség, s a jelző nem változik a jel
zett szó kedvéért.
Ebben a fejezetben szól még a szerző a tulajdonnév jelzői sze
repéről (Varga Pál, Mátyás király, Duna folyó); foglalkozik a mágnásczímek s a doktori czím helyével, s ezeknek a név elé helyezését
elavult idegenszerűségnek tartja. Sorra kerülnek a jelzőül álló össze
tett és jelzős főnevek {királyasszony néném, szép asszony feleség,
meggy szín bársony stb,), s végül az ilyen személyragos jelzőket tár
g y a l j a : ^ galamb, fele úton; ezeknek a szerkezeteknek a keletkezé
sét keveredéssel magyarázza: fél úton x út felén. A magyarázat két
ségtelenül helyes, de talán egyszerűbb, és a végbement folyamatnak
megfelelőbb volna azt mondanunk, hogy a fél szónak partitiv értelem
ben mindig személyragosan használt alakja (add ide a felét; tied a
fele) behatolt a jelzős szerkezetbe. Bár itt kétségtelenül újabb fejlő
déssel van dolgunk, már a XVI. században személyragozzák a jelzőül
álló fél szót (fele dézmáját 1595-ből, 45. L); de még a kódexek korá
ban használatos lehetett a személyrag nélküli alak is, a mint ez az
adatom mutatja: «Es mi zerent láttad a' vasat meg élégeitettét a'
sárral es a' céreppél es ő labainac vyait felrezent vasból es felrezent
főidből Felrezent az orzag érős lezen es felrezent megtőréttétet
(Bécsi-k. 123); ma azt mondjuk: fele részben*) — Ebben a fejezet
ben van szó az atyám uram, húgom asszony-féle szerkezetekről is.
Ezután S. a határozó jelzőket tárgyalja; kiemeli annak a jelen
ségnek ősi voltát, hogy a magyar a határozó jelzőt a való, levő igenévvel fűzi a jelzett szavához (halottakért való áldozás) és szemlélteti
a kapcsoló igenév használatának a nyelvtörténet folyamán való szű
kebb térre szorulását (szőlők alatti kopárság). A való egyre tartó
fogyásának tüzetesebb vizsgálata a magyar egyszerű mondat nem egy
kapcsolatának e megváltozására fog rámutatni.
Végül a minősítő jelzők utolsójaként gazdag anyag alapján az
igealakok jelzői használatának érdekes jelenségével foglalkozik (gon
dolom formán, ihatnám ember, nem-szeretem napok).
A k i j e l ö l ő j e l z ő k fejezetében először a névmási jelzőkről
*) Jellemző, hogy az oláhba is ez a személyragos alak ment át:
fel'á (Nyr. XVI. 445),
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van szó; részletesen tárgyalja a szerző a mutató, kérdő, határozatlan
és a vonatkozó névmás jelzői használatát folytonosan szemmel tartva
a nyelvtörténetnek, a helyes magyarságnak és e szerkezetek hangsúly
viszonyainak kérdését. Azután a számnévnek, a számnevek melléknévi
származékainak meg az olyan összetett szavaknak a jelzői szerepét
bonczolja, a melyeknek az előtagja számnév (kétfejű,
háromszínű).
Végül nyelvünknek azt a fgr. közösségben gyökeredző törvényét
ismerteti, hogy a tőszámnév jelzett szava egyes számban áll. Ez a
törvény a régiségben és a népnyelvben meg a rokon nyelvekben sem
érvényesül egész következetesen, S. a törvény alól való kivételeket
(pl. két öreg madarak) nagyon helyesen értelem szerint való szerkesz
tésnek magyarázza.
A h a t á r o z o t t és h a t á r o z a t l a n n é v e l ő n e k , mint nem
valóságos jelzőnek a használatát a most ismertetett fejezethez járuló
függelék tárgyalja. Lehetetlen részletesen ismertetnünk a nyelvtörté
neti és népnyelvi megfigyeléseknek azt a gazdagságát, a melyet ez a
függelék elénk tár, azért csak néhány szempont kiemelésére szorítko
zunk. S. világosan megmagyarázza, hogyan tompult a mutató névmás
névelővé, megállapítja a névelő értékét és rendeltetését, s bár kimutatja
a névelőnek nyelvünk történeti korában való kialakulását, azért nem
gondol német vagy olasz hatásra, hanem azt mondja: «alig kétel
kedhetünk benne, hogy a h a t á r o z o t t n é v e l ő t n y e l v ü n k ö n 
á l l ó a n f e j l e s z t e t t e ki». Jó, hogy végre leszámol S. azzal a még
valahogy a tudat alatt kisértő gondolattal, mely szerint a magyar
névelőt a német nyelv hatásából kell magyaráznunk. Már több mint
négy évtizeddel ezelőtt gyönyörű lendületű fejtegetésben tiltakozott
BUDENZ a német hatás elmélete ellen és az önálló magyar fejlődést
bizonyítja (NyK. II. 161); már ő hivatkozik a török ol (az) névelői
szerepére, mi pedig két fgr. nyelvet is tanúságtótelre szólíthatunk az
önálló fejlődós elmélete mellett. A l a p p tat mutató névmásnak név
elői szerepére már HALÁSZ rámutatott (UgFüz. III. 37), de még a
v o t j á k nyelvben is, a hol pedig a determinálás a 3. személyű bir
tokos raggal történik, kétségtelen nyomai vannak a mutató névmás
pusztán névelőül való használatának. — E fejezetben nagyon tanul
ságos az a fejtegetés, a mely a névelőnek a tulajdonnevekhez és a
személyragos főnevekhez való viszonyát tárgyalja.
A h a t á r o z a t l a n n é v e l ő r ő l szóló részt a helyes magyarság
szempontjából érdekessé teszi az idg. nyelvekkel való folytonos egybe
vetés. — SIMONYI külön kiemeli, hogy nyelvünkben a határozatlan
névelő a szemólyragos főnevekhez is hozzájárulhat (eltemettem egy
barátomat: einen meiner Freunde); az ő megfigyeléséhez hozzáfűz25*
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hetjük, hogy ez a szerkezet összefügg a m. birtokos személyragozás
p a r t i t i v értelmű használatával (három lovamat elloptak) s hogy ez
nyelvünknek fgr. sajátsága.
A következő függelék a m á s b e s z é d r é s z e k h e z (nem főnév
hez) í járuló jelzőt tárgyalja; szó van a jelzős melléknevekről (oly
nehéz, gyönyörű szép, nagy beteg stb.), a jelzős határozókról (nagy
-könnyen, milyen jól, szakasztott úgy stb.), a jelzős névmásokról (árva
magad, hányad magával, más valaki) és a jelzős számnevekről.
E fejezetben nagyon gondolatébresztő az a megfigyelés, hogy az ilyén
kapcsolatokban, mint n. so gut, lat. tam bonus a magyar az idg. ha
tároz ó helyén melléknévi jelzőt használ: olyan jó, mily szép. Úgy
látszik ez a szerkezet is a fgr. közösségből való, a vogulban az ön
álló melléknév, a mint már említettük, nem igen fordul elő, de az
'kétségtelen, hogy a melléknévi jelző névmási meghatározója m e l 
l é k n é v i n é v m á s , éppen úgy mint a magyarban: taml'é jamés talyiy sir ej: olyan jeles hegyes k a r d : ein so guter, spitziger Sábel
.(YogNGy. I I 14).
A t ö b b s z ö r ö s j e l z ő r ő l szóló függelékben részletesen foglalIkozik S. a jelzőknek, különösen a melléknévi és a számnévi jelzőnek
a szórendjével; a régi és a mai nyelvhasználatnak sok érdekes jelen
ségét figyeli meg, utal a rokonnyelvek hasonló szórendi sajátságaira
4s keresi bennük a törvényszerűséget. Azonban nem tárgyalja azt a
kétségtelen törvényszerűséget mutató szórendi jelenséget, hogy az.
-összetett ill. többtagú jelző megelőzi az egytagú számnévi ill. mellék
névi jelzőt, pl. páros ívű szép szivárvány (AB.), dicséretes igyekezeté
éét fia (Tört. Tár Új f. X. 113); fekély var fogottá veres pej ló
(Bagonyai ráolv.). V o g . somi /ürép sat várták 'aranyszélű hót sző
nyeg' (VogNGy. • III. 62); elém-%alés q,úsém kit pl 'ember szülte két
fiú' (uo. IV. 201). O s z t j . kewdn sémpi lábdt vi/li ckőszemű hét v.'
(OsztjNGy. 31). Ennek a régi nyelvben még szinte egészen törvény
szerű, de az újabb időben meg-megzavarodó szórendi jelenségnek a
nyomait a vogulon és az osztjákon kívül más fgr, nyelvben is meg
találjuk, s magyarázatát a magyar mondat hangsúlyviszonyai adják meg.
A melléknévi jelzőhöz tartozó harmadik függelékben S. a hatá
rozóval bővített jelzőt tárgyalja (nagyon szép stb.).
Az é r t e l m e z ő j e l z ő fejezete is a nyelvtörténeti ismeretek
nagy gazdagságát tárja elénk ; de már betelik a rendelkezésemre bo
csátott hely, s csak azt jegyzem meg, hogy a névmás értelmezős
kapcsolatainak, különösen a hat. névelővel összefüggő jelenségeknek
(azt az embert stb.) tárgyalása a magyar történeti mondattan egyik
legszemléletesebben megírt szakaszát adja.
. .
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Terjedelmes fejezet szól a. b i r t o k o's j e l z ő r ó' 1. Tárgyalja a
birtokviszony lehető formáit s újra bizonyítja, bogy a magyarban is
megvolt az -n genitivusi rag. A birt. jelző értékét nagyon részletes
jelentéstani osztályozással magyarázza és szól többek . között a ma
már nem igen használatos ezeknek tizenhárma, gyöngynek a ketteiAéle
érdekés kapcsolatokról, az egyik, másik, harmadik alakok használatá
nak történetéről.
A dativus -nek ragjának a birtokviszonyban való alkalmazását
tüzetesen ismerteti és a rendelkezésére álló gazdag anyag alapján és
a hangsúlyviszonyok figyelembevételével pontos szabályba foglalja,
mikor van és mikor nincs -nek ragja a birtokosnak. Szól arról, hogy
a -nek ragnak a birtokviszonyba való benyomulása lehetővé teszi,
hogy a birtokos és birtok szava közé más szó furakodjék, vagy a
birtokszó a birtokosszót megelőzze. Készletesen elemzi a névmások
nak birtokviszonyban való szereplését, többek között a fgr. nyelvekre
jellemző személyragos névmásokat {kid van, mid veszett-el) s a maga
névmásnak sokat vitatott szerkezeteit [a magam házam, a magam
háza stb.).
Aztán egész sereg olyan szerkezetet ismertet, a melyekben a
magyar nyelvre különösen jellemző módon találjuk a birtokos szer:
mélyragok használatát. Yégül egy-egy szakaszt szentel a többszörös
birtokviszony és az -e-képzős birtokszó tárgyalásának.
Ennyit e munkáról egyelőre. Egyelőre mondom, mert hiszen
a magyar egyszerű mondat összehasonlító tárgyalásánál mindig figye
lemmel kell reá lennünk
KERTÉSZ MANÓ.

A M a g y a r Etymologiai Szótár.
MELICH és GOMBOCZ munkája.

. ••:.{>: A szóféjtő munkásság kezdetben nálunk is, csak úgy mint.a
külföldön, nem módszeres kutatáson alapszik, igy aztán könnyen
;szertelenségbe téved; például szolgálnak erre az OTROKocsiak ,-.és
BBEEGszÁsziak délibábos etymologiai. SAJNOVICS és GYARMATIK már
helyes elveket hirdetnek ugyan, de a gyakorlatban mintha csak el
felejtenék a nyelvről, a hangváltozásról s az idegen nyelvek hatásáról
stb. kifejtett elméletüket, az igaz, helyes etymologiát szinte csak
véletlenül találják el. E tekintetben a nagy BÉVAI sem igen szeren
csésebb. A tudományos módszerekkel dolgozó Bzófejtő munkásság
nálunk HUNFALVT, BUDENZ és SZARVAS fölléptével kezdődik.

Ettőlfogva

már biztos alapra támaszkodik a rokon nyelvek, a régi nyelv és .a
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népnyelv, továbbá a miénkkel érintkező idegen nyelvek pontos meg
ismerésével.
HUNFALVI és BUDENZ a rokon nyelvek tudományos

földolgozásá

val igyekszik megállapítani nyelvünk ősi szókincsét. Ennek a mun
kásságnak a koronája BUDENZ «Magyar-ugor összehasonlító szótáras.
Ugyancsak ő a nyelvrokonság körül támadt harczban tisztázta a
török-magyar nyelvviszony kérdését is.
SZAEVAS GÁBOB pedig ritka éles megfigyelő képességével az ide
gen jövevények felé fordul. Folyóiratának mindjárt az első évfolya
maiban biztos útmutatást nyújt az idegen hatások kimutatására a
példát ad erre sikerült szófejtéseivel.' Nyelvészeti folyóiratainkban
nagyobb összefoglaló dolgozatok is jelennek meg a különféle idegen
jőve vény szókról. A mesterek munkáját nem szűnő lelkesedéssel, buz
gósággal folytatják a tanítványok. Az ú. n. újgrammatikus iskola
hatása alatt fokozottabb mértékben foglalkoztak a hangtannal, hang
változásokkal. BUDENZ még gyakran említ olyan hangváltozásokat, a
melyek egészen különálló nyelvekben történtek, azt is lehetségesnek
tartotta, hogy ugyanazon hang vagy hangcsoport egészen külömböző
módon változhatott el, noha az illető hangok előfordulásának föltéte
leire nézve semminemű külömbséget nem lehet kimutatni. Ma már
tudjuk, hogy ez nem lehetséges, mert az ú. n. f hangtörvény'-térben
és időben korlátolt érvényű. A hangtan tökéletesebb ismeretével az.
etymologia is biztosabb alapra került.
Ily körülmények között a M. Tud. Akadémia már elérkezettnek
látta az időt arra, hogy a hivatott nyelvészeket a magyar etymologiai
szótár megírására ösztönözze. 1904-ben a LUKÁCS KRISZTINA-féle alapít
ványból jutalmat tűzött ki egy magyar etymologiai szótár tervezetére.
A jutalomtétel így szólt: «Kívántatik próbadolgozat az etymologiai
szótárból. A dolgozat foglalja magában az alapul szolgáló elvek rövid
kifejtésót, azonkívül az A betűn kezdődő szavak eredetét. Főfeladat
az eddig megállapított szófejtések szabatos és kritikai összeállítása)) ^
A pályázatra beérkezett két pályamunka közül a 2. számú dol
gozat nyerte el a jutalmat s a kiküldött bíráló bizottság osztatlan
dicséretét. A munka kiválóságáról a legnagyobb elismeréssel nyilat
koztak s külön is kiemelték, hogy a pályamunka szerzője «olyan,
széleskörű készültséggel fogott a munkához, mely e g y emberben
szinte hihetetlen. Egyenlő mélyreható ismeretei vannak a finnugor, a
román és a szláv nyelvcsalád hangtani viszonyaiban, történeti fejlő
désében s a rájuk vonatkozó tudományos irodalomban».
A jeligés levél fölbontása után csakugyan ki is derült, hogy a
kiváló próbadolgozatot k e t t e n írták és pedig: MELICH JÁNOS és
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OOMBOCZ ZOLTÁN. AZ Akadémia I. osztálya örömmel adta meg a meg
bízást a Magyar Etymologiai Szótár megírására. Ma már előttünk
fekszik e nagy munka első füzete.*)
Érdekes, hogy MELICH már 1895-ben a «Német szófejtésről»
szóló ismertetését ezzel a kívánsággal zárta be: «Vajha nálunk is
találkoznék egy KLUGE, a ki, ha nem is az összes szókincsről, de leg
alább az irodalmi nyelv szavairól az eddig tett kutatások eredménye
ként megcsinálná a mi etymologiai szótárunkat*) (NyK. XXV. 250).
Majdnem húsz évi fáradhatatlan munkálkodás után maga lett az
egyik «magyar KLUGE».
A Magyar Etymologiai Szótár anyaga az egész magyar szó
kincsre kiterjed, magában foglalja tehát a köznyelv szókészletén kívül
sas tájszavakat is. E czélból a szerzők már meglevő szótárainkból, ú.
m. a NySz.-ból, az OklSz.-ból, a MTsz.-ból, a NyÚSz.-ból és CzF.
szótárából fölvettek minden szóalakot s minden fontosabb jelentést
és származékot, sőt a nyelvészeti folyóiratainkban az egyes ívek le
zárásáig közölt szóanyagot is (ú. m. ágaga, agrat, akszamétos, angad,
apacáj, amcsin, arcsókodik,
árkám-esztena).
A közneveken kívül nagyon helyesen fölvették a szerzők azokat
a régi személyneveket és helyneveket is, a melyeknek az eredete
teljesen világos s a melyeknek nyelvészeti vagy történeti fontosságuk
van (pl. Aba, Aladár, Alap, Almos, Ardán, Árpád stb.). A szótár be
rendezéséről maguk a szerzők is adtak előzetes értesítést (MNy. II.
300). Eljárásuk e tekintetben a következő: minden czikk elején a
c z í m s z ó áll a mai irodalmi alakjában, ha pedig tájszó, abban az
alakjában, a mely a Magyar Tájszótárban van czímszóul eló'retéve;
ha pedig a szó már elavult, akkor az az alakja szolgál czímszóul, a
mely hozzánk időben legközelebb esik (vö. pl. ajoncza, régebben
ajanczá). Minden egyes czikk két főrészre oszlik: az egyikben az
alakváltozatok és a magyar szó jelentései vannak fölsorolva. Az alak
változatokat a forrás megjelölésével lehetőleg teljes számban közlik,
ós pedig a nyelvtörténetieket időrendben, a népnyelvieket pedig fej
lődési fokozatuk szerint.
A magyar szavakat latinul és németül értelmezik, de nem min
den esetben, pl. azoknál a czímszóknál, a melyek a MTsz.-ból valók,
*) Czíme: Lexicon Critico-Etymologicum Linguae Hungaricae. —
I. füzet. — Magyar Etymologiai Szótár. A Magyar Tudományos Akadémia
megbízásából írta GOMBOCZ ZOLTÁN, a B. Eötvös-Oollegium tanára, a M.
Tud. Akadémia 1. tagja és MELICH JÁNOS, magyar nemzeti múzeumi
igazgató-őr, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. A!—A.szó (4-r. 1 — 160. hasáb).
JSudapest, Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, 1914.
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legtöbbször csak a magyar értelmezés található. Itt sem ártana, só't aszótár használatát rendkívül megkönnyítené az idegen nyelvészek
számára, ha a magyar értelmezés mellé odatennék a németet is.
A származókszók közül természetesen csak azokat veszik föl, a
melyek vagy a jelentésfejlődés, vagy szóképzés útján elszigetelődtek
(mint pl. áll i> állat; ad > adó; alszik oo álom. Ha pedig a szárma
zékszók már annyira elszigetelődtek egymástól, hogy a nyelvérzék:
sem köti őket össze, akkor külön czímszó alá kerülnek, pl. alél, álomr
talán még az alom is, melyek az ál- 'dormire' igető származékai.
A származékszók után külön bekezdéssel következnek a nyelv
újítási alkotások a NyÚSz. alapján a szó első előfordulásának meg
jelölésével, legtöbbször latin vagy német értelmezéssel.
«Az első rész után, a mely voltaképpen a magyar szónak
rövidre fogott hang- és jelentéstörténetét adja, a m á s o d i k fő
r é s z következik, a mely nemcsak a rokonnyeivi, illetőleg átadó
nyelvi alakokat állítja össze lehetőleg teljesen, hanem szükség esetén
a magyar szónak hozzájuk való viszonyát bővebben is tárgyalja.»
Megemlítik alkalomadtán még azt is, hogy a magyar szó mely nyel
vekbe ment át mint jövevényszó (vö. pl. áld).
Az egyes czikkek végén Fo.-vel utalnak a kérdéses szófejtós
irodalmára, dióhéjban annak jóformán az egész történetét előadják.
Az eljárásuk a következő: 1. lehetőleg megemlítik azt, a ki az
általuk helyesnek elfogadott etymologiát felállította; 2. felsorolják
mindazokat, a kik az etymonhoz újabb adalékkal vagy szemponttal
járultak. Az olyan magyarázatokat, a melyeket nem tartanak elfogad
hatóknak, de a melyek módszeresen készültek, rendesen a máskép
szóval bevezetve említik meg.
Azt mondanom sem kell, hogy ezzel a kutatók munkáját rend
kívül megkönnyítik. így pl. az olyan szónál is, a melynek biztos
etymonja ez idő szerint még nincs megállapítva, együtt találjuk az
illető szó megfejtésére irányuló összes kisérleteket. E tekintetben i&
sokkal többet találunk ebben a szótárban, mint a hasonló külföldi
szótárakban. Azt is el kell ismernünk, hogy az etymonok megállapí
tásában a legszigorúbb kritikával járnak el, csak azt fogadják el ilyen
nek, a mely mai tudásunk szerint minden tekintetben kiállja a ttízpróbát. így aztán bizony sok czímszó alá odakerül ez a jelzés: ((ere
dete ismeretlen*), «eredete nincs tisztázva», «kielégítő magyarázata
nincs» (430 czímszó közül 75 van ilyen). Ezek között természetesen sok
az egyetlenegy adatból ismert tájszó, mint pl. ácsit, adaj, adornyáz,
agrat, agyarkáztat, ajog, ? akkó. alatka, alivor, allé?', anacskuja, andac,
angad, apacáj, arcsókodik, argálás, árkám-észtena,' ária, ? ámyang*
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De vannak általánosan használt köznyelvi szók is, a melyeknek
az eredete ez idő szerint még ismeretlen, vagy legalább kielégítő
magyarázatuk nincs. Ilyenek: abajgat, ábrándos, agy, agyag, ágyú,
ajánl, áld, akad, alak, alkonyodik, alkuszik, általag, ám, ápol (a régi
nyelvben), ara, árat, arc, árnyék, ás. Ezeknek a megfejtése bizony
még sok gondot okoz a nyelvészeknek. Meg vagyok róla győződve,
hogy a Magyar Etymologiai Szótár nyomán nagyobb arányú szóí'ejtő
munkásság indul meg, s a pótkötetben már sok olyan szónak meg
találjuk az etymönját, melynek az eredetét ma még biztosan nem
ismerjük.
A felhozott szók közül is egynómelyiknek (pl. agyag, általag,
arat, arc, ás) majdnem bizonyosnak tartottuk az eddigi magyarázatát,
azonban a szerzők módszeres kritikai vizsgálat után kénytelenek
voltak rámutatni arra, hogy ezeknek az eredete még nincs tisztázva.
Szókészletünknek legnagyobb része, mint már az előttünk fekvő
füzetből is világosan kitűnik, aránylag újabb időből való és azokban
a történeti viszonyokban gyökerezik, a melyek a magyarságra mintegy
másfél ezer éven át hatottak. A legrégibb érintkezések hatását sok
szor nehéz pontosan meghatározni. Még nehezebb az ősi szókészletet
megvilágítani. A rokon nyelvek hangtörténetét (a finn és a lapp ki
vételével) még nem ismerjük pontosan, talán sohasem is fogjuk meg
ismerni. Ilyen körülmények között bizony nehéz az egyes hangviszo
nyokat földeríteni, megmagyarázni. Ezért aztán legtöbbször meg kell
elégednünk azzal, hogy a megfelelő rokonnyelvi alakokat minden
magyarázat nélkül egymás mellé állítjuk. Az a tarkaság, melyet az
élő népnyelv nyújt, szintén csak fokozza a nehézségeket. Ezt a tarka
ságot mégis könnyebben meg lehet magyarázni, mert hiszen itt m á r
a régi irodalmi nyelv ismerete s az élő nyelvben ható analógia sok
dolgot megértet velünk.
Vannak megoldatlan problémák is, melyek a szerzők munkáját
nem kis mórtékben megnehezítik. Ilyen pl. a
finnugor-indogermán,
vagy talán még a szamojéd nyelveket is idevonva, az uráli-indogermán
ősérintkezós vagy ősrokonság kérdése. (Ebbe a körbe tartozik az ág
és árva czikk; mind a kettő mintaszerűen van megírva.) Az ú. n.
urál-altaji nyelvcsaládok rokonságáról is, melyet BUDENZ idejében úgy
szólván megdönthetetlennek tartottak, ma már csak nagy óvatosság
gal szoktunk nyilatkozni.
Több jel arra mutat, hogy a szerzők a tágabb urál-altaji nyelv
rokonság alapján állnak. így pl. az al czikkben ilyen bevezetéssel,
hogy «a többi urál-altaji nyelvcsaládból idetartozó ak», fölsorolják a
szamojéd és török nyelvi adatokat. Az álom czikkbcn szintén, sőt
Nyelvtudományi Közlemények. XLIII.
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rámutatnak a török alapalakra is (*udtir), mely csakugyan feltűnően '
egyezik a f g r . *oddt- co*od,- alapalakkal. Az ángy czikkben pedig
azt mondják: «nem lehetetlen, hogy a felsorolt f g r . és t ö r . szavak
ősrokonsági viszonyban vannak egymással*.
Úgy vettem észre, hogy a szerzők az ú. n. «kaukázusi elemek
kel)) szemben bizonyos tartózkodó álláspontra helyezkednek. E füzet
ben mindössze egy szót ismernek el ilyennek (vö. asszony <~ oszét
a%sin, a%sin "gebieterin, hausfrau), holott MUNKÁCSI ÁKE. munkájá
ban ilyeneknek vannak föltüntetve még a következők i s : agár, ágy,
agyag, aladár, ara.
Eendkívül fontosak az ősmagyar hangtörténetre nézve azok a
régi török jövevényszók, melyek a honfoglalást megelőző századokban
kerültek nyelvünkbe. Ezeknek a szóknak legnagyobb része a föld
művelésre, állattenyésztésre, továbbá a házi berendezésre és a ruhá
zatra vonatkozik, tehát mtíveltségtörténeti szempontból is nagy jelen
tőségűek.
Köztudomású dolog, hogy annak a t ö r ö k nyelvnek, melyből
műveltségi szavainknak e fontos csoportja származik, nem maradtak
fenn emlékei. A szerzők e jövevényszóknál {ács, alma, apró, árok,
árpa és valószínűleg az ártány is) egyszerűen fölsorolják a fontosabb
török (mongol) alakokat, különösebb figyelemre méltatják a csuvast,
mely mai tudásunk szerint hangtani szempontból legközelebb áll az
átadó nyelvhez.
Jövevényszavainknak ezt a fontos rétegét GOMBOCZ Z. külön is
földolgozta «Honfoglaláselőtti török jövevényszavaink)) ez. munkájá
ban s majd ennek bővített kiadásában (Die bulgarisch-türkischen
Lehnwörter in der ungarischen Sprache. Helsinki, 1912). E művei
ben módszeres kritikával megrostálta az összes idevonatkozó adatokat
s az így nyert egybevetések alapján kidolgozta az átvételek hangtanát
is. Ily módon nyelvünknek e régi jövevényszavairól meglehetősen
tiszta képet nyerünk.
Ugyanezt mondhatjuk a szláv jövevényszavakról is, a melyek
nek térfoglalása nyelvünkben, mint azt MELICH meggyőzően kimutatta,
hosszas történeti fejlődés eredménye. «E jövevényszavak közt, úgy
mond, van honfoglalás előtt és honfoglalás után átvett szó; a IX—
"XII. századi kulturális állapotok alapjáról nézve, szavaink egy része
a görög, más része a latin műveltség alapján álló szlávok nyelvéből
való. Eöviden azt mondhatjuk, hogy nyelvünkben vannak o r o s z e z l á v , e g y h á z i s z l á v (bolgár), s z e r b - h o r v á t , s z l o v é n és
c s e h - t ó t eredetű szavak» (MNy. VI. 447).
A régi szláv jövevények közé tartozik nyelvünk szókincsének

ISMEETETÉSEK ÉS BÍBÁLATOK.

395

iműveltségtörténeti szempontból egyik legfontosabb csoportja: a m a 
g y a r n y e l v k e r e s z t y é n t e r m i n o l ó g i á j a , melynek egy kis
része g ö r ö g k e l . , túlnyomó része azonban r ó m . k a t h . s z l á v .
Ilyenek pl. e füzetben az apát és apáca, melyekró'l kétségtelenül ki
mutatják, hogy semmi szín alatt sem lehetnek ó-egyházi szlávok vagy
ó-bolgárok. Ugyanezt igyekeznek megállapítani az angyalról és az
arkangyalról szóló szép czikkekben is.
A magyar hangtörténet szempontjából érdekes tanulságot szol
gáltatnak a régi német jövevényszók is, a melyek nyomban a szláv
hatás után jelentkeznek. Ezeknek két rétegét szokás megkülömböztetni, ú. m. középfrank és osztrák-bajor eredetűeket. A legrégibbek
MELICH szerint középfrank nyelvterületről valók. Az a betűn kezdődő
szavak közt azonban nincsen módszertani szempontból érdekesebb szó.
Az olasz eredetű szavaknál (pl. ákovita, alaputréta) rendesen
fölsorolják a különféle észak-olasz nyelvjárási alakokat, ezzel egy
szersmind jelzik azt az álláspontjukat is, hogy az olasz eredetű jöve
vényeket nem velenczei olaszoknak, hanem általában észak-olasz át
vételeknek tartják.
Az eredeti szókincshez tartozó szavaknál a finnugor nyelvi ala
kokat, úgy látszik, földrajzi sorrendben (keletről nyugatra menve)
közlik. A magyarral szorosabb rokonságban levő vogul ós osztják ily
módon is a csoport élére kerül. Az etymologiák forrását a szerzők
itt is pontosan megjelölik. Új, eddig ismeretlen etymologiát nem igen
találunk (legnagyobb részük megvan már BuDBNznél is, a teljesen
kétségtelen egyezések pedig SZINNYEI NyH. á -ban), de a már ismerteket
alaposan megrostálják és magyarázataikban új szempontok érvénye
sülnek. Többször megtörténik azonban, hogy az egyes rokonnyelvi
alakokat minden magyarázat nélkül egymás mellé állítják (pl. az ágy,
agyar, ágyék, áll 'stare', apad, ár 'pretium', ár 'fiuctus', ár 'subula',
arasz, ásít czikkekben). Egy kis magyarázat ezeknél is elkelne, mert
ezt a szótárt nemcsak a finnugor nyelvészek, hanem más tudomány
ággal foglalkozó művelt emberek is használják, már pedig ezek bizony
kételkedéssel fogadják az ilyen egyeztetéseket, mint «ÉÍWoozürj.
:sulal- 'stehen, da sein ; gelten, kosten'; sült- 'stehen, stehen bleiben,
sich stellen', p e r m i K . sulál- ua. GEN. WJED. | v o t j . sil- 'stehen,
bestehen, stehen bleiben, kosten'; sült- 'stehen, aufstehen' MŰNK.
WICHMANN Voc. 58 | c s e r K , solyem, soyem, H. salyem 'stehen 3 GEN.
BAMST.». Itt tehát meg kell magyaráznunk, hogy a zürj. sulal- és
sült- továbbképzett alakok, az igetŐ : sul- és hogy a m. magánhangzós
szókezdet a f g r. szókezdő *s- hangnak szabályos folytatása. Az ágyék
(-ék dem. képzővel) co v o g. uns 'arsch, segg' egyeztetéshez is hozzá-
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tehették volna, hogy a m. gy a f g r . ne oo úf hangviszony gyenge
fokát képviseli. Ugyanezt megemlíthették volna az agyar czikkben i s .
Az ár c fluctua 5 oo v o g . tűr | o s z t j . Aör, Aár, tör, jar | zü-'rj. sor |
v o t j . sur alakok összetartozását is csak úgy érthetik meg, ha külön
is megmondjuk, hogy mindezen alakok szókezdő' mássalhangzója ere
deti f g r . *£vagy *s-re megy vissza, melynek a magyarban magánhangzós szókezdet felel meg.*) Persze úgy volna jó, ha mindenütt
visszakövetkeztetnének a fgr. alapalakra, mint pl. az álom czikkben,
azt azonban jól tudjuk, hogy hangtörtóneti ismereteink mai állása
szerint ez szinte lehetetlen. A magyar mássalhangzók finnugor alapnyelvi eló'zó'it ma már meglehetó'sen ismerjük, azonban a voealismus
terén még igen sok a tennivalónk, jóllehet az utóbbi, években ezen
a téren is élénk munkásság indult meg. Igen fontosnak tartom e
tekintetben G-OMBOCZ értekezését (A magyar a-hangok történetéhez,
NyK. XXXIX. 229 - 274), melyben a magyar a-hangok finnugor előz
ményeit igyekszik kimutatni.
A szótár idézetei nagyon pontosak, a legtöbbnek magam is
utánanéztem s mindössze két-három hibás idézetre bukkantam. Ezek
a következők: az álom czikkben 83. hasáb fölülről a 23-ik sorban
SZABÓ NyK. XXXV. 419. Helyesen : NyK. XXXIV. 419. Ugyanezen
a hasábon hét sorral alább egy sajtóhiba is v a n : N i . itdm, helyesen
f>tdm. Az apró czikkben 116. hasáb fölülről a 26. sorban NyK. XI.
119. Helyesen: NyK. XI. Szótár 119 (mert ez a kötet két részből áll,,
mindegyik külön lapszámozással). A 2. ár fluctus' czikkben 119.
hasáb fölülről a 8. sorban «de vö. ASBÓTH, NyK. XXXIV. 1Q1» nem
tartozik ide, mert ebben az ár preis' szóról van említés. Az Árva
czikkben (149. hasáb) SCHACHMATOV Arch. XXXIII. 67. (ismertetteMELICH MNy. VII. 67, ez utóbbi idézet nem helyes, mert az Árva
folyóról és SCHACHMATOV értekezéséről a 422. lapon van szó, tehát
így javítandó: MELICH MNy. VII. 422. Az apa czikkben (107. hasáb)
WUNDT, Völkerpsych. 2 I . 2 : 3 1 5 aligha helyes, mert az első kiadásban
az idézett helyet I. 1 :316. lapon találjuk.
Ezek az apró megjegyzések természetesen mit sem vonnak le e
kiváló m ű értékéből. Igazán nagy érdeklődéssel várjuk a következő
füzeteket, még inkább az egész munka befejezését, mely az első füzet
ből Ítélve nyelvtudományunk egyik legnagyobb alkotásának Ígérkezik..
PÁPAY JÓZSEF.

*) Ilyenfajta hiányokra már a próbadolgozatban is rámutatott az:
egyik bíráló (ASBOTH). L. Akad. Ért. 1906. évf. 458. 1.
A. szerkesztésért SZINNYEI JÓZSEF felelős.

A M. Tud. Akadémia kiadásában megjelentek:
A s b ó t h O s z k á r di*. A hangsúly a szláv nyelvekben
.... .~ .„. __ .... _. .... 1.60
— Szláv jövevényszavaink I.
..
„.. ....
... ....
... ..
....
2.—
— A j > gy változás a hazai szlovének nyelvében és a dunántúli magyar nyelv
járásokban .„. „
„
„ .... .... ... „
„. .... „.. .... 1.20
B á l i n t G á b o r . Kazáni-tatár nyelvtantümányok. 3. füzet. Egy-egy füzet „.. „_ „. 2.—
Ballagi Mól'. A nyelvfejlődés történelmi folytonossága és a Nyelvőr _ „. .,„ ._. —.40
— Baronyai Decsi János és Kis-Viczay Péter közmondásai „.. .... „ ....
.... .... —.20
— Nyelvünk újabb fejlődése
.„. ~. .„. .„. .... .... __
.... .... ._. .... ..„ .... —.40
B r a s s a i S á m u e l . A magyar bővített mondat.... _ .... „. .... .... ._. .... .... .... .... —.60
— A mondat dualismusa .... ..„ .... .... __ .... .... „. — ._. ~~ .... .... ....
....
1.20
— Paraleipomena kai diorthoumena. A mit nem mondtak s a mit rosszul mondtak a eommentatorok Virg. Aeneise II. könyvére. Különös tekintettel a magyarokra _ .„. —.80
— Szórend és accentus.... .... ~~ .„. .... .... .... .... __ „
.... .„. .... .... —.80
B u d e n z József. A németországi philologok és tanfórnak 1874-ben Innsbruckban tartott
— Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana. Három füzet .... .... .... .... .... .... ....
4.80
— Egy kis viszhang Vámbóry Ármin lír válaszára, vagyis «A magyarok eredete és a finn
ugor nyelvészet* czimü II. értekezésére .„. .... .... .... .... .... .... .... ._. .... .„. .... —.40
— Erdei- és hegyi-cseremisz szótár. (Vocabularium ceremissicum utriusque dialecti.) Főleg
Reguly cseremisz szógyűjteményéből és az Ujtestamentom cseremisz fordításából 1.—
— Moksa-és erza-mordvin nyelvtan
.... ... .... .... .... .... „„ „. „ ..„
1.—
C a l e p i n u s latin-magyar szótára. Kiadta Melich János „_ .„. „ .... .... ._. .... 10 —
C o e l i u s (Bánffyj G e r g e l y . Szent Ágoston reguláinak magyar fordítása (1537) kiadta
Dézsi Lajos „
„. .._
__ _ ~ ... — — _~ .... _
...
2.—
F i n á l y H e n r i k . A beszterczei szószedet. Latin-magyar nyelvemlék a XV. századból.
— Az eredeti kéziratból kiadta, értelmező jegyzetekkel kisérte és teljes szómutatókat
— készített hozzá — ....
._. — — — .... ~~ .... .„. .... 4.—
F ö l d i J á n o s magyar grammatikája. Közzéteszi Gulyás Károly.... ..„ ....
„ 6.—
G e d e o n Alajos <lr. Az alsó-metzenzéfi német nyelvjárás hangtana „_. „.. .„. „.. 1.50
G o l d z i h e r I g n á e z d r . A buddhismus hatása az iszlámra .„ ....
_ —.80
— A muhammedán jogtudomány eredetéről „.. .... „ .„.
..:. .... .... .... —.20
— A nemzetiségi kérdés az araboknál
..... .... .... „.. „
.._ .„ ._. .„. „.. .... —.60
— A pogány arabok költészetének hagyománya .... ....
..„
.... ....
1.20
— A spanyolországi arabok helye az iszlám fejlődése történetében .... .... .... .... 1.—
Jelentés a M. T. Akadémia könyvtára számára keletről hozott könyvekről „ _. —.40
Palesztina ismeretének haladása az utolsó három évtizedben
„. .... .... .... —.80
H a l a s z I g n á e z . Svéd-lapp nyelv V: Népköltési gyűjtemény a pite lappmark arjepluogi
egyházkerületéből. Gyűjtötte s magyar fordítással, jegyzetekkel ellátta—
6.—
— Svéd-lapp nyelv V I : Pite lappmarki szótár és nyelvtan. Eövid karesuandói lapp szójegyzékkel
.... .... .... .„. ....
.... _
3.20
H i m í a l v y P á l . A kondai vogul nyelv. A Popov G. fordításának alapján
.... ._. fi —
— A számlálás módja és az év hónapjai ._. - _. . .„. .... .,„ .... .... .„
.... —.40
I m r e S á n d o r . Nyelvtörténelmi tanulságok a nyelvújításra nézve....
1.20
Jo.-iiinovies György. Értsük meg egymást. (A neológia és orthológia ügyében) —.fin
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24.

A finnugor birtokos személyragozás
némely használatáról.
i.
Finnugor jelzős szerkezetek ez. munkámban kimutattam,
hogy az ilyen szerkezetekben, mint egy darab kenyér, három
ház jobbágy a mértékjelölő szó valóságos jelzője azon dolog ne
vének, a melynek részét vesszük; azért a mértékjelölő szó a
fgr. jelző természete szerint változatlan marad s a mondatbeli
viszony hordozója a jelzett szó lesz. Az indg. nyelvek ilyen
esetben mindig partitivust használnak, s a fgr. nyelvekkel
ellentétben a mértékjelölő szón vannak a különféle mondatbeli
viszonyok kifejezve, a részekre bontott dolog neve pedig való
ságos birtokos jelző: avec un morceau de pain; wir stossen an
mit einem Glase guten Weines.
Mármost azt az érdekes jelenséget figyelhetjük meg a fgr.
nyelvekben, hogy az ilyen partitiv értelmű jelzős kapcsolatok a
szerkezetnek minden változása nélkül felvehetik a b i r t o k o s
s z e m é l y r a g o k a t i s , noha a birtokos személyragnak, éppen
úgy mint az indg. birt. névmásnak a dolog természete szerint
determinativ értelme van. Ezt a mondatot pl. Nagy Gaspar
egy hordó
borwnkath
penznekevl meg itthatha (Lev. Tár I.
324) — németre így kellene fordítanunk: N. G. Hess ein
Fass von unserem
Weine unentgeltlich trinken. A b i r t o 
k o s s z e m é l y r a g o z á s n a k ez a p a r t i t i v u s é r t e l m ű
h a s z n á l a t a a fgr. nyelvekben igen változatos alkalmazásban
fordul elő s az itt következők meg fognak bennünket győzni
marról, hogy az idetartozó jelenségcsoportok ennek a nyelvcsalád
nak legjellemzőbb mondattani sajátságai közé tartoznak.
a) Mértékjelzős szó birtokos személyraggal: Az tereket az
Nyelvtudományi

Közlemények.
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vtrol el vittek ket kochy
morhaiokat
(Lev. Tár I. 283)^
Tawally eztendobeys az the jobagyd az Kally ffoldon ket hold
zabomat
meg ettetek (uo. I. 306). Bezeredj . . . .adós nekem
keet mása
w a s am arrawal (uo. I. 50). Nem lenne thowaba
zykfeg eg h ha z j ob agy w (n) kath
ees meg ronwnk (NyK.
XXVIII. 77). Igen jó egy bokor vidra
kesztyűmet
ellopák
(KEM. Élet.62). Hamissan tolwaysaggal ma s fel e z er
forint
ára marhankoih
vetete el (Lev. Tár I. 68). Négy forynth
arra
ekrewnke,th
meg ewletthe (uo. I. 324). Nem érzi meg
a disznó, ha egy szál sörtéjét
kihúzzák (Nyr. XXXVII. 143).
Mért ne birna meg egy csapat
emberemet
(AR. Mur. Ostr.
Nyr. X. 378).
b) Még világosabb az ellentét a partitivus értelmű fgr.
bírt. személyragozás és az indg. birtokos névmás használata
közt a s z á m n é v i j e l z ő s s z e r k e z e t e k b e n . A számnévi
jelző után rendszerint az indg. nyelvek sem használnak partitivust és ezt a magyar mondatot: két lovat
eladott
és:
egyet elajándékozott
németül így mondanók: zwei Pferde
verkaufte er und eines verschenkte er. De mihelyt a birtok
viszonyt is fel akarjuk tüntetni s azt mondjuk hogy három kö
zül két lovát
eladta,
akkor már a német a többi indg.
nyelvvel együtt kénytelen partitivushoz fordulni: zwei s einer
Pferde
verkaufte er.
. , - • • '
El kylde k ee4h tanytw
any ath : zwei von s einen
Jüng ern (Érs.-k.* 78). Yme az ynűyay kyral Gondoforus kyldette eede egy ty ztartoy
aat Abanefth: einen
seiner
Statthalter
(Erdy-k. 167). Egy "falumoth
az gonoz lathor
emberrek mynd elekettek zanzanddeggal: un de mes viliág
es
(RMNyk. II 2 . 111). Ewl vite nekem faz harmic
ket
béremet
hatalomnál (uo. II 3 . 95). Efmegh egy Mémy Neweiö
The
re kémet ada Nagj Ferenchnek (uo. II 2 . 180). Keth fo
szol
gámmal
szóltam wolna errwl (Lev. Tár I. 237). Az kytewl az
bewrt vetem azys aáof tiz forentommal
(RMNy. II 2 . 94).
Magyar Balynt vram t y z gngth
gkr okét es egh iney
eket
vytette el (Lev. Tár I. 253). Az Nag: jozaga alat egy
lowam
meghhala (uo. I. 336). Oth énnekem ket legheny
em veze el
(uo. I. 320). Petroyt egy zolgayat
bocyatta Kyralne azonyhoz
(uo. I, 128). Immar énnekem keth
emb er em is woltU Beicbe
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(uo. I, 100). En magom ala kwldenym eg zo Igámat
(uo. I. 2),
En hjrem nekjwl hwzon három
barmath
hajthatha az ivram
majorjába (uo. I. 273). Imaran ez warhoz walo keth
emberivnkewtth
wytt el (uo. I. 107). Azon kézben jwtha egy em
berem
Themeswarrol (uo. I. 82). Immár keit
emb erwnk
vagion oda, . . . egyk sem jit meeg meg (uo. I. 78). Immár
keth
ív a g három
leivelemeth
kydetthem az Nagh: thyztharthoyanak Lakban (uo. I. 337). lm most ivt ket rendbeli
ember wnk es onnyt (uo. I. 302). E gj pered j zeg en Jóba
gyom
nak adós oth walamj mefaros (RJMISty. II 3 . 94). Ez el mwlth
napokban ty keg-tek kézéth eg g olg amath
newQtettem megh
(uo. III. 19). Egy Szabó
János
nevű leg ény ünköt
küld
tük volt Kegyelmetekhez (SZÁDECZKY, Czébek: II. 135). Thowaba,
kylttewnk wolth Wacha egy emb er ew n keth hyr thwdny (Lev.
Tár I. 107). Het zalauay
okát hoztak el es egyebb morhaiokatys (uo. I. 363). lm megh erty the keg: ebbe ketet lewelbelt
Lewabol egy adósom
myt ir (uo. I. 170). Ha egy b ar athom
az en dolgaymban igy therekedeth wolna (uo. I. 181). Towaba
panazkodom k. Vylaki Sebestien vramra, v is be kapoth eg faIvmba (uo. I. 235). Egh babony jobagiomat
hazatwl eyel
el vyttek (uo. I. 243). Leveledet vettem már jó regen s igazán
megvallva, sehogy sem voltam vele megelégedve, mind a mellett is
hogy egy hely e sir ás i hibámat
nagylelkűen megcorrigálsz
(TOMPA : Ar. J. lev. I. 345). Nagyon megromlottam, valamely zsi
ványok három új hámomat
üresen hagyának (AB. TSZ. L é.).
Eltörte két t ángy ér ama t s a két drága
tá lómat (NyF.
XXXII. 32).
c) Hasonlóképen minden változás nélkül felveheti a bir
tokos személyragot a névmási jelzős kifejezés; különösen figye
lemre méltók azok a kifejezések, a melyeknek h a t á r o z a t l a n
n é v m á s (számnév) a j e l z ő j e :
Egy nehany
kémeim
bizonnial meg hozok . . . . hogif
általán fogwan az török Caftelt akarna chynalni (EMNy. III. 36):
e inig e meiner
Kund schaft
er. Teneked egi
nehan
vytezlev
Ag ay dal my nalwnk hyt leweled wagion (EMNy.
III. 37). Egynehány
f elese gitöl külömb külömb fele gyer
meki vadnak (MJE. I. 261). Immár egh nyhany
le w
elemeth
kewldeotthem keg: (Lev. Tár I. 388). Halála vtam meg jeleneek
26*
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némely
jobaratyának
(SztDom. 248). Igen sok
verse
met el akarok vetni s nem szándékom összes költeményeim köze
felvenni (TOMPA : Ar. Lev. I. 410). Ez napokban Bochattam vala
v alamy
Embprpmet
oda Kajfl'ara (BMNy. II 2 . 142). Hogy
ha u alamy
gükfeg eb e Auagy akar
my dolg ayb a the
keg : megh talalandgya (uo. II 3 . 225). Egy attyamfya sem leon,
ky w alamy
nyomor wfag ómba mellettem támad (uo. II 2 .
164). Valamely
en emb'eremet
ky kwldek kobozni lopathni
(Lev. Tár I. 57). Iriak énnekem, hogy az Gywlaffy drabontywal
énnekem walamy
apathy
jobagym
mentek wolna chatara
(uo. I. 239). Ha valamely
latorság
ok comperialtatik (MJE.
II 3 . 256). Valahányszor valamely
levelem
félben, vagy pecsételetlen marad, azt rendesen nem küldöm el (TOMPA, Ar. lev.
I. 396). Hogy te ne'mely
régibb
versedet
tűrhetetlennek,
utálatosnak találtad (uo. I. 448).
S e mj embere
oda nem menth : Keiner
von se inén
L euten (Lev. Tár I. 217). S emy por téka y ath el nem wyte
(uo. I. 172). 8emy
morhaya
ffelewl
nem izent (uo. I. 381).
Se az eo feleségeik es semmi
mar ad ekiat
se en se az en
maradjm (így!) se attamfiaj semmi keiben ne keréffeffek (RMNy.
III. 56). Meeg nekj semj nepee
nem wezoth icolna (Lev. Tár
I. 193). Akar mytt mongywnk Imar nekyekis femy
fzonkat
nem hyzyk (RMNy. II2. 247). femy
gondunkat
nem Akaria
vifelny (uo. ü 2 . 256). Semmiy
bynet
nem twvgiok (Lev. Tár
I. 272). Az bodnárokra fölötte sok panasz vagyon,
semmi
v ig e z ésünkkel
nem gondolnak (MJE. II,. 177). Az n. tanács
semminemű
kereskedéseket
ne engedje (uo. II 2 . 164).
Hasonlóképen partitivus értelmű a birtokos szemólyragozás
használata a v o n a t k o z ó n é v m á s o k k a l kapcsolatban:
A mely emberem
Peche ivolt, az es megh jwe (Lev. Tár
I. 376). Az mewly ^olgam
az pohárral, égy Swbammal . . . .
eel zewkét (RMNy. II 2 . 216). Megh zolgalom k:-nek, ha
melly
dolgomat
k:-med nem zerety es k:-med megh fed róla (Lev.
Tár I. 372). Az myjomath
remenlethem az en jamborwl ivalo
zolgalatomerth (uo. I. 308). Azmenyemw
zegen
jobagym
odi be ivannak Somogban (uo. I. 363). Az mynemew
Ezwfth,
o

arany ees Egyéb
(RMNy. II 3 . 213).

egymás

m orh aymath

el

zalagosytottam
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d) Sőt a puszta birtokos személyragos főnév minden jelző
nélkül is lehet partitivus értelmű:
Bochattwnk
wala oda golnokfele emb erynket
(EMNy.
II 3 . 224); ebben a mondatban csak az alanyi igeragozás mu
tatja, hogy a mondat tárgya partitivus jelentésű. — Moftys
mentenek el Jobagym:
einige
meiner
Leibeigenen
(uo. II 2 . 165).
A birtokos szernólyragozás p a r t i t i v u s jelentésű haszná
latát megtaláljuk a legtöbb rokon nyelvben is. Mivel a magyar
anyag bőségéhez képest csak kevés rokonnyelvi példát gyűjt
hettem, az idevonatkozó bizonyítékokat egy csoportban, osztá
lyozás nélkül közlöm.
Vog. A t sat atpén
kwolém
/ales, sat atpén
kwolém arits 'ötszázötven házam már elpusztult, százötven házam
még fennmaradt 5 : h u n d e r t f ü n f z i g
meiner
Háuser
(VNGy. II. 213). Akw' pdl sam-palanl
pali
pokatimét,
akw' sam-p alánl
pusét 'egyik félszemük kifolyt, másik fél
szemük fennakadt' (uo. I. 8). Akwi jquta
dwi-süntté qli, akw1
jquta
qsmd jolipdlt
'egy íja az ajtónyílásnál van, egy íja a
vánkosa alatt 5 : e i n e r s e i n e r B ö g e n (uo. IV. 171). A k w,
pun a n-ke almawé: a kic' pundn
lapi, kit punanke
almawé:
kit pundn
lapi 'ha egy tollát fölemeli: fölemelkedik egy
tollán, ha két tollát fölemeli: fölemelkedik két tollán 5 (uo. III.
289). Ti manér- sir mari ja m qlém Vájjon miféle foiyócskám
volna ez5 (uo. III. 271). Ta-ti
manér
ujkén
'ez micsoda
állatod5 (uo. IV. 342). Taw am manér
ujke'm
'ez micsoda
állatom5 (uo. IV. 342). Xoti
aul déém 'valamelyik húgom 5
(uo. IV. 4). Xoti drim, /otipífém
tqliy naul tqlné-ke yqji
a melyik leányom, a melyik fiam kóros hús kórja érinti5 (uo.
IL 277). Ári qéné yum a k w'- ti sawit drita jol-üsi, a k w( • t i
s aivit drita
nqy/al qnéitd ; pi qéné yumitá a k w'- ti
sawit
plyd jolá-üsi, akw'-ti
sawit
pirá nqyyál jdnmeltitd 'a ki
nek leánya van, ugyanannyi leánya van, mint a mennyi leányát
fölnevel; a kinek fia van, ugyanannyi fia van, mint a mennyi
fiát nagyra nevel5 (uo. I. 158).
Osztj. Xüt ügot togúi sevrajet, ei ügot /etí/öí 'sechs
Köpfe wurden ihm weggehauen, ein Kopf blieb übrig5 (egy
f e j e — PATK. 126). Ei kédet mörtai, ei kuret
mörtdi, ei
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semet pagaptai 'man. brach ihr einen Arm, man brach ihr ein
Bein, man schlug ihr ein Auge aus 3 (uo. 158). — I vq&i
xílnem pa söksn jaymem, % kor ti q,lnem p. s. j . 'az egyik
városvégemet is csak nehezen jártam meg, az egyik faluvégemet
is cs. n. j . m.' (ONGy. 157). Madi
úoyaidn
kaéi-li cfáj-e
valami húsod' (PÁPÁT Nyelvt. 35). Matti
ort poyem
'vala
melyik fejedelemhős fiam' (ONGy. 164). Né-matti
orten
'egyik fejedelemhősöd se' (uo. 162). Ne-matti
najdy-ki
labdt sünienkem
ewilt 'egyik istennőcskét uraló hét zúgocskám felől se' (uo. 152). Nemdlti-pélvk
toyldn
sq,t
loyy
nr poy em 'semmiféle szárnyas száz bálvány sok fiam' (uo. 269).
Nem»tti
kurdi
a rí siti (az egyik lábát sem bírja kiszaba
dítani' (PÁPAY, Nyelvt. 6).
Votj. 0 dik-no
cark a kabaktás
sotsaldé-ká 'ha egy
pohárka kocsmai pálinkátotokat adnátok' (MŰNK. Votj. 276).
Kumajá, kumajá, e zit-gina
kot- c őrig da vaj aHi monim
'komám, k., legalább egy kevés haladat adj most nekem' (uo.
125). Souen
kik piiez
nuuieske minő viniem 'z w e i v o n
•s e i n e n S ö h n e n sollen in den Wald gegangen sein' (WICHM.
II. 78). Minam kik kuiin tiliis
ullan uiéemin luoz von mir
aber werden zwei oder drei federn herabfallen': k é t - h á r o m
t o l l a m (uo. II. 92). Cigésa basti odik niirdá
'letörvén elő
vettem egy vesszőtöket' (MUKK. Votj. 298). Odik
takazás
zatatt'am, odik oszás z. 'egy kecskéjüket sajnálták, egy tulokjukat s.' (uo. 310). Ódig kiza
sarbaaz vettisa, ódig
kiza
imaz curtnasa 'egyik kezét a kártusba mártván, másikat a szájába
mártván' (uo. 134). Ódig kusoied
bus kil'oz, ódig
surloied
bué k. 'e i n e d e i n e r S e n s e n bleibt unbenützt, eine deiner
Siecheln b. u.' (WICHM. I. 76). o'uo mar uzdas
mi dzegatim
V e l c h e v o n e u r e n A r b e i t e n wir auch unterbrechen
mögen' (uo. I. 39). Ma-mind
a kar topkamaz
siidi 'a
mennyi burgonyánkat megettetek' (MŰNK. Votj. 108).
A magyarhoz hasonlóan a votjákban is előfordul a jelző
nélküli személyragos főnév partitivus használata: sot miiem
a zv esi e 'gib uns v o n d e i n e m S i l b e r ' (WICHM. I. 147).
Mordv. Toso ve bratost
rapkstas 'dórt schrie e i n B r u d e r v o n i h n e n auf (PAAS. II. 116). Ozim poco nizaka, ve
•fiejeze
kuvaka 'in einer aufkeimenden Saat ein Weibchen,
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- e i n e r v o n s e i n e n Z á h n e n ist láng' (uo. II. 48). Ve fteze
tumori, ve p" e z e p'eksen cd a s e i n e s e i n e r E n d e n ist von
Eichenholz, das andere von Lindenholz' (uo. II. 68). Ve pil'ksénzé
olgo'n kar, ombocesént' leyge'n kar f an dem einen Fusse
hat er einen Schuh von Stroh, an dem anderen hat er einen
Schuh von Lindenbast' (uo. I. 100).
Cser. Olmése&e ik göráteme
cefiém nál c statt dessen
nimm e i n e s m e i n e r l i e b e n H ü h n c h e n ' (POBK. 4). Ik
t ay amem nalen kaje cnimm einen von meinen Hammeln und
geh' (GEN. 9). Ondé kurza parnazem nales, ik pü£em
nales
nun nimmt der alté seinen Finger, einen seiner Záhne nimmt
er' (uo. 3). Ik piő es em luskes ceine meiner Fesseln ist lose
geworden' (uo. 22). Sofie&em jükta, ik piőeseéem
lustára csie
gibt ihm Tischbier zu trinken, und löst eine seiner Fesseln'
(uo. 23). Ik üdrém fíutso kéceie tűrém türlá ceine meiner
Töchter brodiert Tag und Naeht' (POBK. 26). Tunam ik sateste
ize ik parti a sem aze£e c dann erst, im selben Augenblicke
möcht er einen meiner Finger fassen3 (GEN. 50). Ik suret
si,
i k s uret
sbrtúö cdas eine deiner Hörner ist von Silber, das
andere von Gold' (uo. 40). Ik igedem
kudalte ceines deiner
c
Jungen wirf ab'. Ik ijezem
kudalta sie wirft eines ihrer
Jungen herab' (uo. 34). Re^eS kum perce
p o csey e c kitcen
lupsal kolta áei Fuchs fasste sie an drei ihrer Schwanzfedern5
(uo. 35). Kok üderéem-at
Aktalcezem-at kotsa "fresset zwei
ihrer Töchter und Aktalce' (uo. 24).
H.
A partitivus-értelmű birtokos személyragozásnak van egy
érdekes használata, a mely igen nagy terjedelmű alkalmazásánál
fogva nyelvünknek szinte sajátságos karaktert ad és a legfeltű
nőbb azon tulajdonságok közt, a melyek a magyart az indg.
nyelvektől megkülömböztetik. Ez a jelenség a van, lesz i g é n e k
személyragos alanynyal kapcsolt használata a
b í r á s k i f e j e z é s é r e : Nekem
van pénzem;
az idén sok
borunk
lesz. Az indg. nyelvek ilyenkor a habén cbír' igét
használják és a birtokban lévő tárgy természetesen accusativusba kerül; de ha némely indg. nyelv alkalmazza is a létigét
st, bírás kifejezésére, az a nagyon lényeges külömbség mégis
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megmarad, hogy a birtokos személyragok által jelölt viszony
nem jut kifejezésre: lat. mihi
sünt
libri:
nekem vannak
könyveim.
Kégtől fogva vizsgálat tárgya már ez a magyar mondat
tani sajátság, de a vizsgálat csak azt a kérdést igyekezett tisz
tázni, hogy ebben a szerkezetben : nekem van pénzem — g e n i t i v u s s a l v a g y d a t i v u s s a l van-e dolgunk.*) Pedig ez a
kérdés a szerkezet megmagyarázása szempontjából nem is fon
tos, ha meggondoljuk, milyen közeli jelentéstani rokonságban
van egymással a genitivus és a dativus minden nyelvben, így
az indg. nyelvekben is; hiszen a német népnyelv is e helyett:
der Sohn des Metzgers azt mondhatja: dem Metzger sein Sohn.
Azonkívül meg bizonyításra sem szorul, hogy a nyelv a birtokos
személyraggal mindig birtokviszonyt akar kifejezni.
A jelenségnek lényege az, hogy van, lesz i g é v e l k a p 
c s o l a t o s h a t á r o z a t l a n a l a n y n a k b i r t o k o s sze
m é l y r a g j a van. Ha azt mondom: megvan a pénzem, akkor
az alany határozott és ilyenkor természetesen az indg. nyelvek
is birtokos névmással élnek: ich liabe mein Geld, fai mon
argent; de ebben a mondatban: van pénzem — a határozatlan
alanyt az indg. nyelvek birtokos névmás nélkül adják vissza:
ich habé Geld; fai de V argent. Ez a megfelelő franczia mondat
világosan mutatja, hogy a van pénzem-iéle szerkezetekben partitivus-alanynyal van dolgunk, s hogy ez a szerkezet lényegé
ben egynek tekinthető az előbbi szakaszban tárgyalt jelenséggel.
Ha azt mondom, hogy sok pénzemet elloptak: on m'a volé
b eaucoup
d'argent,
vagy azt, hogy sok pénzem van: fai
beaucoup d'argent — a birtokos személyragot mindkét esetben
a magyar nyelvnek az a finnugor sajátsága magyarázza, hogy a
határozatlan, partitivus értelmű főnév is felveheti a birtokos
személyragot.
Kez pénzem
wagon Eotwen forintom (RMNy. II 2 . 218).
Zekel Lvkach vramnal vagon
pénzem
(Lev. Tár I. 370).
Nyolc
hordó
mezem
w agy on (uo. I. 87). Hogh ha my
faradfagod es kewlfeged ez dolog miath wolt (RMNy. II 2 . 19).
Mjkeffalwan wagon wramnak
egj thawa
(Lev. Tár I. 218).
*) Vö. L E H K ALBERT, Magamról (Ak. É r t . X I I I . 557—578, 605—624).
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Az ту erdőnknek
orzoy wannak
(uo. I. 296). Vala
ту
nekünk
egh szerelmes
battyank
jámbor eghazy ember
(uo. I. 88). Az mynemew
zalagos
lovagom
wolth
wona Énnekem az en atyamfyanal Karoly Sidmonthnal (EMNy.
111. 5). Nam elég iojagtok
vagon (uo. IL,. 97). Az
minemw
marhám
es holualom
Énnekem
E w nála
w olt (uo.
1 1 2 . 155). Ott: Mohachon volt nekewnk
emberiünk
(Lev.
Tár I. 377). Kapwchy
Imrének
vala egy Iwan new zolg ay a (EMNy. 11^. 72). Kybe nekem
fem у ha z по m nem
wolt (uo. I I r 78). Erthem hogy the кед el med пек en
reám
n ehez Je g e wagy on (uo. II 3 . 18). Ha mi nehéz e с v ágion
ellenünc (MAGYARI: EMKnyvt. XXVII. 169). Te twdod azt mychoda dolgod
wolt w ele (EMNy. III. 37). Gergei/
le w rynehnck
w o In a n emynemw
dolga
(uo. II 3 . 36). Erős
ellen/egei vagyon
igyec
(MAGYARI, RMKnyvt. XXVII. 137).
Ha az nemes embereknek
valamy keozek vagion hozza (Lev.
Tár I. 145). Moft volna
J'zukfegünc
ugyan egytzer reaioc
(MAGYAEI, id. m. 177). Énnekem
szukseghemvolnara
(Lev.
Tár I. 27). Nagy zyksyg e m vagyon
rya (uo. I. 205). Hoyg
ha az Syj'hakra es gabli/ara k. gwkfyge
w a gyón
(KMNy.
II 2 . 78). Énnekem erre nagy gondom
wolth (Lev. Tár I. 159).
Minek is van a fecskének
ol hosszú szárny
o (NyF.
XXXVIII. 52). Apró
szeme
van a kukoricának
(uo.
XXXVIII. 52). Van a zén apámnok
ollan hálója
(uo.
XXXVIII. 61). V é kon h ejj a van a piros
6 mán a h (uo.
XL. 45). De kis eszed van (uo. XXXVII. 58).
Azon közbe w ala 3 от len (RMNy. III. 80).
Valamy
hirem
le zen, azzonaid megh irom k:-nek (Lev. Tár I. 376).
Az szolok mynt maghokat mutatok, nem sok borunk
le s z en
(uo. I. 68).
Hasonlóképpen birtokos személyragos alanynyal áll a
t a g a d ó l é t i g e ; nincs, nincsen pénzem, semmi bajom sincsen:
Nynchen
pénzek
miuel abrakoth vegének (Lev. Tár I.
316). Imar thy z p enzemnel
theb nynchen
(uo. I. 9). Eyt
chak e g g al о к от s in eh en fyzetheth (uo. I. 97). Semjnemjw
hagjmank
es w et he meny v n к nj ne en (uo. I. 224). Az
fele dynnyenel masth nynchen
ke dw e sb et h ele (EMNy. III.
32). W alakynek
bar aty a nynch,
semmy (Lev. Tár I. 239).
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Sohol senky gyamolom
nynczen
(uo. I. 61). Az w
Alatia
ualoknak
abban femmy
vet kök nyncyen (RMNy. II 2 . 249).
Isten után senkyhoz ninch en biz o dal m om, hanem chak te
Naf chagodhoz (Lev. Tár I. 367). Az beknek
Abban
J'emmy
Hi re nincien
(RMNy. II 2 . 241). Masihan semmy
hirenk
ninch en (Lev. Tár I. 237). Senkytwl semmy
bantasswnk
nyncz
(uo. I. 367). Nynchen
kethJegem
benne (RMNy.
IIS. 71). Kybenis ninchen
kettch eghom
(Lev. Tár I. 369).
Semmy
keozy
nynchen
hozza (uo. I. 145). Nekem
semy
dolgom
nynczen
hozaya (uo. I. 292). — Nincs
a
jcgnek
gerendája
(NyF. XXXIV. 126). Kapitány ur semmi
bajom
nincs
nekem
(uo. XXXVIII. 53). Nem is legény,
kinek
nincsen
b ab áj a (uo. XXXVIII. 52). Az a baj, hogy
nincs
fánk
a tűzre (Nyr. XXXVII. 368). Nincs-e
neked
egyéb
dogod annál (uo. XXXVII. 367). Kinek
eszi nincs,
a ko
vács se csiná annak (NyF. XVI. 31).
Ugyancsak birtokos személyraggal áll a van, lesz igével
rokon jelentésű néhány igének az alanya; ilyen a születik, ma
rad, következik, történik stb.
Nekünk
született
k égy- gy er ekünk (Nyr. XXXVII.
335). S zületett
neki
ég gy fiacskája
(uo. XXII. 331).
A lesz igével való jelentésbeli rokonsága abból is kiviláglik,
hogy a régiségben és a népnyelvben sokszor ez az ige helyette
síti: ew oth volt Patayn akkoron mykoron az afg $ ónnak
oth
gyermeke
lett
(RMNy. III. 40). Kicsije
lett
(NyF.
XXXVII. 56). Lett is neki égy gyönyörűséges szép fija
(Nyr.
XXXVII. 185).
C hicery
mi halnak
maradót
volt négy g érmek e
(RMNy. II 2 . 120). Czyak maradót
meg egy
fiaczkaya
Ioseph (Lev. Tár I. 25). Az Edemffy
IJ'ttvannak
három
gyermeke
maradit
(RMNy. II 2 . 212). Minemew
zelewtek
mar ad a nektek
atyatokrwl (Lev. Tár I. 25). Az B ec ehely
Mj klós dj aknák
sok j o zw lej e mar ada (uo. I. 218).
Egy Hunyadi István nevö legény... .mely nek bizonyos summa
•pénze maradt (MJE. II 2 . 169). Az férfi megh hal es
gyermeki
maradnak
utanna (uo. I. 257). Adnak énnekem az ew Testamentom(a)nak majfat es a meni es mi c oda marhay
a ma
radót
(RMNy. III. 72). Az mi marhái
a maradotth
es
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neki a hordóba -.(Nyr. XVIII. 43).
Calamar Péter keniereg ezen, hog jwendore wneki
ebol
v ala mj ny omorws ag a e s hántassa
ne esnek (Lev. Tár
I. 79). Ha Isten meg tart, semmy
fogadkozástok
nem
essyk
(uo. I. 28). Az en yozagomath meg dwlata vala, kiért
nekem
nem ke w e s karom
esett
(uo. I. 390). Ha mj
karok
ez en Molnom Mi/a effy k en magam éli wonyathom
-(RMNy. Ilg. 320). Ez my warafy feleonknek tele kp georgn ek
Iliién
fgeoreoncétlenfege
ej'eot (uo. II3. 323). Ebei
•enekie
nag kara
effik
(uo. II 2 . 117). Eiv fewlfege kegcimeffegebewl meg adot*h Priuilegiomnak ellene Hlyen
nyomor wfagyuk
efe.nek {\io. II 2 . 98).
Hogh ha az f ey edelemnek
w alamy
gere n ehet li
le nfege
awagh
g ónoz a Therthenendyk
(RMNy. II 2 .
32)./ Hog ha az theörökn
eh ez. . . . alat w alamy
mozdu
ld fa, theörtynnek
(uo. III. 33). Mynemw
dolgam
én
nekem
történek
Zaag wegeth az el mwlt napokban (Lev. Tár
I. 40). lm mostan oly jeles
dolgom
tértének
(uo. I. 114).
Ha peniglen valamelyik
ezé h béli
társunknak
ha
lottja
történik
(SZÁDBCZKT, Czéhek: II. 206).
K. Töb kara fog kó'w étke zny Tyjer való adoffagnalis
,(RMNy. III. 27). Ha elengegyk, sok k ar w n k k eic etk ezy k
beleié (Lev. Tár I. 130).
Efmegh Iwtha
egy Rabom
kynek Aly wayda wala
Newe (RMNy. II 2 . 180). Ez eyel j ew e myne k w nk
Hlyen
hyrewnk (uo. I. 127). Kwrth aga felewl semmy
hirem
nem
jwth (uo. I. 330). My helen hyre j.ewtt
az fya felewl (uo.
I. 392\ Wyonnan erős p ar ancyolatu
n k J« 11, liog mindoraban ke$en legünk (RMNy. III. 33). Kyrwl femmy
waldSom nem Jwe (uo. III., 19). Az my kegielmef
feyedelmwnktüi
paranciolatunk
Jwth
(uo. II a . 254). — Jó
kedvem
gyütt
(NyF. XXXVII. 56). Néki
is gusztussá
gyütt
a
csibepecsenyére (Nyr. XXIII. 141).
Vogul. A van, lesz és a velük rokon jelentésű igékkel
kapcsolatos partitivus értelmű birtokos személyragozást majd
nem minden fgr. nyelvben megtaláljuk; a vogulban és osztjákban ugyan a bírást általánosan habén jelentésű igével fejezik ki.
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természetesen személyrag nélkül, de ha a nekem van szerkezetet
alkalmazzák, akkor az alany éppen úgy mint a magyarban,
mindig birt. személyragos :
a) I c h h a b é : A m pír is qns e'im 'nekem fiacskám
van' (cich habé einen Solm5 — VNGy. I. 4). Maná
nqul'
qnse'im
'micsoda húsom van' (uo. II. 12). Akw( pV
qnsei*
'egy fiók van' (uo. II. 295). Akiu' jank
yulay
qúéeV 'egy
hófehér hollójuk van' (uo. I. 1). Né-mat
ajan
yum
at
qúseim
'semminemű apródlegényem nincsen'(uo. IL 13). Jai
mi nem jáV nurkív é am at qnslle'im
'atyától származó
atyai bosszúokom nekem nincsen' (uo. II. 255). Sis-jör
at
q,ús eu, ma'il-j ör at a né eu 'háti erőnk nincs, mellerőnk
nincs' (uo. II. 133).
Jj N e k e m v a n . A vogulban néha ugyanazt a kifejezést
hol a bír, hol a van igével találjuk: éatí qnée'im,
sailémnél
pile'im 'anyám van, anyámtól félek' (VNGy. IV. 65); ugyan
abban a versben később ezt olvassuk: s arikém
qli, sanémnél
piWim 'anyám van, a. f.' (uo. 66). — Ha az volna a kérdés,
hogy a nekem van házam-féle szerkezetben genitivussal vagy
dativussal van-e dolgunk, a vogul nyelv tanúságtétele kétségte
lenül a genitivus mellett dönt; a vogulban pl. ilyen mondat
lehetséges: taw q,s au kát-p ála.. ..tot yultés
'neki is az
egyik félkeze ott maradt' (VNGy. II. 208), szórói-szóra: ő is
egyik fél keze — vagyis a birtokos akkor is nominativusban
marad, ha a birtokszótól kötőszó választja el, holott a magyar
ban ilyenkor a birtokosnak dativus-alakja használatos: az a
félkeze: neki is a félkeze. — Hasonlóképpen nominativusban
áll a vogul nekem van-szerkezetben a személyes névmás vagy
főnév: Amki Api-ayi jamés nem. ali van magamnak is szép
feleségem, az Api-leány', szórói-szóra: ' m a g a m Api-leány szép
f e l e s é g e m v a n ' (VNGy. IV. 62). Kais
vuj diné
termát
sok' öli 'Khaisnak állatölő fegyvere sok van', szóról szóra:
C
X h a i s állatölő f e g y v e r e s o k v a n ' (uo. III. 523). Éppen
olyanok ezek a szerkezetek, mint a határozott birtokviszony:
az én feleségem, Khais fegyvere.
Möléy manér
v ar ém nqmtkém
qls ugyan mitévő
gondolatom is volt a minap' (VNGy. IV. 13). Lqu squ nai
k(alne nqmtém
öli, L é. sis k\ nqmtém
öli 'tíz, sok nő
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i ö z é [illő] eszem van, 1, s. ifjú k. i. eszem van5 (uo. IV. 106).
Ám aléslésém, neúlém
kan al 'én vadásztam, húsom sok van'
(uo. IV. 359). Kitit pV, jot piyén
as qli 'második fiad,
középső fiad szintén van' (uo. III. 531). Pqj íetati
ql 'egy
gazdag nagybátyja van' (uo. IV. 369). Jukanét ancuy qlst, k'ejást;
uy ni w'-ampán
al, uy niw'-mi sakán
ql eegy asszony és
egy öregember élt, feküdt; egy nőstény ebük és egy nőstény
macskájuk van' (uo. IV. 351).
A tagadó személyragos szerkezet (nincs pénzem) használata
a vogulban nagyon gazdag:
At miyém, kasém
átim
'nern adom, nincs kedvem'
(VNGy. IV. 426). Luwa aiim,
nqulá
aiim
'csontja nincs,
húsa nincs' (uo. I. 27). Tüjt-tarmél passémlalané
kelp-samd
aíim
'hóra csepeghető egy vércseppje sincs' (uo. IV. 143).
Soyrépt nenk'wé jiné oqmelán
oqt'i 'a lépcsőpitvarban fel
jönni nincs módjuk' (uo. IV. 377). Ju pasépéné o
qmelanl
oaíi 'bemenni nincs módjuk' (uo. II. 237). Pil vatmü
aiim
'bogyót szedésünk nincs' (uo. III. 463).
Uit'é minantem, láném
íkém
'vízben járok, nyomom
nincs' (uo. IV. 403). á% noybr
álén pisém
íkém 'semmit
fogni módom nincsen' (uo. IV. 369). Sojtá
ülni vórém
íkém
"az erdőben ölő ügyem nincsen' (uo.). Kati íkém, lailé
íkém
'keze nincs, lába nincs' (uo. IV. 403). Ntm íkém i ni vuni
ak'cám
íkém
'nőm nincs és nőszerzésre pénzem nincsen'
(uo. IV. 370).
Eokon jelentésű igékkel: Jun puwi tils 'otthon fia szüle
tett' (uo. IV. 362). Taw nany-kw
álunk wé vaya at
joytés 'ő neki fölkelni ereje nem jött' (uo. IV. 157). Xumné minunkwé nqmtémpats
'férjhez menni kedvem támadt' (uo.
IV. 71). Vör janV sqta
ti jémteltalés
'erdei nagy szeren
cséje kezdett ím támadni' (uo. II. 345).
Osztj. Az osztjákban is többnyire a bir igével fejezik ki
a birtoklást, de azért a van személyragos kapcsolata is kimutat
ható: lin tvidydn
ndl kvlan
'négy rénszarvasuk volt': 'sie
hatten vier Eenntiere' (PÁPAY, Nyelvt. 106). — Mola mou
nenyoi
i-sidi
rötl
ol 'bármely vidékre való embernek
szintén van nemzetsége' (uo. 37); — éppen úgy, mint a vogul
ban, itt is nominativusban áll a birtokos: b á r m e l y v i d .
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v. e m b e r s z i n t é n v a n n e m z e t s é g e , iaidm
ös Volt
egy bátyám' (uo. 37). Unt-iki-kun^vy-tél
akem sidi
nltal
c
Erdei-öreg- karmos pánczélt[-viselő] bácsikám van íme' (ONGy.
74). S q, t lq,iui a él q s olmal,
ar Iqwi jiwdl
q>s olmal
'a száz lovú [ménesnek] anyja is volt, a sok lovú [ménesnek]
apja is volt' (uo. 225). Mattá tazu
ar ös 'azelőtt marhánk
sok volt' (Nyelvi 32). — ádit jiankeu,
tüpiy
jiankeu
f
eine einzige Schwester habén wir' (PATK. 140).
N i n c s : Si-kinza ueldi
mátraiam
andam
"eddigelé
megölésre való fortélyom nincs' (Nyelvi 179). iordn
andamc
ki 'ha erőd nincs' (uo. 172). Szidl
andam
nesze nincs'(uo.
176). Jem orti sijdlpá
vueéa antom,
j . o. Iqyydl
p. v.
c
antom
a jeles fejedelemhösnek híre sincs, a j . fh.-nek nyoma
sincs' (ONGy. 113). uddi uayyti iordl
andam
a partra ki
mászni nincs ereje' (Nyelvi 158). Xis-uazdy
yan,
soytauazdy yan iiydl
andam
ös ?a fövehyvárosi, az agyagvárosi
királynak fia nincs' (uo. 117). Kat oypi mey'k' idm
iasydl
f
andam,
addm iasydl
andam
a kétfejű manónak jó szava
nincs, rossz szava nincs' (uo. 54). — In iga noyteta
omá
dét per indám cder hat keine Möglichkeit sich zu bewegen'
(PATK. 70). Veg en, somén
inda m dir fehlen die Kráfte' (uo. 4).
A lm dl ioytds
'álma jött'(Nyelvi 11). sal em-ki
yüldl
f
ha sajnálatom támad' (ONGy. 270). — Pagem
man
en
tivöt
'ein Sohn ist mir nicht geboren' (PATK. 84). Nai
ankem
man en tivöt
'eine Tochter ist mir nicht geboren worden'
(uo. 84). Tarim kur meceda
yojem
vörmöt
V a s fúr ein
Mann mit starken Beingelenken ist mir geboren' (uo. 22).
Votják. A votják nyelv a bírás kifejezésére mindig a
nekem van házam-íéle birtokos személyragos szerkezetet hasz
nálja; a létige a -Zen-ragos adessivussal jár.
V a n : Minam
tavare
van leh habé Waren' (WICHM..
II. 110). Minam
kié púid pize
van fich habé 20 Pud
MehF (uo. II. 110). Kik éöd umosbie
van rich habé zwei
schwarze Wallache' (uo. II. 19). U-k'é'ó bastone
van cich
habé etwas Geld bei ihm gut' (uo. II. 88). Möska
nima
puiniie
vau
ich hatte einen Hund, namens Möska' (uó\ II.
23). So mar adamiied
tinad
busi sörin bördisa uls c was'
für einen weinenden Menschen hast du da hinter dem Felde*
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(uo. II. 94'. Tinád
bus kel'l'o sid van vet cdu bast ja Nachbarn' (uo. II. 82). Arniáui bide d'ivórid
vau 'jede Woche
kara eine Nachricht von Eueh' ("híretek volt' — uo. I. 40).
Mar mindered
tinad
v al 'minő vánkosod volt neked'
(MŰNK. Votj. 234). Jued
tirosluoz
'gabonád sok lesz3 (uo.
16). Tinad
v izmi d-k a van 'ha neked eszed van' uo. 16).
0 la-ke cd suked-s
ake d v an 'a milyenféle szerencsétlensé
ged, bajod van' (uo. 149). Tinad
uan mumid
aiid
'du
hast Mutter und Vater' (WICHM. II. 137). Tinad
sin mid
ódig giné 'du hast nur ein Auge' (uo. II. 132). M tus ez tuz
uno liuem 'er bekam sehr viel Bienen' ('sok méhe lett5 —•
uo. II. 57). 0 dig muirtlen
v iuiem km in piie z 'ein Mann
hatte drei Söhne' (uo. II. 78). Souen
ukmis
piiez
viui em
-er hatte neun Söhne' (uo. II. 98). Souen
viuiem
kiain
uiuiiz
'sie hatte drei Tóchter' (uo. II. 65). N'il
niuc-kazak1 e n ódig takjaiez 'vier Brautjungfern habén nur eine Mütze'
(uo. II. 37). Udmurt
káuiklen
vaskáua dirja
jadijosiz
viuiem
'vorzeiten hatte das wotj. Volk Helde' (uo. II. 98).
Mar-ka
éeziez
vilam
'a mennyi zabja csak volt5 (MŰNK.
Votj. 122). Pudozi
no uan 'sie habén auch Vieh' (WICHM.
II. 177). Minam
kuamin
nililen
kuamin
zo kt emez
luoz 'meine dreissig Tóchter habén dreissig Fitzen' (uo. II. 93).
S o p okisi kisnuuen
ódig niuiiz
luiem 'die zweite Frau
bekam eine Tóchter' (uo. II. 70).
N i n c s : Buskel lesana nmem ed uz lo 'ohne Nachbarn
kannst du nicht lében' ('nem lesz életed' — WICHM. II. 55).
Jued
uz lu 'gabonád nem lesz' (MŰNK. Votj. 16). Ösez na
öv öl, uknoiez
no öv öl res hat weder eine Tür, noch ein
Fenster' (WICHM. II. 34). Kii len liez evei 'die Zunge hat
keine Knochen' (uo. II. 8). Dinaz kenir o side'z-no
eb*uc
'zuhause hat er nicht einmal Grützsuppe' (uo. II. 5). Ti Hz
evol, kijaz suta 'lángja nincs, de a kezet égeti' (MŰNK. Votj.
42). Kiiez
no pjdjz
evei 'ohne Hánde, ohne Füsse' ('keze
5
lába nincs — W I C H M . 11.45). So pusmotiiuen
tiéiz
eböm'jene Nüsse habén keinen Kern' (uo. I. 51). Ulemez
uz
lo'-ni
'ér kann nicht mehr lében' ('élte nem lesz' — uo. II. 31).
Minoz, minoz, piíiiez
uz lo 'geht unaufhörlich, ohne eine
Spur von sich zu hinterlassen' ('nyoma nem lesz5 — uo. LL
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22). S aj) e g-vurislen
sapegez
uz lm,
dmriskislen
tir ez uz lm cder Schuhmacher hat keinen Stiefel, der Schmied
hat keine Axt' (uo. II. 7). Vmmi öv^ui 'wir habén kein Wasser' (uo. II. 89). Mil'am
tugmi
evei cwir habén keinen
Hopfen' (uo. I. 94). Acmálán
n élm e-p imé üvül
'nekünk
úgy sincs gyermekünk' (MŰNK. Votj. 88).
c
E g y é b i g é k : Menőn
esaha vuétoz
míg menő gon
5
dolatom nem érkezik (MŰNK. Votj. 216). Toddmed-kd pota,
jued-naned
tud udaltoz-a,
uz-a cha tudni akarod, terem-e
az idén gabonád, vagy nem' (uo. 22). So kuuien
kisnuuen
kil'em
ódig niuiiz
'diese verstorbene Frau hinterliess eine
Tochter' (WICHM. II. 70). ual'l'o kjsnoiezles ki lem ódig
njljz
Von der ersten frau blieb ihr eine Tochter' (uo. II. 137).
Zűrjén. Feltűnő, hogy a zűrjén nyelv megfelelő szerkeze
teiben a mondat alanyának legtöbbször nincsen birtokos sze
mélyragja; bizonyára újabb fejlődés eredményének kell tarta
nunk : Naj a lön v öli kuim pi, öti nil csie hatten drei
Söhne und eine Tochter' (LYTK. 31). Sivön
pad köm
abu
'neki ruhája nincs' (UF. II. 60).
Személyraggal (a birtokos szintén adessivusban áll): Gid
iir i£, bözis-nö
öti Mer Stall ist voll von Schafen, aber nur
ein Schwanz5 (LYTK. 36). Mij koli
Ag af onlén
denga is
'a mi maradt Agathonnak pénze' (UF. II. 16). Kiz, kié
pu,
dajilis
abu 'hosszú, hosszú fa, de nincs csúcsa' (uo. II. 86).
Sudöj-kö
menam
oz lo 'wenn ich kein Glück habé' (LYTK.
39). Ez-ömöj-nö vöv tenad
iogid
'hattest du nicht Sorge'
(uo. 42). Sinmid-kö
abu, on vetlödli 'wenn du keine Augen
hast, so kannst du nicht gehen' (uo. 33).
Mordvin. Az alany mindig személyragos, a birtokos pedig
genitivusban áll:
V a n : Mon ul'i kirem
'ich habé einen Knáuel' (PAAS.
II. 45). Mon ul'i narvucam:
kolmo
sat alonzo
'ich
habé eine Brüthenne: sie hat dreihundert Eier' <uo. II. 45).
Mon ul'i ke?' ken kékem
'ich habé eine Tür aus Lindenrinde' (uo. II. 45). Kudom
ul'i cich habé ein Haus' (uo. I. 22).
Po ks kin lamo jakinzé
'die grosse Strasse hat viele
Fahrende' (uo. 1.172). Obrajenuli'
Ucal' iejterzé
'Obrai
Jaat eine Tochter Utschalj' (uo. I. 92). V In esi ve baba ni
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c
kolmo t'ejiefenze
eine Alté hatte drei Töchter' (uo. II. 104).
Sonzo
uláeé
iétamo
pacazo
dieser hatte ein solches
Tuch' (uo. II. 87). Konan
uli avazo cwer eine Mutter hat'
f
(uo. II. 77). T'e tan ülne éi mac ejnenzé
mein Vater hatte
f
Gánse' (uo. I. 90). M'iftek
uli pize
maze corártok
wir
habén einen kleinen hübschen Knaben' (uo. II. 44). M'inelí
c
uli maze íejie fenek
wir habén ein schönes Mádchen' (uo.
f
II. 44), Siús.t ul'neé íejie fnest
sie hatten ein Töchterlein'
r
(uo. II. 80). Sin sí ulneéi
kolmo
áorast
sie hatten drei
c
Sohne' (uo. II. 93). S{nst
ulneéi
sk o £ inast
sie hatten
Vieh' (uo. II. 114). —• Sas adumazo
'sie wurde schláfrig'
('álma jött' — uo. II. 82).
N i n c s : Kopó feze uli, pekeze
aráé, pulozo
uli,
pfazo
uli, u de meze arás c einen Eücken hat es, (aber)
keinen Bauch; einen Schwanz hat es, einen Kopf hat es, (aber)
kein Gehirn' (uo. II. 37). Kudom
arás cich habé kein Haus'
f
(uo. I. 20). Arás uram vaékamum
ich habé keine Brudersfrau, keine Verzártlerin' (uo. I. 160). Lángost orcams
palát
aráé 'du hast kein Hemd zum Anziehen' (uo. I. 104). Pfazo
poks, ud'emeze
aráé 'sein Kopf ist gross, es hat kein Gehirn'
(uo. II. 52). N'ej arás jarcams
minek
éuronok
"jetzt
habén wir kein Getreide zum Essen' (uo. I. 36). Kudoska,
kavska, sulejze
aráé cgross wie eine Stube, gross wie zwei
(Stuben), es hat keinen Schatten' (uo. II. 39).
Cseremisz. Az alany mindig személyragos és a birtokos
genitivusban áll (vö. BEKÉ, Cseremisz nyelvtan 185).
V a n : Pranek jajd óraiam
ule, kiar yai a l a s a m ul e,
tiak fajd m ar i e m ule r einen honigkuchenáhnlichen Wagen
habé ich. einen Wallach der Gurke gleich, einen Mann habé
ich, der gleicht einem Schreiber' (PORK. 49). Tedd-T'nd üet
lies liast du nur so viel Butter (GEN. 36). Ulo, ulo kum
iéat cja, ja, du hast drei Brúder (uo. 32). Si @ujan
Paziet
ulo "du hast einen silberköpfigen Pazi' (uo. 2). 5enga
tanét
ulo y en, ofiede yodem kaje; ilder tanét
ule yen, erat kasát
taara 'hast du eine Frau zur Freundin, gehe zu ihr um die
Mittagszeit; hast du ein Mádchen lieb ('ha leányszeretőd van"),
(geh) des Morgens und Abends, ein gebackenes Káschen [mit
dir ?]' (PORK. 46). ftüd-kolét úle, [3 ü d-k o mát,
fiüő-saskét
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líld,
fiüd-üskezét
úle,
fiüd-küzánet
úle cdu hast im
Wasser lebende Fische, Ottern, Nörze, Eeiher und Iltisse5 (uo.
17). Nur-küder
é t úle, nur-mizét
úle, celá
tűr le
mólé kaikét
úle cdu hast Birkenhühner, Haselhühner und
verschiedene andere Vögel' (uo. 17). Izaí, oksát
úle
yen
'Brüderchen, wenn du Geld hast' (uo. 3). Tudd (Háton
ulmás
c
kok iksefieze
diese Frau hatte zwei Kinder' (uo. 7). Túden
r
ulmás
ik üderíe
er hatte eine Tochter' (uo. 12).
Eryeíe
c
úle ihm ist ein Sohn geboren' (GEN. 2). Kum eryest
ulmas,
ik üderest
ulmas csie hatten drei Söhne und eine Tochter"
{uo. 4). Ma'i^-őond fiatd dhndt, kok erydé 3l5n ces lebte einmal ein Mann und eine Frau; diese hatten zwei Söhne' (EAM.
191). — Omém su cich wurde schláfrig' (POEK. 11).
N i n c s : Tin kajet-at ménen ko ckas em uke, fiié a m
uke 'wenn du gehst, bleibt mir weder Essen, noch Stall' (GEN.
11). Alal
$es em uk e-d a, f,üt omemat
uke ceine freundliche Familie hab' ich nicht und in der Nacht find ich keinen
Schlaf (PORK. 35). Cérke tüc kálek, oknáée
uké cdie Kirche
ist voll Menschen, aber hat keine Fenster' (uo. 26). Os fi ára
son s'drze uké Vom weissen Habicht bekommt Man keine
Milch' (uo. 23). Mais kán er é fi e-nosme
ée uké
ulmas
'der Bár hatte keinen Rübensamen' (uo. 8). Mólé
rédest
uké ulmas
'andere Verwandten hatten sie nicht' (uo. 4). Kufia
lies, kufza lies; nu ery(e)ze
uke fes war einmal eine alté
Frau und ein altér Mann, die keinen Sohn hatten' (GEN. 2).
A van, lesz, születik, marad, következik igék mellett a partitiv értelmű alany birtokos személyragozása ezek szerint a ma
gyarnak ősi, finnugor szerkezete. Természetesen hibás az a ma
gyarázat, a mely az ilyen votj. és cseremisz mondatokat, mint
Yotj. ummá potá 'álmom jön', cser. om soes ua. tatár hatásnak
tulajdonítja (BEKÉ, KSZ. XIII. 320).
III.
Régi magyar nyelvünk a g e n i t i v u s
partitivust
szinte következetesen b i r t o k v i s z o n y n y a l fejezi ki; míg
ma inkább azt mondjuk: a száz forintból húszat megadott —
XVI. századbeli magyar nyelvünk ilyen szerkezettel él: az zaz
forintnak hvzat megadta (ZOLN. 156). Ennek a mondatbeli vi-
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szonynak a magyarban az az érdekes alaktani következménye
van, hogy a számnevek és névmások felvehetik a birtokos sze
mélyragokat; az ilyen személyragozott számnévnek és névmás
nak természetesen partitiv értelme van : kettejük: zwei von ihnen,
melyik: weleher unter ihnen; ez a jelenség tehát szorosan kap
csolódik az eddig ismertetett jelenségekhez s nyelvünknek éppen
olyan finnugor sajátsága, mint a minőknek az előbbi szerkeze
teket megismertük, mert bőségesen kimutatható majdnem min
den rokonnyelvből. A magyar nyelvben különösen érdekessé
teszi az e kérdéssel összefüggő alak- és mondattani jelenségek
vizsgálatát az, hogy nyelvemlékeink alapján egészen tisztán meg
lehet írni történetüket.
1. Lássuk először az igazi genitivus partitivust. A birtok
viszonyban levő számnév ezekben a régi szerkezetekben felveszi
-az egy birtokot jelentő 3. szemólyü ragot:
Az bornak
az keth ejth
meg igerthem nekyek, az
e wkémek
az hwzath
kezeseg alath meg atham nekjek (Lev.
Tár I. 250). Hussonewth kalan, kynek
Nyghe
aranyas (ZOLN.
204). Az zenih gewrgy wetes tyzen hath hold, annak
az
negye
bwza, az tyzen
kethey
ros (Lev. Tár I. 263). Akjnek hath
eivkre wolth, annak
kethejt
ith wethem es az neget meg
atham (uo. I. 250). Az tob planétáknak
az őte az fold
alat járnak (KDebr. 1619 D.).
Legtöbbször a birtokos csak meg van nevezve, de nincs
birtokviszonyban a számnévvel; régi nyelvünkben ilyenkor is
van birt. személyragja a számnévnek:
Ewth wegh gyolch, kettey
wekon gyolch, az
hárma
gyapoth gyolch (EMNy. II a . 35). Tyz elewkewthe, az
Negyének
Aranyas feye (uo. II 2 . 35). Tyz gyolcz kezkenew az háta gyolch
negye
Sahos (uo. II 3 . 35). Tyzen Ewth Abroz, háta
gyolch
(uo. II 3 . 35). Hwzzonharom fyrfy wekon gyolch ymeg, az
hwzanak mynd aranya hyme ivagyon, az ketteyn
tarka selyem
párta wagyon (uo. II 2 . 35). Három feyer fekpthow ala walo fedél
egyken arán hym wagyon az ketheyn
selyem (uo. II 2 . 35).
Niolcz Kapám vágion, negiet
hagiom Hefmegi Janofnak (uo.
I I r 303). Három Kádam vagion, eggiket hagiom Czeke Ianofnak, az ketteit
Heg'megi Jánosnak (uo. II 2 . 303). Attam
wolth Tyz foryntoth, az éw theth
golgalathyara deputaltam,
27*
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az éwthewel
tartozyk wagy mégh adny, wagy penygh erthe
golgalny (uo. II 2 . 213). Tyzen neegh lepedew, az
nyolcza
gyolch, az háta
wekony wazon (uo. II 2 . 35). Neegy gywrw,
égy éwregh en maghame, az haarma
felesegéme wolth (uo.
II 2 . 211). [Húsz forintnak]
az Tyzén éwth forynthya azoké
ees hogy chak az éwte wolna éwe (uo. II 2 . 212). Thjzen három
farkas ber wagjon, az hetheth
pénzen wethem, az hath ath
werembe wefthék (Lev. Tár I. 223). lm kywlthem the kenek hwzon
egy nesth berth, kyknek
az thyzennege
elewbely gewjtheth
bereym, . . . . es az hethet
ez thellen gwythethem (uo. I. 238).
Kewlgyethek... .négy kapczat, ketthey záras legyen, kethey
dely
legyen (uo. I. 320). Nolch volt rayta, meg nige rayta vag'on
(uo. I. 97). Otte esztelen vala, otte kedig eszes : quinque erant
fatuae (HELT. ÜT. G5). Mew is megh aggywk Sigmond wramal
égieknek az arrat wagh ketteynek
(Lev. Tár I. 29). Három
[álgyuj nap enezeth felöl, az ewthe
esmek nap keleth felöl
(uo. I. 193). Az ketteyth
az keth tolwaynak Es az eggyket az
nazaretbeli Iefufnak (Ers.-k. 93). Negh embgr szgkgth kgzeivigk
az egyknek newe Benedgk, fjawal wagjon, az
kettheinek
neweth nem, mondhatha (Lev. Tár I. 189). — Panajaban Be
atta az Bapkat ketheyuel
egy pénzért (RMNy. III. 32).
Bapkdt el nem Akar wenny hane negeuel
eg kraycyarert
(uo. III. 32).
Ez a szerkezet szinte egészen kipusztult a magyar nyelv
ből; legáltalánosabb még az utolsó két mondatban bemutatott
használata: ötével veszik a tojást, hármával adtam el a körtét.
Ennek a gen. part.-féle szerkezetnek a kiveszését legjobban
szemlélteti az, ha az előbbi idézetekkel szembeállítunk néhány,
a mai népnyelvből vett hasonló természetű mondatot: vét ahajt
éd's apámnak jó négy ökre; kettő
vöt a másé, kettő nem a
méjénk (a XVI. sz.-ban: ketteje — Nyr. XXX. 605). Má haza
ment kilenc venkilenc,
a századik oda van késójig (régení
kilencvenkilence — Nyr. XXXVII. 237). Eccé vöt éggy ember,
annak vöt három, fija; kettő
okos vöt, de a zéggyik uján buta
vöt (régen: ketteje — Nyr. XVIII. 330).
2. A mint láttuk, a régi nyelvben a birtokviszonyban levő
számnév az egy birtokost és egy birtokot jelentő személyragot
veszi fel: hárma, öte, háta; másképpen áll a dolog az egy szám-
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névvel, mert ehhez mindig a több birtokost, egy birtokot jelentő
-ik személyrag járul :*)
Ievuenek zent damancofhoz keet deákok, kyknek
egyk
monda (SztDom. 278). Zent damancos atyánk meg kerde az
három fr átérnek
egyket
(uo. 40). Ez ke eth
toluaynak
eggic
engomet megmőuethvala (Nagysz.-k. 88). Vyuen vele egynehan tarfokot: kyknec
egyk vala zent bernald (Ehr.-k. 13).
Mykoron megyenuala nemy fráternál ky uala az elfeiv
tyzenkettenek
egyk (uo. 90). Ki égenlo te zolgalo
lanodnac
eg gic kel nem vagoc (Bécsi-k. 5). Az chaivz ok egyk
jew,
masyk megen (Lev. Tár I. 145).
Éppen így felveszi az -ik személyragot az egy számnév,
ha a birtokos nincs kitéve; a legtöbb esetben a más névmásnak
ugyancsak -ik személyragos alakjával kapcsolatban fordul elő:
Egyk
mafyknak
mondyauala (Ehr.-k. 83). Es ime
monnal egebkettoc alnacvala eggic
e' felöl a folonac martán es
-masic mas felől (Bécsi-k. 166). A gakorlatos capaj'ocbol eggic
•a mafikra
efven (Nagysz.-k. 36). Mert ketten leznek egi ágiba
egyk lezen az karhoztak kozzől es az ma fik az Iduezewltek
kozol (Virg.-k. 119). Mijert hogy mind a kettew Ewrekes, eg gyk
az mafik
myat megh ne fogiatkozyk (RMNy. II 2 . 240). Keth
Selyem Paplan egyk gedeyes mafyk
wereff (uo. II 2 . 36). Egyk
papa, massik
luter (Lev. Tár I. 233). Az egyk vram jobagia,
az másik
nemes ember (uo. I. 267). Találtok woth ketth tereketh, az egy kh e t vgyan ot le vagtakh, . . . . ez az
masykat
yde hoztak vala (uo. I. 74). Aszongya az eggyik
a
másik
nak (Nyr. XXXVII. 285).
3. Természetes, hogyha az egy-nok vagy mas-nak ilyen
mondattani helyzetben jelzett szava is van, akkor a mondatbeli
viszony hordozója a jelzett szó s így az egy-et s a más-% nem
illeti meg a birtokos személyrag; pl. ezek a mondatok érdeke
sen szemléltetik e szavak jelzős és jelzőtlen helyzetét: Paranchyollyon Nag: az Hethessy éknek, hog chynallyak egy keth enes
a mas kereketh
meg chynalthatom (Lev. Tár I. 338). Monda
eg scent a' masiknac
(Bécsi-k. 153). Fogyanak egy
felys

*) Az egyik jelentéséről: Nyr. I. 141, 245.
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Mafykys
Nemes Wraymot (KMNy. II 2 . 163). Tahat gonozza
tegied égiket,
Es az mas rezeth
tegied ioua (Virg.-k. 89).
Más példák: Zent pal apastal a Romaiaknac irya vala e g
konvenec
tizenketpd rezeben (Vitk.-k. — ZOLN. 233).
Azegi
rend
ől az birokot illető zekekőn (Virg.-k. 116). Megfordolaelsew es az mas kew ety s meg tere (Ehr.-k. 122). Az elo
zekerben veres loua<; es a' mas zekerben
fekete louac (Bécsi-k.
301). Az mas fel ezt nem igazlotta wolt (KMNy. II 2 . 163).
Az egyik-másik személyragos alak nagyon gyakori önálló
használatának végre az a feltűnő mondattani eredménye lett,
hogy lassanként egészen kiszorította a személyrag nélküli alakot
még a jelzős kapcsolatból is; az átmenetet a régi és a mostani
állapot között az ilyen adatok mutatják: Egy oka
ez....
masyk
oka az (Lev. Tár I. 64 — 1549-ből). Kerret, hogy
meg adnám az egy fegwer
derekat
h nékye, az twb fegver
zerzamnak meg adassarwl.... nem izent (uo. I. 381 — 1560-ból);
ugyanabban a levélben utóbb már ezt olvassuk: az egyk fegwer
derekat.
Ahhoz, hogy az egyik-másik jelzős kapcsolata általános
legyen, szükséges volt a birtokos személyrag elhomályosulása. a
minthogy ma már nem is érezzük az -ik-et birtokos személy
ragnak ; de maga a folyamat megindul már a kódexek korában,
tehát akkor, a mikor még a kettőnek egyik-íéle szerkezet járta,
más szóval a mikor még az -ik-ben tisztán érezték a birtokos
személyragot:
Wgy mond belez eggyk
kenyweenek
harmyncz eeggyed
reezeben (Erdy-k. 176). Ez may zenth epiftolaat yrtta megh bolez
e eggyk
kenyweenek
Negywen neeged reezeeben (uo. 154).
Égik
kezetői
az mafiglan (Virg.-k. 104). Az m afy k fráter
kedeg, ky jnkab ehezyk vala (SztDom. 243). Tahat monda az
m afy k fr ater (uo.). Az egyk doktornak
ees zokafa ez
wala (Érs.-k. 161). Az egyk fydónak
maikos newonek fyleth
el waga (uo. 90). Égik
kéznek
az mafikat kellene mofny
(KMNy. IL. 299). Egyk
ref$e
vifney martone, az ma fik
refge
jutót barfay jarabueza elfgebét affionra (uo. II 2 . 120).
Egfyk
őcehének
János kowachnak hagyot eg retet, es eg
altalagh bort, az mafyk
őcehének
Benedek kowachnak hagyot
eg fertal szolot (Lev. Tár I. 234). Az egyk lába az feleségénél
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ivagyon, az masyk
lab a ith az ivarban wagyon (uo. I. 58).
Eágyic
Farkas
az maf lkat meg nem efzi (MAGYARI, KMKvt.
XXVII. 125). — Mikor asztán nagyon megehűt, ki hattá a
zegyik
szemit
vénnyi (Nyr. XVII. 377). Nem bántja
eggyik
kutya
a másikat (Nyr. XXXVI. 285). Már nem is kütte
egyik
bátyját
se a kicsi királyji (uo. XXIX. 535). Töcsd meg akkor
annak az egyik
felit
hússal, a m ásikat
vizzel (uo.
XXXVLI. 371).
4. A birtokos személyrag teljes elhomályosulásának meg
kellett már akkor történnie, a mikor az egyik-másik alakot más
birtokos személyragokkal kezdték ellátni: *) Eggyikünc:
unus
nostrum; eggyiktec: unus vestrum (MA.). Az eggyikünc
adót
50 forintot: az másikunk
adót 60 forintot (HELT. Arithm.
H8). A tanítók közzülis, ezeknek
eg gyike
sem érkezik arra
(a kódexek korában: ezeknek egyik — PÁZM. Kai. 91).
Egyi
künk az másikunkat
megbecsülje (SZÁDECZKY, Czéhek: II.
127). Elkesztek beszélgetni és kérdi egyik
a másikától
(Nyr..
XVII. 280). Egyikőjük
se mer attul az idotül fogva a má
sikéhoz nyúlni (uo. XIV. 188).
Az -ik birtokos személyrag elbomályosulásának a meg
indulását a XVI. századból keltezhetjük; akkor találkozunk elő
ször ilyen ingadozásokkal: Eggykewnkes
m affy n k hyre
nekewl ees akarathya nekwl nem ^all umlamy gerzefekre (BMNy.
II 2 . 33). Ugyanabban az emlékben az eredetibb alak:
Eggynk
a z m affy nkna k thyzteJJ'egeth . . . . Igyekezyk Elew wynny (uo.
II.,. 33). — De azért a XVI. században még általános az egy
és más -ik nélküli alakjának a személyragozása: Ym az
eggywnk
predycacioth teezen nekik (Ers.-k. 162). Amy
egyt éknek kedues, maf toknak
ne legyen vtalatos es amyn wrwl
egytek,
maf tok ne zomorogyon (Virg.-k. 123). Megh moftam
az iy labay tokát Ty ees meg moffaatok Egytek
maf
toknak
(Érs.-k. 87—88). Eeggywnk
sem twggya (Erdy-k. 578). íme:
Adam ollyanna lőtt mint egyéne:
quasi unus ex nobis (KELT.
Bibi. I. B2). Egyéne
á másink
ingerlenéie (HELT. UT. Bb. 7)..
My magunk keozzul egy nk (Lev. Tár I. 304). Sem aatthya
*) Az egyikük
MNyelv 1 I. 167.

alak pleonazmus

voltáról

SIMONYI Nyr. IX.

37í r
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eggynk
magath majjynk
akarattya nekyl walamy thyzthe
(RMNy. II 3 . 33). hegyen bekeseg, egytek
mastokhoz
(PESTI,
NTest. 91). Egytek
epitse a mást okát (HELT. ÜTest. Ff. 6).
Eggink
az másunknál^
vallást tegyen (FÉL. Tan.. 245).
Egyitek
ezt teszi: mastoc
azt (MA. Bibi. IV. 155).
Eggyin
k r e, vagy másink
r a (VSzentyel Pat. 129).
5. Az egyik használatának a fejlődésével tökéletesen egye
zik a mindenik-é:
Zentsegnek regulay ky lenek myndenyket
Maria meg
tárta (Corn.-k. 35). Mindenik
az Vraimnak
muftra feiebe
vette el (RMNy. II 2 . 27). — Baltazár kiral tőn nag vendégséget
v ezer ielesb fedelminee es egmendenic
6 ideiezerent izievala
(Bécsi-k. 140). Mykort ideye vagyon az meg fedefnekh
mynde
nyket
égyenlew kepén mynt esmérétlen eket meg fegy ed (Virg.-k.
133). Myndenicth megh hattá mynden icegbelieknek, hogy myndenyk
kefiren legyen (RMNy. III. 23). Walamy theoriventh
keoztek tegnek mindenyk
megh allya (uo. IL,. 224). Ket dere
kait, myndenyket
ket ket hayba (uo. II. r 66). lm el kwltem
az négy hordó borth, . . . . mindenikbe
l egy egy palazkal
thöltettem lato pohárnak (Lev. Tár I. 258). Wadnak Zenerber olj
nem baratjm, nem mjndgnj
k, hanem kjwalth kepén kettő (uo.
I. 229). •—• A liányoinak hagyott három cseriébbe boncsot, min
deniknek
eggyet-eggyet (Nyr. XVI. 135). Útra valónak sütőt
mind eniknek
ép pompost (uo. XVII. 377).
Ezt is korán kezdik jelzős viszonyban használni: En myndenwtth myndenyk
hegyen
gabadon Jartham (RMNy. II 2 .
310). Mindenik
malom
három-három köre forgó (GÉR.
KárCsal. IV. 318).
Személyragozva : A szegénység mindenik
ü n k k e l köz
lehet (SZÁDECZKY, Czéhek: II. 185). Mindenikünk
megivott
tizenkét ejtelnyit (MIK. TLev. 85).
Eredetileg az -ik nélküli alakot személyragozták:
Mindononknek
kelh ezon erölködnönk (Debr.-k. 33). Isten úgy visel
m in deninkr
e gondot (PÁZM. Préd. 908). Min d enin k n e c
cselekedeti minemű leszen (VÁS. CanCat. 164). Myndent
éknek
elete zent/égnek peldayanak lataj'ek (Virg.-k. 139). Oh zeretev
atygmfyay myndentevk
meg gondolhagya (MargL. — ZOLN.
187). Min döntőknél
kysseb uagok (Kaz.-k. 28).
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6. Ugyanezt a fejlődést figyelhetjük meg a s o r s z á m neveknél ; ismeretes, hogy a harmadik, negyedik, ötödik stb. ala
kokban a sorszámnév képzője -d, és az -ik a gyakori önálló
partitivusi használatból állandósult; a kódexek korában még
általában a szemólyrag nélküli alakot használják jelzős vi
szonyban :
O vralkodatíanac harmad
e ztendeieb
en tan igén nag
vendégségét (Bécsi-k. 117). Mikor bőitolnétec es sirnatoc az
ttod
es a ható d hónapban
(uo. 303). Harmad
Inno c encio s
vr papának eleybe (Ehr.-k. 90). Ne egy e d Calixtus
ivr papá
nak ydeyn (Erdy-k. 169). Ez mondás yrathyk meg zakaryafnak
kenyivenek kylencyed
rezeben
(Ers.-k. 78). Zent Ianus irta
eivangeliomanac tizpnhatod
rezébe
(Guary-k. — ZOLN. 157).
.Zent Mate euangeliomanak huzonőtőd
rezébe
(Virg.-k. 117).
Ezenről emlekőzyk romayaknák yrth leweleenek Ny o l c z a d reezeben
(Erdy-k. 166). Mafod
hada zent Ifthwan kyralnak
leen Erdély waydawal (Erdy-k. 496). Ew bewnehez teivn har
mad bewnt (Ehr.-k. 67). Heted
bolond/aga
a binben elő
einbőmec ez (Nagysz.-k. 179). Binőfőknec mafod
ti koré a
teromtonec fenugetefe (uo. 171). Harmad
tik Őr ki tanit embőroket iftennec feleimere (uo. 176). Maas
aranyas
kupa,
harmad
kupa,
negyed
kupa, ewthed
kupa,
hathod
k up

a (ZOLN.

205).

Sőt a kódexek korában gyakran még a jelzett szó nélküli
sorszámnév is ragozatlan: íme en latoc neg férfiakat . . . . Es a'
•negednec
zemele egenlo iften fiaual (Bécsi-k. 134).
Mafod
rnykoron tegedeth el iveztettelek wala. Harmad
rnykoron
az
Jydok megh fogának. Neged rnykoron téged az magas kereztfan
Jyghwen latalak (Ers.-k. 262). Elfő őrőmoc, mert latyac mel! igon
fenlic a nag velagoJJ'aggal, Mafod,
mert latt'ac mel' igon tindoclic a nag zentféggel Harmad,
mert latíac mel' igon zelos a
nagj'aggal (Nagysz.-k. 203). Harmad
kibe al az zent allazatoffag ez....Negied
kibe al az zent alazatoffag ez (Virg.-k. 96).
De az önálló sorszámnév már a legrégibb emlékeinktől
fogva személyragos, minthogy eredetileg birtokviszonyból sar
j a d t : Ez peczetnek
egyk Cayffase, négy edyk
Erodese
(Ers.-k. 65). Az m afodykat
[külde'J Wefprymee, az
harmadykat
el ffel Gyorree, az Négy edyk eth el bee erdeiben
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(Érdy-k. 496). My oka hog czak keth ablakra vaghtatok kp r
zerezyetek énnekem harmadykat
ees (uo. 153). Iewenek három
fyrfyak . . . . Mafo dik adda mefther h armadik
aggews newo
fel pap (Érs.-k. 104—5). Mas zallassa Baakoon lizen,
harmadik
Tatrosson lizen (Lev. Tár I. 95). Az mafodyk
hyvattatyk vala
mannefnek (SztDom. 2).
A jelzős viszonyban is találunk személyragos alakot már
a kódexek korában: J'zent Mathe irta megh
tizeneggiedik
réj'zében
(Virg.-k. 113). Ky vala zent ferencznek
negiedyk
atyafya (uo. 86). Az ma födik
aga az kereztnek (uo. 104).
Az Novembernek mafodik
Napiath
(KMNy. II 2 . 201). Ennél:
kilenchedik
holnapi
a es niolc h adi k fz ekönk napi a
(uo. II 2 . 262). Az chyazar az elmwlt holnapnak ha
thodylc
napy an indolt athal az thengeren (Lev. Tár I. 334). Hát ément
a harmadik
nap (Nyr. XXII. 380). Harmagyik
napra
a síron esz szép keik liliom nyeött ki (uo. XXII. 476).
Ma már a sorszámnevek -ik-je annyira elhomályosult,
hogy a személyragos alak még a -szer rag előtt is megmarad
hat : A fának ugyanazon évben második
szór való virágzása
(Nyr. X. 328). Harmadik
szór is ászt álmotta, hogy mennyen
el (uo. XVII. 278). Negyedikszer
is megállttá Jánost (uo.
XVIII. 186).
A személyragtalan alaknak ma már csak néhány elszige
telődött használata él; megmaradt a törtszámnevekben: har
mad, negyed, tized rész; aztán az ilyen kifejezésekben: harmad,
negyed, ötöd napja, továbbá: heted, huszad magammal.
7. Az eddigiekben a több birtokost, egy birtokot jelentő
-ik személyragnak az elhomályosodását figyeltük meg; egyetlen
egy határozatlan számnévben, a többi-hen az egy birtokost, több
birtokot jelentő -i személyragnak lett ez a sorsa; a többi ember
szerkezetnek a fejlődéstörténete ugyanaz, mint az egyik ember-é ;
birtokviszonyban gyökeredzik, aztán az önálló használatból las
sanként befurakodik a jelzős kapcsolatba is és a régi a több
ember helyett azt kezdik mondani: a többi ember.*) A szerkezet
történetét a következő adatok szemléltetik:
a) Az t ewbit az pinznek
ew k. kel kerefnem (KMNy.
*) BÜDENZ : MNyvészet V I .

49.
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II 2 . 78). Egy byzoth embertheivl keden kylgye meg az
thewbyth
ys az peznek
(uo. IL,. 273). Az vérnec
többit
Őssé az
oltámac fundamentumára (MA. Bibi. I. 90). Az tobby es az
W arm egy ének oda gywlékezyk (RMNy. II 0 . 334).
b) Ezen eztendevben halának meg az veen fororok, legendy
kato ázzon mynd az tevbby
(SztDom. 265). Heteth megh adót
wolt Vatay Lorynch az ökrökben nekyk megh az tgby
oda
wannak
(Lev. Tár I. 243). Mygh az teby oda
futtnak,
adyglan megh holt az wizben (uo. I. 330). Azt Az ement es az
többit
meg eleghituen (RMNy. II 2 . 230). Ezekbibl Adott megh
hívsz pynz hean hívsz foryntotth, az thebywel
adojs (uo.
II,. 236).
c) Teb y okát ees hagya el János ez vylagon honnem
mynt az teb tanoy thtvanyok
(Érdy-k. 176). Mykoron Myrra
new varafnak pyspeke megh holth vona az t eeb p yfp ekek es
erfeekek beytet es ymaczagot zerzeenek (uo. 157). Zenth János Es
marya magdalena Es mynd az tób azzony
allatok
nagy
keferív fyrafth theznek ivala (Érs.-k. 100). Ezenképpen tevnek az
te vb confefforok
es (SztDom. 64). Vala nemeli nagifagos
zent atya az twb zenth
atyák
kwzot (Virg.-k. 112). Oda Jo
kaym mynd az tob gilkofokai
(uo. 116). fgamlala kegtek az
tewb attiafyak
kewzze (RMNy. I I r 125). Az tebb
dolgaynk
kezewtth menthem ivala barachkay Pálhoz (uo. II S . 132;.
Mynd az teb lobagokat
el erefgetek (uo. II 2 . 174). Az teöb
Dolgok
közöt (uo. II,. 229). Az en kwpaymath az ó tób
marhayaval
egyetemben el peczetelte es foglalta volna (uo. III. 47).
Az t eob C omm iffa rius vr aymmal
Egyetembe (uo. III. 50).
Az theöbb
W ár megy ék mind Nytrára gywltenek ymáron
(uo. III. 57). Ket nemes embert kividek az vykarywshoz es a z
tób r emet ékhez
(Lev. Tár I. 389). Kegmed monga szolgala
tomat otth Mate deáknak, Saffar Benedeknek, Tolyannak es az
teu-b wraimnak
es barátimnak
(uo. I. 209). Az varnak
az theb kernyl
valo falay
nem filelmesek (uo. 1.265). Azt
es értettek, hog az buday terekeket vamayak es az teb
tere
keket (uo. I. 284). Az több dologba
nynch semmy nehezsseg
(uo. I. 300). Nadasdy Batthiany, Seredy, Bebek es a z
theeb
wrak yt wannak (uo. I. 69). Az tób vért
tolté az óltárnae
fundamentomara (KÁR. Bibi. I. 94). De laffuc mar az tób ve-
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Jzedelem őregbitő ieleketis
(MAGYARI : EMKnyvt. XXVII. 157).
De lajjuc immár az tőb Iften ellen való külfo karó ml a Jó
kat is (uo. 111).
d) A személyragos alak befurakodásával az előbb ismerte
tett szerkezet mai nyelvünkben így alakul: Eccer időbe ek kiráfi
ment vadásznyi, asztán a többi
embereitü
émaratt (Nyr.
XVIII. 285). Feltűnő, hogy míg az egyik, mindenik, harmadik
alakok már a kódexek korában kezdenek jelzős kapcsolatba
lépni, addig a többi-nek ilyen használatát a XVIII. század
elejéig — a meddig a sorsát figyelemmel kísértem — nem lehet
felfedezni; e jelenség okát kétségtelenül abban kell keresnünk,
hogy az -ik személyragos alakok roppant nagy számban és igen
gyakran fordulnak elő s hogyha az egyik jelzős kapcsolatba
lépett, ennek analógiája a jelzős használatot a többi hasonlóra
is kiterjesztette; a többi alak azonban egészen testvértelen s így
analógiára nem támaszkodhatott. A személyragnak később való
elhomályosulását és a többi alak jelzős kapcsolatba lépésének az
egyik-másik alakhoz viszonyítva később való elkövetkezését érde
kesen mutatja az ilyen mondat: Radnotnak égik r e^et es az
teob re3 Jofagot
(EMNy. H r 305 — 1584-ből).
Az alanyul álló többi-nek állífcmánya a régi nyelvben —
etimológiájának megfelelően — többes számban áll: Az
toby
es mongak
uala (Kaz.-k. 15). Midőn egyet meg lő bennec, ottan
fel rőpűlnec
a többi (HELT. Mes. 131). Itt ennél több nem
volt, az többi S z ékelyhidon
v annak (KÁKGY. Lev. 23). —
A több birtokot jelentő szemólyrag elhomályosulása akkor feje
ződik be, mikor az alanyul álló többi-i egyesszámú állítmány
nyal szerkesztik: a többi felrepül, a többi elszaladt — s a többes
szám feltüntetésére a többesszám -k ragjával látják el: a többiek
is mondják, a többiek Székelyhidon vannak.
A partitiv értelmű birtokos személyragot a több-he\ rokon
egyéb is felveszi a Münch.-k. írójának a nyelvjárásában; de ez
az egyebi alak kiveszett a használatból és nem ment keresztül
a többi mondattani használatának a fejlődésén : NemelTec eftenec
az vt felen . . . . E g ebi kedeg ejt enec az kouefre .. . . Eg ebi
kedeg ej enec a' tuuijfecbe (Münch.-k. 37). De a' ki a1 io földbe
tetteiét, Ez az ki hattá az- igét es érti es gimolcoz nemei! zaz
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nemőuet, eg ebi kedeg hatuan nemőuet, bizon eg ebi harmic
nemőuet (uo. 38 — vö. SIMONYI : Nyr. IX. 371).
8. Ugyanez a fejlődése a melyik, valamelyik, némelyik
n é vmásoknak:
a) Es kerdlec ha zent ewangelium tartó
emberecnec
v al amely c meryen ewangeliumy zabádjagnac ellene tenny
(Ehr.-k. 16). Azoknak
nemelik
ellene allandoc valanac
(Nagysz.-k. 27). Hogh ha ezeknek
walamellyk
ewmagok
zemelye zerenth oth leth wolna (Lev. Tár I. 382).
b) Az refectoryómban azt tezem, hog nemellyk
tevbbet
egeek. es nemellyk
keuejj'ébbet egeek (SztDom. 272). Wk kivlőnb kwlőmb marhakai megh vonok terheltetuen Nemeli],kwnyuekel, nem élik
kepekel, nemelyk
kedig zoknyakal (Virg.-k.
109). Zabád wele kgd, mellyket
aggyá a kethew kewzől Balint
wramnak, de egyket
ív alamellyk
e t aggyá Balint ivramnak
kegd (Lev. Tár I. 257). Az mellyk
eleb erthe megh kagaltha
(RMNy. II 3 . 317). Vgyan sir nemellyk
vgh keretezyk twlem
(Lev. Tár I. 199). Szörnyű szél, amelyik
meg nem áll (Nyr.
XIII. 90). Most a Hód visszatér azon az utón, a m ellik en
elindút (uo. XXXVII. 284).
c) Nemelynappon
aluala zent fferenc erdewben vymadkozuan (Ehr. k. 14). Pénzel ez nemei
nap embert fogattal
(ILOSV. N8. 11): ma valamelyik nap, a zalai népnyelvben pedig
nemellik nap. Azokkewzwl valamely
foror
zykes, rea vehej'e:
a melyik soror (Virg.-k. 126). Mykort oda ywtottanak wolna az
mely kapun
ky wyzyk wala (Ers.-k. 98). A dunántúli nép
nyelvben az oly névmásnak is vau ilyen használata: holtom,
hogy ó (oly) helön
hogyan rossebölik a cselédöt (Nyr. XXIL
333); de Zalában.: olyik helyen, olyik ember. — A régi nyelv
ben sokszor még olyan esetben is személyragtalan a mely, né
mely, valamely névmás, ha nincs is jelzett szava, de szerkezete
nem birtokviszony: Akar a kedeg zent damancos atyánk, hog az
fráterek
kezzevl
v al amely et evmagoknak apatta falazta*
nanak (SztDom. 29). Ha az zyzek kwzewl, auagy az
leányokh
kwzwl
ez vylagbol valamely
akaruan ez vylagot elhadni
(Virg.-k. 127). Valamely
kezembe akad bennetek
(Lev. Tár
I. 319). Az mel inneth el megyén benn ék (uo. I. 248). Hogy
ha V al amelynek
köz zölök
valakitől bántása esnék (Mon.
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írók III. 150). Hogy ha e z ök kőzz ni ezt valamely
megtudja
(EMK. VI. 200). Mikor valamelly
o k6zzuloc
felszenteltette
{MA. Bibi. I. 93).
d) De azért már a XVI. században előfordul a személy ragos alak jelzős viszonyban is: Walamellyk
feel Ászt fel
Inditna szász forynton Maraggyon (RMNy. I I r 195). Ha kyral
ew maga waig walameljk
fya
ot lezen (Lev. Tár I. 233).
Mellik
fülem
csöndült még (Nyr. XIII. 190). A
melyik
k uty d n a k veszett hírit költik, el ke annak veszni (uo. XIX. 183).
e) A melyik alaknak tovább való személyragozása pedig
már a kódexek korában megkezdődik: No en io húgom főlemüe.
ier lafuk melikőnk
diczerheti ynkab az teromto iftent (Virg.-k,
107). A kár-meIly
i künk
tselekedetire úgy vigyáz, mintha
egyébre nem volna gondgya (PÁZM. Préd. 21). Hugyan tuggyuk
mék, ha v alám ellik önk mek tald hányi (Nyr. XXXVII. 187).
Hazudik
v alamejikünk
(NyF. XXXVII. 59). No Miska,
mejikün
k evett többet (Nyr. XVI. 429). Már tizenhat esztendeje
hogy eggyütt lopunk, ugyan melyikünk
lopott többet (uo. XVII.
280). Abból a más kalangyából a m ej i künk
több szemet ki
ver: azé legyen a küssebbik rakás (uo. XIV. 473).
Viszont ma is ól még az -ik nélküli alak személyrago
zása, sőt a többes második személy ragja a magyar nyelvterület
legnagyobb részén az -ik nélküli alakhoz járul (mélyítek, mellitek) : Meg lássak meelly ewnk győzi el egymasth (Erdy-k. 463).
Ha v al am elyűnc
a magyar szonac modgyat iol eszébe nem
vette volna (HBLT. Bibi. I. c2). Hogh ha w alamellynk
thyzteet
le tenneye (RMNy. II 3 . 33). Walamellyewnknek
thyzthyth
ki,hoannyia (NyK. XXVIII. 77). Eleibe szólít minket,
nemellyinket egességes korában (MA. Scult. 921). A mellyünc
meg
hozza, illesse a fegyuer (Csákt. Au. 10). Ha mykoron m
ellytők
zomorkodyk, yeuyen zyweeben az Jesus (Erdy-k. 61). Azokhkwzwl
Jemi ne legyen kewzewletek valamelyteke,
hanem kwzewnfeges
(Virg.-k. 125). A mellytek
byn nekyl wagyon: q u i v e s t r u m
immúnis est a peccato (PESTI, NTest. 202). En tytoketh mynd
jol esmértelek myndnayan, wal amely töknek
newe ith az
levőéiben wagyon (Lev. Tár I. 156). Ha walamellytek
nem
ygazolna (uo. 1.255). A m éllit ekié firis léssz,... attiszta iletü
léssz (Nyr. XVI. 135).
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Feltűnő, hogy a ki, valaki, senki ilyen partitiv értelemben
nem veheti fel a birt. személyragokat; egyetlen ilyen adatra
bukkantam a Münch.-k.-ben: Tű kit ee [q u i s v e s t r u m j
kedeg gondoluan toldhat o allatíahoz eg fengnét (Münch.-k. 24).
9. A k ö z é p - é s f e l s ő f o k ú m e l l é k n e v e k is fel
veszik az -ik birtokos személyragot partitiv értelemben, s az
ilyen személyragos melléknevek éppen úgy mint a számnevek
•és névmások, a jelzős kapcsolatba is belekerültek:
a) Nemynemő embernek ivala keet fya Es az yfy ab í k ew
kezzwlok monda attyanak (Ers.-k. 11). Mongya ecczer a
szeginyebbik
a báttyánok. Aszongya a gazdagjabbik,
hogy jó,
ií nem bánya (Nyr. XIII. 378). Há má neked mejik kell inkább,
a küssebbik
vaj a nagyobbik
(uo. XIV. 473).
b) Monda az nagyob
fráter
a kyj'J'eb
fráternek
(SztDom. 245). Az én legjob
lovaim
közöt, ha a
legjobbi
kát ki tudod lopnyi (Nyr. XXII. 379). Lekapta az
öregebb
Jcir akis a s szony
czégérit (Nyr. XV. 374).
c) Ky zedeek az zent keenchot ez az nagyobbyk
zent
egyházban
vyweek (Érdy-k. 499). Az kyffebbyk
fya
el
niene mezzé walo orzagban (Ers.-k. 11). Wala az ew
nagyobyk
fya
Az mezon (uo.). Sagy Sigmondnak hagyom a gempczy
eoregbyk
széle ott (RMNy. II 2 . 237). Oda atta neki a
r o ss zabbik
paripát,
maga meg a jobbikra űt (Nyr. XIV.
'519). A le g kis s ebbik jány át okos Zsófinak híták (uo. X.
185). A legnagyobbik
szegre
felakasztotta a kis röstöllöt
(uo. XVI. 328). lg a j obbi k or c á m, gyiin a vvn apád (uo.
XVII. 428).
Az egyik szemem, melyik fülem, nagyobbiak fiam-ié\e szer
kezetekkel teljesen egyforma eredetű a fele nyája-kapcsolat.
A parti tivus értelmű önálló fele, alja, java, fia bele furakodik a
jelzős szerkezetbe is; a kódexek korából még ki lehet mutatni
a fele részben szerkezetnek az előzőjét: Es mi zerent láttad a'
vasat meg elegeitettet a' sárral es a' cereppel es o labainac vyait
felrezent
vasból es felrezent
főidből. Felrezent
az orzag
erős lezen es felrezent
megtőrettetet (Bécsi-k. 123).
Votják. A számnevek és névmások partitiv értelmű személy
ragozása megtalálható majdnem minden finnugor nyelvben; de
különösen érdekes ez a jelenség a v o t j a k b a n , mert itt a sze-
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mélyragos számnévnek és névmásnak jelzős kapcsolatát is meg
találhatjuk ; a magyarban az egyik kezem-féle szerkezetnek a*
történeti korban való keletkezése egészen világos; a hasonló
votják kapcsolatot is természetesen történeti fejlődés eredmé
nyének kell tartanunk. így bár ősrokonságról nem lehet szó,
mégis nagyon tanulságos ez a jelenség abból a szempontból,,
hogy egyező alakszerkezetű nyelvek egyforma mondattani kap
csolatokat fejleszthetnek.
Az egyik alaknak megfelelő votj. személyragos alak rendesen
egy birtokost jelentő személyraggal van ellátva (ogez: egye), de
több birtokost jelentő személyraggal is használatos {ogzi: egyik):
Ogez pukoz, ogez kiloz egyik ül, másika fekszik' (MŰNK.
Votj. 33). Ogez suoz vidom, ogez silóm, ogez minőm 'egyik
mondja, feküdjünk, másik álljunk, harmadik menjünk' (uo. 37).
Ogze'-ks. bastom, kik kiloz wenn wir eine nehmen, bleiben
noch ziwei' (WICHM. I. 7). Ogez nigilak, ogez vajak cder eine
ist krumm, der andere verzweigt' (uo. II. 25). Korka tiros ess
van, ogez no sin azam ug a'iski fdie Stube ist voll Kamerá
dén, keinen einzigen sehe ich vor meinen Augen' (uo. II. 20)
Ogez «mino» suoz, ogez «ug» suoz r der eine sagt: «ich gehe».
der andere sagt: «ich gehe nicht»' (uo. II. 13). Ódig ez dugdem
c
einer (von den Flüchtlingen) blieb stehen' (uo. II. 67). Ódig ez
viuiem souen vistem 'einer von diesen war ein Narr' (uo. II. 78).
Kor-gid' tiros vául'osti, odikse
nwiékom ta bére cdein Stall ist
voll Pferde, eines nehmen wir jetzt heraus' (uo. I. 50). Ódig zá
bur kisijad pen, ódigza
pallan k. p. 'egyikét jobb zsebedbe
tedd, másikát bal zs. t.' (MŰNK. Votj. 71). Mikall'alan vozez
potésa, odegzelan
d'eraz sukkd-no 'Miska megharagudván,
egyiküknek a fejéhez csap' (uo. 88).
Asseies ogzi aji-tsöz kai'iékill'am, ogzi
mumi-isüz rsie
verwandelten sich, der eine in einen Enterich, der andere in
ein Entenweibchen' (WICHM. II. 93). Suo ogzili
ogzi 'mondja
egyik a másiknak' (MŰNK. Votj. 85). Ogzlles
ogzi
jualozi
'kérdezgetik egyikük a másikukat' (uo. 86).
E g y é b s z á m n e v e k : Murtjos táuen pid bordáz Uentisa
ogez no kik ez pograsa vetlini kuískillam 'die Leute fingén
an, über seine Füsse zu stolpern und einige (egye-ketteje) stürzten sogar um' (WICHM. II. 74). Kikez
disaskisa gurtazi kos-
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HlTam 'kettejük felöltözvén haza ment' (MŰNK. Votj. 69).
Odikse
d'uom, kik se d'uom, uz d'e'ta ódig ez kuéuui 'einen
(Beeher) trinken wir} einen zweiten trinken wir, wird kein einziger dem Hauswirte zuteiF (WICHM. I. 38). So kwinz ci-gina
nudm rö csak hármát vette eP (MŰNK. Votj. 114). Kik ez d'es,
a oigiz sedun czwei unter diesen waren klug, aber einer war
ein Dummkopf5 (WICHM. II. 172). N'ilez üsapke, suirsez
ekts
Srier klatsehen mit den Hánden, tausend tanzen 5 (uo. II. 23).
Kélam pudoáz-térlékáz siti karésa, vanzá-no
daltété a, meg
maradt lábas jószágot éppé tevén, fejleszd sikeresen mindnyáját"
(MŰNK. Votj. 168).
2. S z e m é l y r a g o s s o r s z á m n e v e k . Mivel a sorszám
név mindig partitiv értelmű, a votjákban is, épúgy mint a ma
gyarban, az önálló sorszámnév felveszi a 3. sz. birtokos ragot:
Cort tüis kék girdz pottci, odigez kék pudo, kektdtiez
kék
girvenkajo caz ördög két súlyvasat hoz elő, egyik két pudos, a
második két fontos' (MŰNK. Votj. 91). So stopkaiez juiiz no kuriz
c
kikte'iizs
er trank das Glas aus und bat um ein zweites'
(WICHM. II. 166). Kikte'tize
miriiUam csie passierten eine
zweite (Haltestelle)5 (uo. II. 159). Kikte'iiiez
. . . . suidm cein
5
anderer sagte (uo. II. 159). So'-bere nuile'íiiez
no vuie pirem
'darauf ging auch der vierte ins Wasser' (uo. II. 160).
Kikte'
iiiez
sue: mon kiWo, no kuiirlme't'iiez
sue: mon siló f der
zweite sagt: «ich liege», und der dritte sagt: «ich stehe»' (uo.
II. 48). P e'rv o ie zlen nimiz gozeg, kikeiiie
zlen
pokruu,
kuiinme'tüiez
len goéon 'der erste hiess G., der zweite P.,
der dritte G.' (uo. II. 98). Kwinme
iiiez. . . .suisa fein dritter
5
sagte (uo. II. 160). Bet^ejosiz mirúUam uzáni, a
kuiiúmeiiiez,
sedun kiHem gurts 'die klugen (Brúder) gingen an ihre
Arbeit, der dritte, der Dummkopf, blieb zu Hause 5 (uo. II. 172).
Kwinmatiezli
sot r add oda egy harmadiknak' (MŰNK. Votj.
13). Azlo lakatsa leéo takér-busija, k ékátiz á geg husija, k ü rí
ni a ti z a éezé-busijá 'az első részt az ugar mezőre küldik, a
másodikat a rozsmezőre, a harmadikat a zabmezőre5 (uo. 171).
Mon aslestim sinma okto: suoz berlosez
sinjóssá oktisd f «én
a szememet tolom ki» — mondja az utolsó, kitolván szemeit5
(uo. 86). AQ-koleso kiti: beriz-no
oti 'a merre az első kerék,
oda a hátsó is5 (uo. 189).
Nyelvtudományi

Közlemények.
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S z e m é i y r a g o s n é v m á s . A kérdő, határozatlan és
relativ szerepű kud névmás önállóan mindig személyragos:
kudiz: melyik (tkp. melye): Kudiz
pokísi nili 'welches ist
meine kleinste Tochter' (WICHM. II. 92). Vumurtjos
kudiz
pegdzi'zi vus, kudiz
tupala viii'zi 'einige der Waldgeister flohen
ins Wasser, andere gingen auf die andere Seite hinüber' (uo.
II. 127). MikaUdn vozez potésa, kudiz Hé kizá eskalta, ku
diz Hé d'érzá, kudizlié
pédzd, kudzá
vazámez luontám védta
intijáz 'Miska megharagudott s kinek a kezét tépi ki, kinek a
fejét, kinek a lábát, kit szólása lehetetlenül fektet helyébe'
(MŰNK. Votj. 90). Kot kudi'z-ks
jara, sois ba'éti, 'welche auch
immer dir gefállt — nimm die' (WICHM. II. 122).
Kudiz
pokt'si nililen zoktemez "welches ist die Fitze meiner kleinsten
Tochter' (uo. II. 93). Kudiz
«zon-zöij)) suiiéke, soze ba'éti
'nimm die (von den Kisten), welche íon-Z. lautet' (uo. II. 70).
Kudiz
cirtijániz -eoé, kudiz
kusklniz éjé vir-puékin vetlo 'ki
nyakáig, ki csipőjéig járkál a vérben' (MŰNK. Votj. 72).
Kudizká tdnid uksaz, soiz-ik tenid klsno med luoz 'a melyik teneked
csak megtetszik, az legyen a te feleséged' (uo. 77).
Kudiz
teitéa, kudis
sjde feinige springen, einige spielen' (WICHM. II.
162). Kudiz
wg-ks Ue'rektsko edie, welche nicht schreien' (uo.
II. 152). Kulo no kudiz
'einige sterben sogar' (uo.). Sokui kálik
iíji val i ko't'-kudi
zlen
kesegjosjz tuz zekéé val 'damals gab
es wenig Leute und ein jeder hatte sehr grosse Landparzellen'
(uo. II. 142).
3. A közép- és felsőfokú értelmű melléknevek is felveszik
a birtokos személyragot, éppen úgy mint a magyar nagyobbik,
szebbik :
B a d'd'z in ez no sor etiie z viémoieé vimill'am, p i t\si iez
o bs viétem vimem 'der Alteste und der Mittlere waren klug, der
Jüngste war stockdumnr (WICHM. II. 110). Badgin pildn, pukiéez uzir murtlán azbaraz uéám, sorátiezlán
nos-ik muzon
tiztr m. a. u., pokciezlán
pukisez nur-sori uéám 'a nagyobbik
űú nyila egy gazdag ember udvarára esett, a középsőé ismét
egy más g. e. u. e., a kissebbiknek nj'ila egy mocsárba esett'
(MŰNK. Votj. 77). Pokciez
viztám Snni nimo '[három fiú közül]
a kisebbik bolond S. nevű' (uo. 138). Z ekse'-ke éotiéko . . . .
éore'tize-ke éotiéko . . . . p et'Jiz e-ke é. 'wenn ich den Altesten
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g á b e . . . . wenn ich den Mittelsten gábe . . . . w. i. den Jüngsten
g.'

(WICHM. I.

100).

4. A személyragos számnév, névmás és melléknév a jelzős
szerkezetbe is befurakodik és a m. egyik kezem, melyik fülem,
nagyobbik Jiam-iéle szerkezetek keletkeznek:
Ódig ez vo£o guraz dorikiges vetle 'einer unter den
Vozo's wanderte náher um den Öten (WICHM. II. 135). Ódig ez
petji
v'oSo teUsem polat'e no addzem saldatez 'ein kleiner
Vozo sprang auf das Brettregal auf und sah den Soldaten' (uo.
II. 134). Ódig ez udmort...
.suté 'einer unter den Wotjaken
sagt' (uo. II. 159). Ódig ez udmort nos suie 'wieder sagt ein
Wotjake' (uo. II. 159). Kiksü-ik
ki z a.... vandilam 'mindkét
5
kezét levágta (MŰNK. Votj. 86). Ódig stanüi minil'l'am,
ktkte-íizs
staníéiie
z minittam 'sie passierten einen Halteplatz,
sie p. einen zweiten Halteplatz' (WICHM. II. 159).
Kjkte't'iiezlen
kjsnoiezlen
kiain niliz vilem 'die zweite Frau
hatte drei Töchter' (uo. II. 137). Pattan éinmjniz adtt'ze uanze
vumurtjos
'mit ihrem linken Auge sieht sie allé Wassergeister' (uo. II. 162). — Az eredeti állapotot világosan mutatja
ez a mondat: So tev ódig nir-pisijistiz
kij pottám,
odigistlz
koéis pottám 'amaz oroszlán egyik orrlikából kígyót, a
másikból macskát bocsátott ki5 (MŰNK. Votj. 51).
Kudifiiz
sinminid
adgiskod? Patl'dndniz
'melyik
szemeddel nézed ? a ballal' (MŰNK. Votj. 115). MUNKÁCSI e mon
dathoz megjegyzi, hogy a kudiniz és pal'tánániz talán tévedés e
h. kudinid ül. pattánánim; az eddigiekből világos, hogy a mon
dat úgy helyes, a hogy MUNKÁCSI feljegyezte: melyik
(ül.
melye)
szemeddel ? a b alj á-val (vö. jobbik).
Egyébként
ugyanezt a mondatot éppen így WICHMANN is feljegyezte:
kudiniz
sinminid
mons ad'dzjskod 'mit welchem Auge siehst
du mich' (II. 162). Kudzd
éotod, ulosodd?
kudzd
s. sermattá?
kudzá
s. kabandá
'melyik herélt lovadat, melyik
gyeplődet, melyik asztagodat adod' (MŰNK. Votj. 324).
Koéázáká naúüz
sir tuzges siis : siéáez so arin uz udalti 'a melyik
gabonát az egér különösen pusztított, olyan nem fog teremni
egész esztendőben 5 (uo. 1). Ko'i-kudiz
jarano
ad ami
jeaer gesefczte Mensch' (WICHM. II. 146).
Kik b adgin ez niljos
bordni kutkittam 'a két nagyob28*
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bik leány sírni kezdett' (MŰNK. Votj. 80). Burinlz
iinmi
nt z ad'd'és 'mit ihrem rechten Auge sieht sie' (a jobbik szemé
vel —

WICHM. II.

162).

A magyar egyikünk, melyikünk mása azonban már nincs
meg a votjákban, mert a többi birtokos személyrag mindig
közvetlen a szótőhöz és nem a már 3. személyű birtokos raggal
ellátott alakhoz járul:
0 dikm é-no öten, odikmé-no
tatén 'egyikünk ottan, má
sikunk itten' (MŰNK. Votj. 299). Ogmas ogmi kudirlam-ká cha
egymást tiszteljük' (uo. 280). Kwinna
mi-ik pukis lestom
'mindhármunk nyilat készítünk' (uo. 77). Kivinnazi-ik
pukissaz ibiUam 'mindhárman kilőtték nyilukat' (uo. 77). Acmaos
c
pukiskom künnami
mi hárman ülünk 5 (uo. 287). Soki todomi
kudmi
kuémo "akkor megtudjuk, kicsoda közülünk az erősebb'
(uo. 111).
Zűrjén.
A zürjénben is megtaláljuk a számnév és névmás partitiv
értelmű birtokos személyragozását, csakhogy sokkal kisebb mér
tékben, mint a votjákban (WIEDEMANN, Gramm. d. syrján.
Sprache: 132):
Ötikis
pir as vezera, a »iödislen
bidsén mód noga
c
az egyik mindig maga eszű (eszénél van), de a másiknál min
den máskép van' (UF. II. 12). et'ies suue faz egyiket mondja';
m §des suu§ ca másikat mondja' (FOKOS, NyK. XLI. 469). Suisni
kiknannis
ötpirjen 'mondta mindkettőjük egyszerre' (UF. II.
14). Öti vokis munas, jen kia gögörtl kicoltas, mödis
pir-na
mödödcö cein Brúder geht u. geht den Himmelsrand umher,
ein anderer rüstet sich noch aus' (LYTK. 80). Kgtdsisni
stavnis
'mindnyájan átáztak' (FOKOS : NyK. XLI. 460). Os pukéis —
bidönis
pörisni fder Bár setzte sich — sie wurden allé ausgeschmissen' (LYTK. 30). etik§s
kijis, ninem abu pir§ma, mgdes
kijis... .kőim e d es kijis.. . .nol'! ed es kijis. .. .vit §d §s kijis
'kivette az egyiket, semmi sem ment bele; kivette a m á s o d i 
kat, . . . . a h a r m a d i k a t , . . . . a n e g y e d i k e t , . . . . a z
ö t ö d i k e t (FOKOS: NyK. XLI.

458).

Jelzős viszonyban nem fordulnak elő ezek a 3. személyű
birtokos raggal ellátott számnevek, és az 1. és 2. személyű
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birtokos ragok is a számnév tövéhez, £11. az instrumentális ragjával bővült tőhöz járulnak (vö. WIEDEMANN, i. m. 154):
Me i tan kiknannim
kutcisemen piram bije cén és a
javas ember mindketten (kettőnk) bemegyünk a tűzbe5 (UF. II.
6). Kiknannim
veritim Sevir veledémli 'mindkettőnk hitt S.
c
tanításának 5 (uo. II. 28). Lokt§ stavnid
jőjjön mindnyájatok 5
(FOKOS : NyK. XLI. 460). Stavnit
§ viasni Hiteket mind meg
5
ölnek (uo. 460). Mie kuimnannim
pisáim cmi hárman sza
ladtunk 5 (ÜF. II. 64).
Vaj-£e kiknannim
munam bi pir i va pir, i
kodnim
og sotce i vöje sinimlen
i san$ik ver a c hadd menjünk mindketten tűzön és vízen keresztül, és a melyikünk meg nem ég
és el nem sülyed, annak is különb a hite 5 (UF. II. 6). Vaj
pudjasni kudnimös
nackini láss uns losen, welcher von uns
geschlachtet werden soll5 (LYTK. 26). A mi kutam kívzlni tijanlis,
kodnite
venannld cmi pedig fogunk titeket hallgatni, hogy
melyiktek czáfolja meg a másikat5 ('melyikteket czáfoljátok5 —
ÜF. II. 6).
Vogul-osztják.
Tudjuk, hogy a magyarban az egyik, melyik ebből a birtok
viszonyból sarjad : az embereknek egyik, melyik az embereknek 1
Mármost a vogulban és az osztjákban ennek a magyar szerke
zetnek egy egészen primitív ősét találjuk meg: A vogul és
osztják költői szövegekben a mint az ú. n. összevont mondat
szinte egészen ismeretlen, mert a közös mondatrészt mindegyik
mondatban kiteszik, hasonlóképpen a part. birtokviszony is ilyen
ősi alakban használatos: DO. /üdém eva ai ma a három leány
kis leánya 5 : a három leány legkisebbiké (PATK. 152). Tabet eva
ai eva ca hét leány legkisebb leánya 5 (uo. 150). Vagyis a birtok
viszony mindkét tagjában meg van nevezve a részekre osztott. - Ennek következménye, hogy az egyik, melyik-íéle partitiv személyragos számnevekkel, névmásokkal és középfokú mellék
nevekkel alig találkozunk még, hanem a számnév, névmás, ül.
középf. melléknév mellé a jelzett szó is ki van téve és a z
v e s z i f e l a birt. személyragokat; az egyik, melyik-nek kétség
telenül ez a legősibb őse: Vog. Püt-tul vámé kit yum q,nseim:
au yumita
üsés 'üstbeli dolgot intéző két embert tartok vala:
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e g y e m b e r e meghalt' (a két ember egy embere, az egyik —
VNGy. IV. 331). Kit yum akw( tujt talmi'; au yumita
lawi
c
két férfi szállott meg egy szánt; az egyik szól5 (egy férfia —•
uo. IV. 328). Au yumit
poryá-pált joytés caz egyik férfi a
derekához érkezett' (uo. II. 298). Au yumita
minimatá akiv'
la'il-palá josáy-ta'il talmatém ' e g y i k ü k n e k menés közben
egyik fél lába leszakadt' (uo. II. 297). Au yumita
kér vámé
kwolté . . . . kér-kátél pd vojivés 'egyiküket egy kováosmühelyben
vasfogóval fölemeltek' (uo. II. 298). Jüw joytnén jui-palt akiv'
yumitánél
kit naurém pösilési c miután (ketten) haza érkeztek,
e g y i k n é l két gyermek halt meg' (uo. II. 375).
Xoti yumimén
sámiy jiw sámá yusátanémén ?(kettőnk
közül) m e 1 y ő n k pikkelyes fapikkelyeit (bőrét) hasítjuk le' (uo.
II. 73). Xoti
yumiuw
Tqrém-kwol-awin kátá sdrt tü páti a
m e l y i k ü n k keze T. házának kapujához legelőször oda érke
zik' (uo. II. 116). Xoti
yumin
kdt pattot vör-jiw, tásém jiwy
nár jiw pusén yasyate'it. ta yumin
mir-susné-yum ca melyikteknek keze tenyerén erdei fa, száraz fa, zöld fa oda rajzolódik,
a z ó t o k (azon embertek) lesz világügyelő férfiúvá' (uo. II. 117).
Xoti yumin
löyy üniy sqtáy vol íül'íli ' m é l y í t e k állja meg
a bálvány nagy szerencséjű helyet'.
Mán yummi né at qúsei, jani'
yumianl
né, ansi fa
két kisebb férfiúnak nincs felesége; az idősebbiknek van fele
sége' (uo. II. 52). Jani'
yumianl
jqutél Ily ca legidősebbik
nyíllal lő' (uo. I. 92). Mán yumianl
japük-jánteuw rqmiy
sujá sujti ra legfiatalabbik selyem idegének rezgő hangja hang
zik' (uo. I. 96). Numi Kworész három férfit és egy leányt bocsá
tott alá : Ján¥ yumianl:
Numi Tqrém, kw ot'l-y u mi a n l:
Sayi Tqrém, man yumianl:
Tapél-ans ca legidősebbik N. T.,.
a középső S. T., a legfiatalabbik T.-á.' (uo. II. 98).
De azért a puszta számnév és névmás is előkerül már
ilyen partitiv értelmű bírt. személyraggal: Numi Tqrém jáyüw
sdt yum qnsi; mir-susné-yummi' váruykwé akw a ti jémtwés
C
N. T. atyánknak hét embere van; a z e g y i k e t világügyelő
férfiúvá akarták tenni' (uo. II. 116). Kitayén
kiváltén yqnpált, akw át á yqn éli-pálné pináin, akw át a netán majáin
'Kettejét vidd el a fejedelemhez, egyiket helyezd a fejedelem
elé, a másikat add nejének' (uo. IV. 338). Tii qlóy sqy
Kör-
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múnqt
ácáí sówé 'ha itt maradunk, mindhármunkra halál jön'
(uo. IV. 355). Mőtén
latti '[kettő közül] az egyik mondja' (uo.
III. 351). Tö-pqyt tönsní vqrtömptá kran¥énnq
var kr'áté,
k'an k'énnq javálé, k'qnk'énna
ma li'qrté 'a tó mellett álló
erdős dombon ki közületek az erdőt irtsa, ki tisztítsa, ki a föl
det szántsa' (uo. IV. 365). Xoti-utüw
mir susné yummi jemti
'vájjon melyikünk lesz világügyelő férfiúvá' (uo. II. 116). Amp&ltémt k'örém áw ql; k'ot-kqrén
námtén páti, tuti vun 'ne
kem három leányom van; a melyik neked megtetszik, azt vedd
el' (uo. IV. 370). K'o t • k'o r ú k'esen puivásé 'melyikünk fújja
messzebbre' (uo. IV. 3531 Tqjí-k'qrannq
vun Wartin,
t aj inna
iimay taiéltin, tqjínnq
iimifyf pönslin 'némelyek
közületek lisztet őröljetek, némelyek kenyeret dagasszatok, né
melyek kenyeret süssetek' (uo. IV. 365).
Az utolsó négy példában sem a puszta névmáshoz járul
a személyrag, hanem a 'holmi, valami' jelentésű ut ill. k*qr
szóhoz.
ÉO. 1. yölSm
yui kuddfi
yuidl
yada moéátlen? 'a
három közül a középsővel [a három férfi középső férfiával; te
hol bánsz majd el?' (PÁPAY, Nyelvt. 62). Tandal-igi uasna mozátlhn kuddfi
yuidl
'a Tandal öreg városában bánok el a
középsővel' (uo. 62). T o yld n pastdryuidl
kurdi) uai iubina
mands c[kettő közül] a szárnyas paszter-ember a jávorszarvas
mögött ment 1 (uo. 166). Kudd fi-niy »l pelá laml 'a középső
nőhöz szól' (uo. 62). ielta
yuidl
párydl pá toyo-yvndmdds 'a
hátul jövő ember dereka is oda ragadt' (uo. 174). Két embe
jön: % yuidl
laudl caz egyik ember szól' (uo. 144). Ma uulr
yuidl
vázdy br't igi uasna seda i Illem 'én a legöregebbiket a
városi fejedelemöreg városában eszem majd meg' (uo. 61).
Matti
ort-pofol
isi joytds, matti
yo-poyol
isi joytds
'valamelyik fejedelemhősfi már csak megjött volna, vm. emberfia
m. csak megjött volna' (ONGy. 114). Al-matti
ölti
yöIdntti
neydlna
yöhntti irtna, a.-m. o. y. yoilna
y. i. 'ha.
valamely kíváncsi nő hallgatóznék, ha vm. k. férfi hallgatóznék'
(uo. 16i). Si-kut
iáylál
lauhiiht 'némely embereik (néme
lyikük) mondogatják' (Nyelvt. 150).
DO. Kimet
yojet néret 'der zweite Mann sprach' (PATK.
194). Kat yoiyen jüytáiyen, ei yojet
neret 'es kamen zwei
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Mánner, der eine sprach' (uo. 192). Ei nen et jastöt 'eine der
F r a u e n sagte' (uo. 174). Kat yoi mendenen, mendenen, ei
metta
y'ojet
en endet 'zwei Mánner gehen, gehen, kein M a n n überholt den a n d e r e n ' (uo. 216). K'unumdidöt
i yojet
'einer von
den Mánnern t a t einen S p r u n g ' (uo. 10). Kimet
yojet
Icunimdöt, yatmet
yojet ti., netmet
yojet
k. c der zweite
M a n n t a t einen Sprung, der dritte Mann t. e. S., der vierte
M a n n t. e. S.' (uo. 12). Én epe yojetna
atte-kéje
nerimemen,
aipe
yojetna
átte ke$e kungimemen 'der áltere Mann ergriff
das Schwert, der jüngere suchte das Schwert zu haschen' (uo. 32).
De azért egy-egy személyragos számnévvel és névmással
is találkozunk :
N'aurem<rjd?i Un yaddnna noy uerldsrfdn, itl vbdl, itl apsdl
r
a gyermekek a h á z u k b a n felébredtek, az egyik a nénje, a má
sik az öccse 5 (PÁPAY, Nyelvt. 31). And osbt, arad din a 9Úpss9lam n e m tudják, [pedig] valamennyitől megkérdeztem' (uo. 75).
Áddldmdn
moyildmdn
ant kitldlmdn "egyikünk a másikun
kat n e m küldi' (uo. 41). Mojdlal
lauht ca többiek mondják'
(uo. 88). Nemdttit
alt éu§l 'egyitek se gágogjon' (uo. 44).
c
Mattjt-ki
én§l ha valamelyitek gágog' (uo. 44). Ndn yozapn
nemettitl§n{\)
sdidl andam 'nálatok egyikőtöknek sincs semmi
nesze se' (uo. 27). Xoideu
kitlu? 'melyikünket küldjük' (uo.
22). Lihy pam tüda y oideu
kitlu ? 'életfüvet hozni melyikün
ket küldjük' (uo. 77). Kuray-sir
uai yoza yoiddn
yánni litl?
r
a lábas állatoknál mélyítek akar király lenni' (uo. 78).
et

Mordvin.
V'iykinik
viykiniJí
karmatama tandafnime c lasst u n s
einander zu schrecken anfangen' (PAAS. II. 130). V'eskat eykaksne nal'ksimste
monese viykist
viykist
tandafnii
'die
kleinen Kinder drohen einander mit mir, wenn sie spielen' (uo.
II. 128). Vejkenek
vej kenek
vecksize 'unsere einen lieben
unsere anderen'. Kortlest v ej k est v ej ke st turtlov cihre einen
sprachen zu ihren anderen' (BUDENZ, Mordv. Nyt. 59).
Birtokos személyragosak a mordvinban az ú. n. k o l l e k t i v s z á m n e v e k : mind hármunk, mind az ötünk (vö. BUDENZ
id. m. 60); természetes, hogy a birtokos személyragozásnak ez
a használata is tkp. partitiv értelmű:
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Sní tust kolmonesk
'sie machten sich auf alle drei'
II. 101); nileúesk,
vétene s к 'alle vier, alle fünf
(uo.). Son кет да v tovone sk ista joHninze 'sie warf alle zwölf
auf diese Weise hinaus' (uo. IL 104).
Úgy látszik, hogy ez a személyragos kollektiv számnév
jelzőül is használatos és a magyar mindenik ßam-feie szerke
zethez hasonlót alkot: N'itenesJce
br ati ni ki ve abun alo
ascit 'alle vier Brüder befinden sich unter einer Filzdecke5

(PAAS.

(PAAS. IL

46).

A kérdő és relativ névmások a mordvinban nem veszik
fel a birt. személyragot; a partitiv jelentés kifejezésére a név
más determinált alakját használják, esetleg még azon szó elativusát is, a melyiknek részéről van szó :
K o n a é оска kandi, к on a s vizif, к о n a é riizija, k o n a s
sab'üa kandi 'der eine trägt einen Trog, der andere eine Axt,
dieser eine Flinte, jener einen SäbeF (PAAS. IL 144). Ко пае
ez di st sir/ previj 'wer von ihnen ist der Klügere' (uo. IL 143).
Kodak Jci ezdist
at mote pivat' nnrRtama 'so oft irgend einer
von ihnen gehen mag das Bier zu zapfen' (uo. II. 129).
Cseremisz.
Ikteéd
askedes, askedes 'der eine von ihnen geht und
geht' (ВАМ. 175). Ikteze
töretén koita 'einer von ihnen springt'
^GEN. 28). Ikteze
holen kolta 'eine von ihnen fällt' (uo. 40).
Iktezlan
kalaéenat-at, tiúen kasto conet, ßesoz-at
singoneze
'hast du dem Einen gesagt, wo deine Seele steckt, will auch
das Andere es wissen' (uo. 14). Iktezat
toles tvöe koßesta(m)
nuis, ß es в z at toles tude k. r. 'einer kommt den Kohl zu
hacken, auch ein Zweiter kommt ihn hauen' (PORK. 41).
Ikteéem
liisem kande-ßnjan sudeske, ßesezem
lüsom viarßajan s. 'den Einen schnellt' ich in das bläuliche Gras, den
Anderen liess ich in das Grüne fliegen' (uo. 38).
Ikteiem
pelesten ulet kinde-per kelan, ßeseäem
pelesten idet si-punoeperkelan 'das Eine opferten wir dem Saatenglück, das Andere
dem Gelderfolg' (uo. 37). Pörtem tic und ide iktezemdt
от
pále 'mein Stübchen ist voller Gäste, keinen einzigen kenne
ich' (uo. 25). Ikteze
pócsem pecké dalés 'einer [von den 12
Wölfen] steckt seinen Schwanzins Spundloch'(uo. 11).
Ikteze
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azá, fíéseée karstdlse r das Eine ein Sáugling, das Andere lief
schon umher' (uo. 7). Er-déne íkteée,
cojdée
kajen morskei
r
cudem lüas am Morgen begab sich einer, der gewandt war, das
Ungetüm zu schiessen" (uo. 7). Iktezen ftdteée túste ulmás cdie
Frau des einen war da' (uo. 7).
Ikteze soya, Seseze kia, kumese zo kaja 'der eine steht,.
der andere liegt, der dritte geht5 (GEN. 49).
Kumesoé-at,
n eleme se é-at, ftizemeso é-at, kud eme se é-at törstel keskat fiiideskö cder dritte, vierte, fünfte und sechste springen ins
Wasser' (uo. 28). Nelemese£e
adak oltalas tolen "auch der
vierte ist gekommen um mich zu prellen' (uo. 3).
Né let se sofiá, tűmé m é e kustá T i e r klatschen, Unzáhlige tanzen' (POBK. 26). N elet se kusta, iktoée sofia 'viere
tanzen, einer klatscht dazu' (uo. 49). Td dddr[íe°lam lSktes-td
luatiktdéd0m
tokSéS kolta er befreit die zwölf Prinzessinnen,
sendet elf von ihnen nach Hause' (RAM. 194). (Vö. BEKÉ, Cser„
nyt. 277. 1.)
Kude£e ftujéem rujzalta, tudezem
kicke cdas den Kopf
schüttelt, sollst du anspannen' (GEN. 32). KS'őSstd
so'ygS-ra'k
dVdnU 'welcher von ihnen war álter' (RAM. 61). Tdddéd
so'yg§ra'k, kSddéd skamna'stS sindzen der, welcher auf der Bank
sass5 (uo.). K§ d§ d a'lan pu'tn§ld 'welchem von euch soll ich
gebén' (uo.). K§d&őam
Svelchen von Euch' (uo.).*)
IV.
A személyragos névmásoknak még egy partitivus értelmű
használata van, a mely a most ismertetett jelenségtől lényege
sen külömbözik. Ha azt kérdem: melyik jött meg ? akkor azt
értem, hogy t ö b b s z e m é l y k ö z ü l m e l y i k , de ha azt
kérdem: mid fáj?, akkor e g y s z e m é l y t ö b b b i r t o k a
k ö z ü l a z e g y i k r ő l v a n s z ó ; ilyen értelmű személyragos
használata csak a ki, mi, kicsoda, micsoda névmásoknak van.**)
*) A cseremisz kollektív számnevek birt. személyragozására nézve
vö.

B E K É : Cser. nyt.

280.

**) SIMONYI ezt a szerkezetet török hatásnak tulajdonította (Nyr.
X V I I . 488), de MUNKÁCSI r á m u t a t e tanítás téves voltára és vogul meg
votják példákat idéz (Nyr. XXV. 17).

A FINNUGOE BIRTOKOS SZEMÉLYRAGOZÁS NÉMELY HASZNÁLATÁRÓL. 4 3 9

Mije'vei
s miért vagy mi okon olly erős a hit (MEGY.
3Jaj. 12). Mid veszett el? Ellopta valamimet.
Olyan rendet
len., semmijét
se találja (Zala vid.). Montam hoty má nem
fajik sémim
(Nyr. XIII. 476). Kim Ő énnekem? Kiji az neki?
Kitek
az az ember? (NyF. XVI. 28). Kicsodátok
van itt?
(Zala vid.). A ki hátra felé menyen, meghal valakijje
(Nyr.
XII. 140).
Ilyen értelmű a személyragos mi névmásnak a van igével
kapcsolatos használata: Mindenét mie vala: omnia, quse habebat (Münch.-k. 48). Vram kynek mye vagyon hannen mynd tyed
(Ehr.-k. 47). Mindeneket amiek
volt ez velagban IJ'tenert el
hátak (Virg.-k. 117). Az miye
volt azt atta teneked (MAGVARI,
BMKvt. XXVII. 90). A miök volt, abból, mint utasok ettek
(AR. TSZ. VIII. É.). Mije
van neki (az asszonynak)? (NyF.
XXXVII. 55).
Vogul. A vogulban és osztjákban a személyragos névmás
nak ilyen partitivus értelmű használata nagyobb terjedelmű,
mint a magyarban, úgy hogy még a mutató névmás is felveheti
a birt. személyragokat:
yanyám
várém sopér voy ta!xlin totma Vájjon kicsodám
szerzetté finom ezüsttel teli rejtek kincshalom ¥ (VNGy. III. 6).
Pasér-ja lui vötnél /^VZ^m
ürente'im ca Visera folyó alsó
vonala felől vájjon kicsodámat várom5 (uo. IV. 11).
Xotiüw
ta-kem ürente'im Vájjon kicsodánkat várom oly nagyon5 (uo. IV.
13). Am nqmseim: yotiu
taw joyts ? 'én tűnődöm magamban,
5
vájjon kicsodánk jött meg (uo. IV. 35). — Manéráy
én tit?
'micsodáid vannak itt?' (uo. I. 164). Am yurrpém yum
manérém lut? 'magam fajta férfiúnak micsodám csúnya5 (uo. IV.
42). Akwi mat-ert manérém
piíyéltayú 'egyszer csak valamim
sipog5 (uo. III. 124). Tü-ke joytimen, m anérémén
vássi y^umlé
jemti 'ha oda érkezünk, ugyan micsodánk mivé válik tovább 5
(uo. II. 65). Mandrém
totunkwe yq,n-pdlt mine'im 'micsodámat
hozni megyek a fejedelemhez5 (uo. IV. 337). Ti jai-pijén, mart
matárén
'ez az atyádfia, vagy micsodád5 (uo. IV. 328).
Titdndltéljüw
ta tqwsét 'ezükkel ím haza utaztak 5 (uo.
III. 457). Az isten a férfiúnak inget, az asszonynak inget adott:
téténántél
ölán 'legyetek meg ezeitekkeP (uo. I. 169).
Tátim
q,s yqlés 'ezem is elfogyott5 (uo. III. 83). Vasölyvbőrt, vasnyúl-
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bőrt adtam neki: tajaném
toy ti tara totiáná ezeket 'ezeimet) csak úgy odébb viszi' (uo. I. 21). A csorda végén három
ünőm van: tajaném
voss püwán, tajaném
voss keran 'eze
ket fogjátok meg s ezeket fogjátok be5 (uo. II. 49).
Osztják. Nin y oidauy
en östen 'ti ketten kicsodák vagy
tok' (PÁPAY, Nyelvt. 37). Xoidau
iil 'kicsodánk jön' (uo. 40).
Sit yoidau
uas 'kicsodánknak a városa ez' (uo. 64).
Xoidau
ösdn 'kicsodánk vagy' (uo. 80). Sit yoiddn
ös 'ez kicsodád'
(uo. 42). Nvy yoiddn
kaslen 'te kidet keresed' (uo. 111).
Vdgay nir, vagay say y oid énem na tüm-diptetájem 'von wem
(kicsodámtól) werde ich teuere Stiefel und teuere Gewánder
-erhalten' (PATK. 72). Anka, y oidennen
na jüytajen 'Mutter,
wer (kicsodád) ist zu dir gekommen' (uo. 116).
Mólaidm
sömdtman iífom 'mimet fölvéve jövök' (Nyelvt.
101). Kb§a-niy iewie malaid n yodi iis 'úrnő testvérkém, mi
történt veled' (uo. 82). M alaidn
kasman ivy'hn 'midet keres
vén járkálsz' (uo. 83). Molaidn
káli 'mid fáj' (uo. 99). Áddl
yadey ma§-niy malaidl
kasman ti ioyStl 'a magános házban
lakó tündér mijét keresve érkezik ide' (uo. 81).
Nemdzaidm
kazi and ol 'semmim sem fáj' (uo. 99). — Medojem
tudem
'was habé ich mitgebracht' (PATK. 74). Jigen yödivet medoj en
tüuen, t'uden meje 'was du aus dem Hause deines Vaters mit
gebracht hast, gib es her' (uo. 74). T'ad'a tutna
medojem
medem 'Váterchen, was werde ich dann gebén' (uo. 74).
Siddm
Illem 'ezt megeszem' (Nyelvt. 99). Ma aygdm lihy
olmalna iánddm svjdm tabds, siddm
tabds 'az anyám életében
varrt subám elveszett, az veszett el' (uo. 80). Siddm
kasman
ivy'l&m 'ezemet keresvén járok' (uo. 81). Siddn
líuman mana
'ezt evén menj' (uo. 168). Vuet lujpi nösdy kara tamen
lomta
'öt ujjas ragyogó lábodra ezedet vedd fel' (ONGy. 36).
Votják. Ta k i n e d 'wer ist dies' (WICHM. I. 86). Jurtád
kin ed-ka- s oid kuloz 'házadban valakid meg fog halni' (MŰNK.
Votj. 17). Sod nil marzá
sotizí 'a fekete leánj7 mijét adta'
(uo. 237). Kin pu-bordin maid van? pukon-korkan maid van
'mid van a fagyos fa mögött? mid van az ülő szobában' (uo.
280). N'e-no-mirid-no
med-az In 'ne legyen semmid' (uo.
58). N'e-no-miriz-no
evol-ni 'semmije sincs már' (uo. 81).
Mordvin. M'e z e i kasomstot a úejat 'was dir gehörendes
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siehst du nicht, indem du wáchst ?~ (PAAS. II. 43). M'ezeí a
povnasak Vessen, das dir gehört, erinnerst du dich nicht' (uo.
II. 43). Lomanini Hemdemste me z enz e a lemd'evit cwenn man
den Menschen tauft, was gibt es bei ihm, was nicht getauft
wird' (uo. II. 41).
V.
A birtokos személyragozásnak most ismertetendő haszná
lata nincsen semmiféle kapcsolatban az előbb tárgyalt jelensé
gekkel; de olyan jellemző sajátsága szinte minden fgr. nyelv
nek, hogy tárgyalását nem mellőzhetjük. Ertem a birtokos sze
mélyragozásnak a r e c i p r o c i t á s t kifejező használatát; más
szóval az olyan alkalmazását, hogy a dolog természeténél fogva
kölcsönös birtokviszonyban levő két személy vagy tárgy mind
egyikének neve felveheti a birt. személyragot: Nézd meg az
anyját,
vedd el a lányát.
Világos, hogy az ilyen kölcsönös
séget kifejező személyrag a magyarban leginkább családi viszonyt
kifejező szókhoz járul és hogy feladata nem egyéb mint d e 
t e r m i n á l á s; ha azt mondom: nézd meg az anyját, vedd el a
lányát, akkor ez a mondat az általánosat egyéníti, közelebb
hozza hozzánk, mintha egy előttünk ismeretes leánynak az
anyjáról ill. egy ismert anyának a leányáról volna szó. Hogy
a birt. személyragnak itt pusztán determinativ szerepe van, azt
az indogermán nyelvek is tanúsítják, a melyek ilyenkor a hatá
rozott névelőt használják a birtokviszony feltüntetése nélkül.
Magyar.
Fe le Jege vétkét előb tudgya meg az két fel fzomjzéd, hogy
nem az wra (DECSI : Adag. 404). Minemű Afzfzony
a, ollyan
fzolgálóiais
(uo. 298). Menyorgagban az apyath
fia bewneert, fem az fiat h apyayerth
nem bintetyk (RMNy. III. 37).
Még az apja meg sincsen, mán a fija sindejez (füst — Nyr. XVI.
87). A zapja, má mint a kiráj, ugy is tött, csinált énnattornyot,
abba bezárta a jányajit
(uo. X. 135). A felesége
pej itt ör
vend vala azon, hogy az ura lefekszik (uo. X. 43). Elmenyen a
báttya
a zöcsihez,
s aszongya, hogy vigye el iitet a zakasztőfa
alá (uo. XIII. 380). Akkor ément az aptya
haza. Mongya
a f íjának,
mennyén ű fölsígihő próbáro (uo. XXII. 379).
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A fijá
csak csiplágítottd, de meg osztán hogy nem akart
á feleseigeivel roszbá l'énnyi, hát ászongyá á zápjának
(uo.
XXIII. 575). Akkor a felesége
sirva borult a nyakába.
Ászt mondi a zurának
(uo. XVII. 279). Annak a
zurának
e kölletett mennyi katonának; aszta mikor ément, a feles
ige
viselős maratt (uo. XVII. 426). Eccér vót ék kirá még ék kiráné.
Azok összebeszítek, hotyha vagy a felesig
e, vagy a zura
a
mellik elób mékhal, hát ném vésznek é mást, mind a kinek uján
gyele van mind a zasszonynak (uo. XVIII. 283). A
báttyai
már ott voltak . . . . s amint észrevették, hogy az öc csuk is jó
(uo. XXIX. 538). Valamig mind tanitoy
a halgatoy
a igy
Ij'tent bofzfzontyuc, mind addig fem lefzen kiuanatos nyugodalmunc (MAGYABI, BMKnyvt. XXVII. 93).
Más, nem személyt jelölő szavakon a magyarban ritka a
személyragozás ilyen használata:
Gazdája
maradjon, ruhája
szakadjon (Nyr. XIII. 328).
A ki a húsát
megette, a c sönt j át is egye meg (uo. XXII.
428). Ha a tüzit
szereted, a füstyit
is szenvedd (NyF.
XXXIV. 113).
Vogul. A vogulban is a családi viszony szavai veszik fel
& kölcsönösséget kifejező birt. személyragokat:
Xumitá
ékwátá-nüpel
láwi ;férje szól a feleségéhez'
(VNGy. II. 58). Ékwáta,
voss mini, cfjkátá
voss yuji ea fele
sége hadd menjen, a férje pedig feküdjön' (uo. I. 21).
Ékwáta
jüns-uj pUil poéyimé, q,jkatá punk-patitá turuj-pitil poéyimé a
felesége feje feketesas fészekkel van megrakva, az ura feje búbja
turujsas fészekkel v. m.' (uo. II. 306). An jiiv ekwátán
yilc
wés, jü tülwés, an q,jkátan
%assaivé a felesége kiásta a fát,
behozta, az örege megismeri' (uo. I. 3). Jáya
mt/atné-sis,
pl'fá
tárémné joyts cmíg az apja övezkedik, fia az égbe jut'
(uo. IV. 388). Tül ásá üsés, pijáifá
yűltsV 'azután az atyja
meghalt, két fia megmaradt' (uo. IV. 424). Plkatá
yujimé
sáná-nüpél láwi 'fiacskája fektéből szól anyjához' (uo. IV. 174).
Aqitá
sáná-nüpél
láwi leánya szól az anyjához' (uo. IV. 81).
Küéajá
n a u r ém á-nüpél láwi ca gazda szól a gyermekhez'
(uo. II. 109). Kan ka vdtalayti, apsitá
jun qli ca bátyja ke
reskedik, az öccse otthon ól' (uo. IV. 324). Apsitá
jáfc
ayitá-nupél
láwi nénjéhez szól az öccse' (uo. I. 42).
Juwi-
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puwi lentú varkítim toulémlés, juwí-aw\i
ímp-jampü toulémlés
'a fitestvér(e) lúddá változva röpült tova, a nőtestvér(e) arany
begy madárkép röpült tova5 (uo. IV. 368).
Osztják, vb dl noy-ueremds, apsdl
andam fa nénje fel
ébredt, az öccse nincs' (PÁPAY, Nyelvt. 33). iaidl pöddr'ta pidds,
apsdl
pela laudl 'a bátyja beszélni kezdett, az öccséhez szóF
(uo. 92). vb dl noy-kihs, ap s dl andam ea nénje fölkelt, az
öccse nincs' (uo. 35). laudp yoi si io%tds: laudl,
ne nyoidl
i
yorbdyen. laudl
nawi i nenyoidl
náui ca lovas ember ím
odaért; a lova, az embere egyforma; a lova fehér, az embere
fehér' (uo. 111). ittam aygdl
idrman at ól! sitin dl Vilmán
r
az anyja legyen csak megkötve; a borját együk meg' (uo. 36).
.Súiuudl
aygdl yo fogna úoySmdúú ca borjú az anyja mellett
futkos' (uo. 36).
Xajamatay jiget,
yajamata/ anket
ei paget enat Mie
Stiefeltern mit ihrem einen Sohne' (PATK. 178). Jiget
adem
pagát
cümdai, pagát
adem j igét cümdai cwenn der Vater
untauglich war, wurde der Sohn eingekerbt, war der Sohn
schlecht, wurde der V. e.'(uo. 44). Ai jiypogot
jianketna
iijistai cder jüngere Brúder wird von der Schwester gefragt' (uo.
161). Jiypogot
%öton punfiidet, jiapet
esemtejet nag ömistet
c
ihr Brúder öffnete die Tür, mit entblösster Brust sitzt die
Schwester da5 (uo. 6). Xajat
tegetmöt menőt; népet
verőt
yüdem ars in sü f der Mann flog auf und war fórt; seine Frau
machte sich einen drei Arschin langen Stáb' (uo. 140).
Votják. So p er as e z no starikez
no tsots vumurt dóri
pjriíl'am fdie Frau und ihr Gatte gehen zusammen zum Wassergeist' (WICHM. II. 122). Ta'-bers kjsnoiez
kosem
starikss
polze koránt cjetzt hiess die Frau ihren Mann die Diele aufhauen' (uo. II. 148). Juam kartez
kisno ezles ckérdezte a
férj a feleségétől' (MŰNK. Votj. 133). Kisno ez kartsa
adgisa
'felesége látván a férjét' (uo. 70). Ataiez
pozires,
anaiez
patskes, piiez
vistem cder Vater ist krumm, die Mutter ist
platt, der Sohn dumm' (WICHM. II. 14). Ataiez
twistem,
piiez
c
tuiso der Vater ist bartlos, der Sohn bártig' (uo. II. 14).
Ataiez
keskitoz, piiez
inme vuoz Váhrend der Vater schreit, erreicht
der Sohn schon den Hímmel' (uo. II. 31). Ataiez
vordiskimte,
jpiiez
korka jilin puks cder Vater ist noch nicht geboren, der
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Sohn aber sitzt auf dem Hausdache' (uo. II. 31).
Ataiez
kutísdskjsa ktJJoz, piiez
kuzone vuoz 'der Vater zieht seine
Bastschuhe an und bleibt zurück, der Sohn erreicht Kasán'
(uo. II. 13). Kayazan, binaltésa salam lééi, anaj ezlé
üvül
n él ezlé 'papirossal begöngyölve ajándékot küldtem, nem az
anyjának, hanem a leányának' (MŰNK. Votj. 252).
Sur-mumiz
ez jaratíl sur-nVze
'die Stiefmutter liebte ihre Stieftochter
nicht' (WICHM. II. 137). O.5Í éusá mumiz
piezli
. . . . koscim
'így szólván az anyja, fiának megparancsolta' (MŰNK. Votj. 54).
Piiosiz
lobisa lioskozi, anaiez
kiloz bördisa cdie Jungen
entfernen sicli fliegend, die Mutter bleibt weinend zurück'
(WICHM. I. 7). Ukno unjad maiiét póni, anaiiezli
öv^yi,
niiuizli
'unter dein Fenster legte ich ein Geldstück, nicht
der Mutter, sondern ihrer Tochter' (uo. I. 78). Vistem
piiez
anaiezli
kapkan puktem 'der dumme Sohn legte ihrer Mutter
eine Falle' (uo. II. 110). Anaiez
ataiez
pydze kutísasa nz
vwtti, niliz-piiez
kars vuoz 'die Eltem werden mit dem
Anziehen der Schuhe nicht fertig, und die Kinder erreichen
die Stadt' (uo. II. 14). Anaiez
bad'd'zin niuize
kosem gurzs
estini 'die Mutter hiess die álteste Tochter den Ofen heizen'
(uö. II. 65). Tabjreze vinjz
uiin mjnem úuiúáiezlen
mesta
vilaz voémam 'jetzt aber ging der jüngere Brúder des Nachts
auf das Féld des álteren Bruders um zu beobachten' (uo. II.
144). N'ui úáiezíen
sééiiez daltem a vinizlen
evei daltem
'der Hafer des álteren Bruders gedieh, der jenige des Jüngeren
aber nicht' (uo. II. 144). Disáto úuúj osiz viztámzás
'tanít
ják bolondjukat a bátyjai. (MŰNK. Votj. 109).
Kuibaiezlen
basmakez kenezl i nz d'a'ra, kenezlen
basmakez
kuibaiezli
u. d'. 'der Schuh der Schwiegermutter gefállt nicht der Schwiegertochter, der Schuh der Schwiegertochter g. n. der Schwieger
mutter' (WICHM. II. 21).

A votjákban már nagyon sűrűen találjuk az ilyen kölcsö
nösséget kifejező birtokos személyragozást a rokonsági viszony
szavain kívül egyéb szavakon is:
Guiez sismoz, juboiez
kil'oz. — kuten pid 'die Grube
verfault, der Pfahl bleibt da. — der Bastschuh u. der Fuss'
(WICHM. II. 33. - - gödre
rothad, oszlopa
marad MŰNK. Votj,
38). Muez
törli, kidisez
éed 'földje fehér, vetése fekete'
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Votj. 34). P or e z kwuoz, sodderemez
kiloz f der Tscheremisse stirbt, sein Hemd bleibt übrig' (WICHM. II. 26). D o d'i c
ezja pukisez,
valezja
kugoez
a milyen a szán, olyan a
benne ü l ő ; a milyen a ló, olyan a gazdája' (MUNK. Votj. 189).
c
Töd i kis-puiuti tim ponim, ki spiu ezli eböm, tuiiiezli
die
weisse Birke zündeten wir an, doch nicht die Birke, sondern
ihre Binde' (WICHM. I. 20). D ed'iiez
mim no s akanane
z
f
kjl's der Schlitten geht vorwárts, aber die Bastdecke (des Schlittens) bleibt da' (uo. II. 43). Stkalez
gidaz, bjzjz
gid vjlaz
die Kuh ist im Stall, ihr Schwanz auf dem Stalldache' (uo.
II. 49). Km ez zuutem osez awep cdie Haut ist ausgespannt,
der Ochs (selber aber) ist am Lében' (uo. II. 35). T'seber
apaiiez
t'sup-karo'd-ks, pel-ugiiez
éiygirtoz rwenn du ein
schönes Mádchen küssest, so klingen die Zieraten an ihren
Ohrbammeln' (uo. I. 78). Potji-no purtiiez
no sjdez t'sésktt
'obgleich der Késsel klein ist, ist die Suppe doch schmackhaft'
(uo. II. 49).
A birtokos személyragozásnak ez a használata azért rend
kívül fontos jelenség, mert kétségtelenül ennek kell az egyik
kiinduló pontnak lenni, ha meg akarjuk magyarázni a birt.
személyragok determinativ szerepét, a mely néhány fgr. nyelv
ben igen nagy terjedelmű, s a melynek a magyarázata sok
esetben olyan nehéz, hogy BUDENZ megtagadta ezeknek a deter
minativ elemeknek személyrag voltát, daczára a teljes alaki
egyezésnek.
Zűrjén. Enis
cuklla, pils jöjtalö cdie Mutter ist krumm,
der Sohn ist dumm' (LYTK. 36). E nis vidis, vidis dis iv an§s
'az anyja szidta, szidta lusta Ivánt 5 (FOKOS, NyK. XLI. 459).
c
Ma mis sue nilisli
az anya feleli leányának' (uo. 299).
Ceriis
Utóm, vals
sög, vadőr is kört 'der Fisch ist ohne
Gráten, das Wasser ist klar, der Strand ist eisern' (LYTK. 36).
Borjis
dona, dona, muis
donagik cder Bain ist sehr teuer,
der Acker noch teuerer' (uo. 35). Kudis
zel söd, veltis
zel
jeőid cder Korb ist sehr schwarz, der Deckel ist weiss' (uo. 35).
Mordvin. A mordvinban a teljesen kifejlődött determinativ
névragozás következtében rendesen a határozott névragozás
alakjait találjuk a személyragos alak helyett:
Babáé
meri at'ansteú cdie Alté sagte ihrem Altén' (PAAS.
(MUNK.

Nyelvtudornányi

Közlemények.

XLIII.

29
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II. 82). T'ejieris
iheri ieíansten 'das Mádchen spricht zu seinem Vater3 (uo. II. 89). Avas ectie, tejteris
mazej, corazo
bojka cdie Mutter ist dick, die Tochter schön, ihr Sohn ist flink'
(uo. II. 26). Kudoé
raygi, y o z áj in is a raygi 'das Haus
brüllt, der Hauswirt brüllt nicht' (uo. II. 39). Alasas
moVi,
c
aáijatne
a molit das Pferd bewegt sich, die Fiemerstangen
bewegen sich nicht' (uo. II. 24).
De azért a birt. személyrag is használatos a kölcsönösség
kifejezésére:
Corazo
ieíanzo
karcems Moskovs packud'i rder Sohn
gelangfc nach Moskau, ehe der Vater die Bastschuhe angelegt
hat 5 (PAAS. II. 59). T'eiazo
serej, avazo
leelej, corazo
bot,
iejiereze
nolit f der Vater ist hoch, die Mutter ist breit, der
Sohn p a u ! die Tochter tss!' (uo. II. 02). K'evksni
sazorozo
lelanzo
ejse cdie Schwester fragt ihren Brúder' (uo. II. 121).
f
A sazorozo
dumás lelanzo
die Schwester aber dachte von
ihrem Brúder' (uo. II. 121).
Cseremisz. Kur e zaée
kolén i k u fi a iát
kaién cder
Alté starb und auch die Alté starb' (POKE. 4). Izaie
óene
c
5
jeíjgaz'e
der geachtete Mann mit seiner Frau (uo. 35).
c
Kufiaíe
manes kurzaáem
das Weib sagt dem Manne' (GEN.
42). fi át 9£9 fiSisa, fiUsa, kai'a mar§z§
a'k-tol das Weib
wartet u. wartet, der Kattenmann kommt nicht' (BAM. 180).
Modolkaze
cefier, mari i e osal cdie Neuverehelichte ist
schön, der Mann hásslich' (uo. 48). Aca£e
oren-da
erreiem
sörás tüyálen cder Vater erschrack und fing an seinem Sohne
abzuraten'(PORK. 2). A fiá£e jodés errezdéc
'die Mutter fragt
ihren Sohn' (uo. 12). lg ezen oire£em a fiaié ok senge, a fiazen o. ireze
o. s. cdie Mutter kennt nicht ihres Kindes Kummer, der Mutter Sorge nicht das Kind' (uo. 35). A fiáée lies;
ajzaz e lies ces war einmal eine Mutter mit ihrem kleinen
Kinde' (GEN. 1). Ize üderzelec
a fiáé e jodes 'die Mutter fragt
die jüngste Tochter'(uo. 23). Acáze
uderéelán
halasén f der
Vater sagt der Tochter' (PORK. 22). Acáze
s'árdé afiáze
lap
lapka, érre£e
aurák 'der Vater gedreht, die Mutter platt, das
Kind ein Dummkopf (uo. 27). Erre£e
muzor fia/sosem solen
c
kolta acazembalke
der Sohn wirft das Paar Windeln auf
seinen Vater' (GEN. 30). A fi az e fiütlan kaja, ü d er zö cera selen
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kodes cdie Mutter geht Wasser schöpfen, die Tochter bleibt Kienspáne spalten5 (uo. 35). Soleéem
izáée
pokten ok su cden
jüngeren Brúder holt der Áltere nicht ein' (PORK. 25).
Izaée
nölta pörtem, soteée
sues solekem cder áltere Brúder baut die
Stube, der jüngere Brúder hobelt die Firste' (uo. 38).
Kocáze
c
déne unekáée
die Enkelin und der Grossvater (uo. 13).
Törastplak
pasa jey e stlan
kalasat cdie Herren sagen den
5
Dienern (GEN. 43).
A cseremiszben is általános ez a használat tárgynevekkel
kapcsolatban is: Olmá-puée
décen ólmáée
münderke ok ftoc
c
5
der Apfel falit nicht weit vom Stamm (PORK. 23). Klats
eléé
tűkéée
kuéú cder Griff (an der Tür) ist lánger als das Vorratshaus selbst' (uo. 24). Köy'önée
décen
sera-fíos'eée
kujú
"der Schlüssel ist grösser als das Schloss' (uo. 24).
Piksoée
li£e put-ak pel'-ak, joyesse
liée put-ak kum peser (áer Pfeil
wiege anderthalb Pud, der Bogén betrage ein Pud und 30
Pfund' (GEN. 43). Imrieze
jela, kok tortáé e o tarfíane cdas
Pferd trabt, die beiden Fiemerstangen bleiben zurück' (uo. 46).
*

*

*

E dolgozat harmadik és ötödik fejezetében néhány olyan
jelenséget is megmagyaráztunk, a melyeket BÜDENZ is tárgyal
Determination des Nomens durch affigirten Artikel....
ez. értekezésében*) (vog. au yumitá, ekwátá. . . . qjkátá; zürj. ö'ti vokis,
Ötikis, votj. odigez, kikteüiez stb.); ő annyira érthetetlennek
találja sok esetben a birtokos személyragozásnak ilyen determinativ használatát, hogy a determinativ ragok személyrag voltát
megtagadja és felteszi, hogy a személyraggal való alaki egyezés
daczára tulajdonképpen a szó végéhez függesztett mutató név
mással van dolgunk. E feltevés helytelen volta már az eddigiek
ből is világos; de azért van a birtokos személyragozásnak kü
lönösen a zürjénben, a votjákban és a cseremiszben néhány
nagyon nehezen magyarázható determinativ alkalmazása is.
Erről majd külön értekezésben lesz szó.
(1913. augusztus.)
KERTÉSZ MANÓ.

*) Ugrische Sprachstudien II.
29*

Az ősjakut hangtan alapjai.
(Második közlemény.)

II.

Mássalhangzók.

Szókezdő

mássalhangzók.

Ostor. *k- (1. < */Í-, 2. < V)71. §. Mivel kétségtelennek tartom, hogy az őstörökben
nemcsak a szókezdő *í- és *p-, hanem ezeknek zöngés párja,
a *d- és b- is megvolt s mivel a szókezdő g-t a török nyelvek
jó része jól ismeri, azt hiszem, hogy az őstör. zöngétlen pala
tális explosiva, a *k- mellett megvolt a szókezdő *g- is.*) Való
színű azonban, hogy ez a *g- már az alapnyelvben összeesett a
*A;-val — talán egy pár nyelvjárás kivételével. Természetes,
hogy ebben a kérdésben a döntő szót az egyes nyelvek hang
tanának részletes kutatása fogja kimondani. Különösen figye
lembe veendő az azerbajdzsáni nyelvjárás. Érdekes fejlődés tör
tént a kumükben, hol a k palatális hangok előtt aspirált: Ji-,
veláris hangok előtt pedig oly gyenge az artikulácziója, mintha
g- volna ( = G). Hogy itt egész modern újítással van dolgunk,
mutatja az, hogy a fejlődés minden példában feltétlenül világos.
72. §. A jakut (és a csuvas) szempontjából az őstör. ¥g~
nem érdekel bennünket. Bizonyos, hogy a törökség együttélésének utolsó idejében a nyelvterület legnagyobb része csak a szókezdő k-t ismerte; ez a hang a jakutban (a és o előtt) és a
*) BÖHTLINGK megjegyzése (Einleitung XXVI), hogy a jakut zöngés
és zöngétlen médiák «ellentéte* aligha eredeti, azt hiszem, a szókezdőkre
n e m vonatkozik.
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<ísuvasban (hátulképzett magánhangzók előtt) y-vá fejlődött.
Hogy a jakutban milyen régi ez az újítás, azt nem igen lehet
megmondani; annyi bizonyos, hogy az *a > i változás után
ment végbe (vö. jak. ya-, de ki-, akkor is, ha < *ka-), de hisz
ez természetes is. Hogy az illető csuvas újítás mai alakjában
újabb keletű, bizonyítják a magyar nyelv bolgár-török jövevény
szavai. (Vö. GOMB. BTürkL. 165. 1.) Azt azonban bizonyosra
vehetjük, hogy pl. a szókezdő *ka-, *ko- (csuv. jak. > ya-, yo-)
nak a mai / felé való fejlődése már a csuvas-jakut közösség
végén megindult, bármi legyen is az a hangzásbeli körülmény,
a mi erre az indítékot adta. — Vö. BÖHTLINGK, Jak. Gr. 133. §.
73. §. j a k . x->
Az őstör. *k- a jakutban a és o előtt /-Y& fejlődött.
yab- 'greifen, anfassen' < *kab-, vö. 2. §. (csuv. yip-).
yan 'gross, bedeutend 5 < *kagan, vö. 100. §.
yat cdoppelt, wiederholung' < *kat, vö. 100. §. (csuv.
yut, yyt).
yatiij 'birke' < *kaddy, vö. 2. §. (csuv. yur§n).
yatir%k c rinde, fischsehuppe' < *kad§r§k, vö. 2. §. (csuv.
yujSr).
yas c gans' < *kaz, vö. 4. §. (csuv. yur).
*
%omus 'maultrommel 5 < *kobuz, vö. 38. §. (csuv. kuB§s).
yon- 'übernachten 5 < *kon-, vö. 38. §. (csuv. *y§n-, *yon-).
yos cdoppelt5 < *kos, vö. 38. §.
74. §. *ka- > ki-.
kijin- kochen, sich árgern5 < *kaj§n-, vö. 5. §. (vö. csuv.
ySjma c sahne, rahm, schmant 5 ).
kirij- "altern3 < *kar§j-, vö. 5. §. (csuv. karúzSk "altes weib).
k%tanay c hart' < *katanay, vö. 5. §. (csüv. yÍD§ c hart').
kyrd 'habicht' < *kard, vö. 6. §. (csuv. yurúídGa chabicht").
c

75. §. j a k . k-.
kai- 'kommen' < *kal-,' vö. 15. §.
kas- 'waten, durchstreichen 5 < *kac-, vö. 15. §. (csuv. kas-).
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kis 'tochter' < *kiz, vö. 24. §. (csuv. %dr).
kitayas czange' < *kitayac, 23. §. (csuv. %9skds).
kim Ver ?' < *kim, vö. 35. §. (csuv. kam).
klr- 'hineingehen' < *kir-, vö. 29. §. (csuv. k»r-).
k'ómör fkohle' < *kömür, vö. 52. §. (csuv. k§mr§k, komrak).
küöx cgrün, blau' < *kök, vö. 53. §. (csuv. kSvak).
kut- 'giessen' < *kud-, vö. 47. §.. (csuv. £iv-).
fcür- ctrocken w.5 < *kur-, vö. 48. §. (csuv. #Sr-).
/citi- lachen' < *kül-, vö. 60. §. (csuv. kul-).
kus 'kraft' < *küc, vö. 61. §.
Őstör. *k'.
76. §. Az őstörök *%, melyet «Der ursprung des worte&
saman und einige hemerkungen zur türkisch-mongolischen lautgeschichte» ez. czikkemben a KSz. XIV. kötetében a j-tör. k-,
csuv. j - , mongol c-, tunguz §-, s- megfelelés alapján fejtettem
ki, a csuvas kivételével az egész török nyelvterületen összeesett
a szókezdő *Ze- (1. < *k, 2. < *#?)-val. A jakutban tehát a
következő magánhangzó szerint vagy k-t, vagy y-t találunk.
kin 'scheide' < *k'§n, vö. 24. §. (csuv. jdnd).
kj/riat 'flügel' < *lcanat, vö. 5. §. (csuv. éy/nat).
%al- 'bleiben' < *kal-, vö. 4. §. (csuv. jyl-).
yan c blut' < *kan, vö. 4. §. (csuv. jwi).
%ar c sehnee' < ^/íar, vö. 4. §. (csuv. jy,r).
77. §. Abból a kétségtelen körülményből, hogy a mongol
ban a j-tör. szókezdő í-nek az esetek egy részében c-, más ré
szében s- felel meg, s a c- megfelelés esetében az oszmánliban
ű-t, az s- esetében rendesen d-t találunk, arra következtethe
tünk, hogy az őstörökben a szókezdő t- mellett megvolt a d- is.
A d- emlékét legtisztábban az oszmánli őrizte meg, bár itt is
számos kettős alakot s eltérő alakulást találunk. Hogy a csuvas
mit szól ehhez a kérdéshez, azt majd a későbbi kutatás fogja
eldönteni. Bizonyos, hogy a szókezdő t- a csuvasban is kétféle
képpen fejlődött s hogy ennek a fejlődésnek a magyarázatát a
következő magánhangzóban kellene keresni, nagyon is kétséges.
(Vö. NÉMETH, NyK. XLIII. 141—2.) A szókezdő d- emlékét pár
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szóban a jakut is megőrizte; képtelenség volna azt gondolni,
hogy itt modern (t > d) újításról volna szó; hogy a jakut da,
dá-, dirin véletlenségből fejlődött volna így, mikor az oszmánliban is épp így fejlődött; hogy a da- ; mondani ; ige a j-török
dialektusok jó részében egyszerre sporadikus t > d változáson
ment volna keresztül. Inkább így gondolom a dolgot: a szó
kezdő *d- már az őstörökben kezdett a *ű- felé fejlődni, s ez
a fejlődés az egyes nyelvjárásokban kisebb vagy nagyobb mér
tékig tovább folytatódott, talán folytatódik ma is.
Ostor. *t-.
78. §. Az őstörök szókezdő t-nek a jakutban t- felel meg:
tab- r das ziel treffen5 < Hab-, vö. 2. §.
tás 'stein' < *tas, vö. 4. §.
tay "glatt, gleich' < *taij, vö. 15. §.
tirit- 'sehwitzen 5 < *terit-, vö. 21. §.
tik- 'stechen, náhen' < *tik, vö. 28. §.
tolu cmit allém versehen' < Holu, vö. 38. §.
ő s t ö r . *d-.
Vö. BÖHTLINGK, Jak. Gr. 159—60. §§.

79. §. j a k . d-.
A szókezdő d- a jakutban újabb orosz és mongol jöve
vényszókban elég gyakori hang (ezzel szemben pl. a g- alig egy
pár szóban fordul elő), de találunk oly példákat is, melyek őstörök hangviszonyokra mennek vissza.
Annak a kérdésnek az eldöntése, hogy hol van jogunk
őstör. *d-t feltenni, egyelőre nem könnyű dolog. A j-tör. t- ~
mong. s- megfelelés eseteiben mindenesetre, bármit mondjanak
is azok a j-török nyelvek, melyek a szókezdő d-i, többé-kevésbbé
megtartották. A hol nincs meg a mongol megfelelő, ott főleg
az oszmánli, esetleg más dialektusok bizonyságát kell felhasz
nálnunk.
Őstörök szókezdő *d-i látok a következő jakut példákban :
da c auch, und', dayani c auch, und, vielleicht5 | ujg. kaz.
kún, kirg. leb. szag. kojbB. tay§ | kirgE. tak§ j csagE. taki | j-tör.
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-da, -dá, -ta, -tá I kún, kar. csagE. day§ | oszm. krmE. daha !
csuv. -ta, -te, -Da, -DE. — Tekintettel a szó enklitikus voltára,
mondatfonetikai jelenségre is lehet gondolnunk.
dia- csagen' < *da-, vö. 16. §.
diári c bis' < *dagri vagy *degri, vö. 19. §.
diriy c tief < Mderiy, vö. 21. §.
dolyan 'welle' < *dolgun, vö. 38. §.
80. §. j a k . í-.
í m haut, balg, feli, ledér' | oszm. dári; vö. NyK. XLI. 409.
tün r nacht' j oszm. diin; vö. NyK. XLI. 408.
81. §. EAMSTEDT «Egy állítólagos török-mongol hangtör
vény » ez. czikkében (NyK. XLII. 69. s k. Ik.), kétségbevonva a
j-tör. t- "o oszm. t- ~ mong. c-, j-tör. *- ~ oszm. d- ~ mong. smegfelelés valóságát, az oszm. (és egyéb) szókezdő d- jelenségét
mondatfonetikai okokkal magyarázza. Nem kételkedem benne,
hogy az oszm. szókezdő g-ve és b-re is ugyanez a magyarázata.
A g-né\ még némi valószínűséggel lehetne ezzel az elmélettel
operálni, ha nem volna meggondolandó, a mit fentebb, a 71.
szakaszban elmondottam s ha elvi okokból minden további nél
kül el lehetne fogadni egy ilyen mondatfonetikai hatást (vö.
«A török-mongol nyelvviszonyhoz» ez. czikkem II. részét, NyK.
XLIII. 131—2), még a d- esetére is rámondhatja valaki, ha
már semmi áron sem akarja elfogadni a á- ~ «• megfelelés oly
világos eseteit, de a szókezdő p-, b-nél nehezen fog menni a
dolog. Mit csinálunk t. i. azokkal az esetekkel, a melyekben a
j-török-csuvas p-, b- az oszmánliban u-vé fejlődött. Világos,
hogy itt az őstörök *b- felvétele elkerülhetetlen.
Azt mondhatná valaki, hogy a hogyan egy alapnyelvi *ba *d- és *g- megmaradása mellett v-vé fejlődik, ugyanúgy meg
történhetik ez mondatfonetikai körülmények következtében elő
állott b- d- ta-vel is. Nem. Azokról a mondatfonetikai körülmé
nyekről, melyek egy p- > ^-változást okozhatnak, még beszélhet
valaki; az a gondolat, hogy egy ilyen mondatfonetikai körül
mények következtében előállott b-t újabb ilyen körülmények v-\é
változtatnak, talán mégis túlságos teret engedne a hangtörté
netben a mondatfonétika hatásának, a minek pedig, mint fen
tebb idézett czikkemben kifejtettem, semmi valószínűsége sincsen.
c
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Mindazoknak az alapján tehát, melyeket a 71, s k. szaka
szokban elmondottam, felveszem az őstörök szókezdő *k«, *£-,
*p- és *</-, *d-, *b- hangokat.
Vö. GOMBOCZ BTürkL. 164. 1.

Őstör. *p-9 Ö-.
82. §. Sem a *d-, sem a *<7-, sem a *&- eseteiben nem
lehet egyelőre bizonyosan megmondani, hogy mely példákban
volt zöngés a szókezdő. De a *6-nél és *á-nól biztos kiindulás
pontunk v a n ; az első esetben az oszm. d- ~ j-tör. £- ~ mong.
s-, a másodikban a jak. &- ~ j-tör. b-, p- *v» oszm. u- kényszerít
bennünket a zöngés szókezdők felvevésére. Nagyon kíváncsi
vagyok, hogy mit szólnak majd a következő kutatások ehhez a
feltevéshez.
83. §.

bar- f gehen, fortgehen' | csag. kturk. trkm. chiv. szart, tar.
kirg. kkirg. kar. kún, kaz. bar- | ujg. alt. tel. leb. sor, szag.
kojb. kacs. küer. par- | oszm. var- | csuv. pir-.
bar 'daseiend, vorhanden, seiend, dasein, vorhandensein,
sein' | köktör. csag. kturk. chiv. trkm. tar. kkirg. kirg. kún, kaz.
kar. bar | ujg. tel. alt. leb. szag. kojb. kacs. küer. sor. par |
oszm. var | krm. war | csuv. pyr-.
biar- fgeben, hingeben, aufgeben, überlassen' | köktör. csag.
kturk. tar. kún, trkm. chiv. kar. bár- | kaz. bir- | kirg. kkirg.
ber- | ujg. alt. tel. leb. sor pár- | oszm. azerb. vár- J csuv. par-.
84. §.
c

bar a frosch' [ csag. szart, tar. kirg. kkirg. kaz. baka | oszm.
baya | kturk. alt. tel. leb. páka j alt. szag. tel. paja.
bas ckopf j oszm. azerb. krm. trkm. chiv. szart, csag. kturk.
tar. kún, kaz. kkirg. tob. kür. bas | kirg. kar. (L.) bas \ kojb.
szag. pas | ujg. alt. tel. leb. sor, kacs. küer. pas | csuv. pué.
battá- c drücken, bedrücken' [ köktör. csag. kturk. oszm.
krm. azerb. trkm. chiv. szart, tar. kún, kirg. kkirg. kaz. bas- |
ujg. alt. tel. leb. szag. kojb. kacs. küer. pas- | csuv. pys-.
85. §. A szókezdő *b- egyes esetekben m- alakjában jele
nik meg (BÖHTLINGK, JakGr. 172. §):
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min- 'aufsitzen, besteigen' | ujg. alt. tel. csag. trkm. chívszart, tar. kún, kaz. kar. kirg. min- | köktör. oszm. azerb. krm. bin-.
moj, mojun chals5 I alt. tel. leb. sor, szag. kojb. kacs. küer.
kirg. viojn | oszm. csag. trkm. azerb. kar. bojun.
muy c100 rubel' | alt. tel. leb. sor, szag. kojb. kacs. küer.
muy | köktör. krm. birj \ köktör. bar).
murun 'nase' { tel. sor, küer. kirg. murán | oszm. krm.
trkm. chív. szart, kún, kirg. kar. burun.
müs 'eis', büs id. [ j-tör. muz, buz.
Őstör. *j-.
86. §. Az őstörök j - t a j-török nyelvek egy része meg
őrizte, egy része j - r e változtatta; a csuvasban s-t, a jakutban
s-t találunk helyette. Hogyan függenek össze ezek a változások ?
Hogy a csuvas j > é változás j ' - n keresztül történt, azt
nagyon valószinűvé teszi a *£ > 5 ' > s változás. Ugyanígy történt
a dolog a jakutban is, melyben az őstör. j-t, c-t és j - t s kép
viseli. Vö. BÖHTLINCXK nagyon érdekes okoskodását, mely ugyan
erre az eredményre jut (Jak. Gr. 182. §): «Um unsere ansicht,
dass j überall ursprünglicher als s sei, zu begründen, müssen
wir hier bemerken, dass dórt, wo die verwandten türkischtatarischen sprachen im anlaut s zeigen, dieses im jak. in der
regei abgefallen ist. Aus den beiden in diesem § erwáhnten
erscheinungen (1. tör. j - <-> jak. s-, mong. j ~ tör. j - ~ jak. s-,
1. tör. s ^ j a k . 0) schliessen wir, dass es eine zeit gab, wo dem
jakuten s im anlaut nicht mehr zusagte, sich demzufolge, was
sich heutiges tages im inlaut zutrágt, zu h schwáchte und endlich ganz abfiel; ebenso wenig behagte ihm im anlaut das j - ,
das sich allmáhlich verstárkte, 5 und endlich, als das ursprüngliche anlautende s-, das sich in den verwandten sprachen erhalten hat, schon vollkommen geschwácht oder gar schon ganz
verschwunden war und der jakuté seine abneigung gegen s- im
anlaut wieder aufgegeben hatte, s wurde. Ich lasse das s-, wie
man sieht, nicht auf demselben wege verschwinden, auf dem
ich es entstehen lasse, weil sonst j - und s- hátten unterwegs
sich begegnen und zusammenfallen müssen». Semmikép sem
hihetem tehát, hogy a csuv. j > s, jak. j > s változás minden
átmenet nélkül ment volna végbe.
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Az őscsuvas és ősjakut j > 5 változást ennélfogva újra
közös csuvas-jakut újításnak foghatjuk fel. Itt azonban tekintetbe
kell venni egy nevezetes körülményt, azt t. i., hogy a magyar
nyelv bolgár-török jövevényszavai szerint még az ócsuvasban is
hol magánhangzós szókezdet, hol ,5'-, hol s- felelt meg az őstörök *J-nek. Nem igen kétséges azonban, hogy ez az ócsuvas
nyelv több dialektusra oszlott (vö. GOMBOCZ, BTürkL. 207—8. 1.,
NÉMETH, Nyelvőr XLI. 242), a mit ha valaki nem hinne, úgy
is magyarázhatja a dolgot, hogy e jövevényszók külömböző kor
szakokban kerültek a magyar nyelvbe s ennek következtében
akár az átadó, akár az átvevő (!) nyelv hangtani körülményei
szerint külömböző alakokban jelennek meg. De hisz ez puszta
okoskodás. Bármint legyen is a dolog, szilárdan áll a mai csuvas tanúbizonysága, a mely szerint a szókezdő j - kivétel nélkül
5-n keresztül s'-szé fejlődött. Hogy e jelenség kezdete régibb,
mint a magyar nyelv bolgár-török jövevényszavai, tehát való
színűleg az őscsuvas korszakba nyúlik vissza, bizonyítja a szérű
és a szemölcs ( < ócsuvas *éürüy, *simié, GOMBOCZ, BTürkL.
123, 122. L).
A csuvassal és a jakuttal szomszédos ostorok nyelvjárá
sokba szintén átkerült a j > 3 változás (nagyon valószínűtlen,
hogy ezekből indult volna ki), mint ezt a modern j-török nyel
vek egy része bizonyítja. Ennek a részletes kikutatása külön
dolgozat feladata. A mit BADLOFF mond e kérdésről, annak nem
sok hasznát vehetjük.
A jakut * j - > s- változás szemléltetésére álljanak itt a
következő példák:
saya, c kragen' | j-tör. jaka | csuv. sy,%a, sura.
saya c neu' ] j-tör. jaya j csuv. S9nd.
sas 'frühling5 | j-tör. jaz | csuv. sy,r.
sir csteiles ufer, berg' j j-tör. jar | csuv. siran.
satta c 7' | j-tör. jádi, jati | csuv. éiítsd, éiúíd, éiís.
suo% f nicht' | j-tör. jok | csuv. suk.
Őstör. *«-.
87. §. Az őstörök szókezdő *s- közönségesen megmaradt,
a jakutban ma magánhangzós szókezdet van helyette. E válto
zás a jakut nyelv külön életének első korszakában történhetett,
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a mongol jövevényszók természetesen már nem vettek részt
benne. A csuvas szókezdő s- > s-re vonatkozólag 1. GOMBOCZ,
BTürkL. 175—7. 1. Ez a jakutot nem érinti. BÖHTLINGK, Jak.
Gr. 214. §.
dl 'schiff, vö. 4. §.
arayas gelb', vö. 2. §.
as chaar5 | j-tör. sac, cac, vö. 2. §. | csuv. süs.
ub cheft, stiel5 < *sab, vö. 11. §.
88. §. [Östör. *£-].
Úgy látom, hogy az őstörökben szókezdő s- nem volt.
A hol ma szókezdő s"-et látunk, az vagy c-ből fejlődött, vagy
hangutánzó, esetleg jövevényszó. Vannak olyan esetek is, me
lyekben magánhangzóelveszés folytán állott elő az s-es szókez
det, pl. j-tör. su caz5, vö. kaz. tob. us§, kkirg. csag. osu. A j-tör.
sis- 'anschwellen' szónak, melynek a jakutban is- felel meg, egy
feltehető *sis- az alapnyelvi alakja. (L. BÖHTLINGK, Jak. Gr.
184. §.) Vö. még j-tör. sas- 'megzavarni" < *sas-?
89. §. Az őstörök nyelvben szó kezdetén liquida és nasalis
nem lehetett, legfeljebb kivételes esetekben (*w < *6?). Szó
belsejében azonban bőven fordultak elő e magánhangzók, úgy
hogy a későbbi liquida és nasalis kezdetű jövevények az egyes
nyelvekben hanghelyettesítés nélkül meghonosodhattak s később
ilyen szókezdettel festő szavak is keletkeztek; innen van a
jakut, csuvas és j-török szótárak csekély számú n-, y-, 1-, rkezdetü szava. Ehhez még hozzá kell tennünk egyes modern
változásokat, így pl. a j-tör. J-nek n- felé való fejlődését (EADL.
Phon. 223—7. §§) vagy a csuvas magánhangzóelveszés egyes
eseteit (pl. lar < *y,lar cülni5), melyek következtében újabb
nasalis és liquida kezdetű szók állottak elő.
Östör. *é-.
90. §. Az őstörök szókezdő c- a j-törökben nagyrészt meg
maradt (nevezetesebb változásai: baraba, toboli c-, baskir, szag.
s-, kirg. s-, vö. KATANOFF, Urj. II. tábla), a csuvasban c-n ke
resztül s'-szé, a jakutban ezzel párhuzamosan c-n keresztül s-szé
fejlődött. (Vö. 86. §.) A csuvas c-nek s- felé való fejlődését már
a magyar nyelv bolgár-török jövevényszavai mutatják (vö. GOM-
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BOCZ, BTürkL. 181—3. 1.). E jövevényszók egy része azonban
szókezdő c-t mutat, magyarázatul 1. 86. §. A c- > s- fejlődést
mindezek alapján közös jakut-csuvas újításnak gondolom. BÖHT
LINGK, Jak.

Gr.

186.

§.

sayina ezur zeit'; BÖHTLINGK szerint a sas ffrühling5 locativusa | tat. cak cidő, kor' ] csuv. ísiiy.
sayar- 'seine stimme erheben, schreien, rufen' | tat. cay§r-.
slk cfeuchtigkeit, tau' | tat. óik, c§k, vö. 134. §.
Szóközépi

mássalhangzók.

őstör. *-k- (*-#-?).
Vö. BÖHTLINGK, Jak. Gr. 130—2, 134, 169, 217. §§.

91. §. Az őstör. szóközépi *-k- fejlődése sem a csuvasban,
sem a j-török nyelvekben nem világos előttem. Úgy látszik,
hogy a szóközépi -g- (-b-) vokalizácziója már az őstörökben
megindult és — legalább egyes dialektusokban — folyamatban
van még ma is. Lehet, hogy majd egy nagyobb részletmunka
ebben a kérdésben is világosságot hoz. Fentebb, a jakut hosszú
magánhangzókról szóló fejezetben több pontban érintettem ezt
a kérdést. Itt még csak GRÖNBECH ismeretes elméletéről akarok
pár szót szólni. Vö. KSz. IV. 231—7.
Már az előszóban hangsúlyoztam, hogy ily nehéz problé
mákat a GRÖNBECH csekély anyagával megoldani nem lehet.
Kész veszedelem aztán, ha ilyen csekély anyaggal oly pompásan
iskolázott ember dolgozik, mint GRÖNBECH, a ki a legkisebb
eltérésekből bámulatosan finom következtetéseket von s ezekre
aztán hatalmas elméleteket épít.
Ahhoz, hogy az egész szóközépi -b-, -g- elméletét bíráljam,
nem foglalkoztam eleget ezzel a kérdéssel. De tökéletesen elég
is lesz egyelőre kiragadni egy-két részletet.
Főgondolata az, hogy a mai b vagy g gyakran bg hang
csoportra megy vissza, pl.: «osm. kovala- 'verfolgen'< *kov-gala-,
alt. kubala-, tar. koyla-; jak. aba 'gift5, tar. oya, *abga, vgl.
kirg. ü kojb. ö, *ab; eine andere bildung ist osm. ay (ayu),.
die mir nicht verstándlich ist». Az első példa nem bizonyít
semmit. Képzőkben és ragokban végbement változásokat nem
lehet szabályos hangváltozások bizonyítására felhozni. A máso-
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dik példában semmi szükség a ¥bg felvételére, sem az oszm.
alaknak másképpen való magyarázására. Mindezek az alakok az
őstörök *aba alak megfelelői. Az a körülmény kényszerítene
bennünket a -bg- felvételére, hogy az egyik alakban b-t, a má
sikban g-t látunk? Hiszen a deverb. -k nomenképzőnek is van
-k, -y, -/9, -u alakja. E szerint a kap§y 'kapu 5 szónak *kap2bg
lenne az eredeti alakja? Ki hiszi ezt el, mikor sokkal termé
szetesebb az a megoldás, hogy itt egyszerűen y ~ ft váltakozás
ról van szó. Szükséges az oszm. souk szót, melynek soyuk és
soQuk alakja is van, *sobguk-hó\ magyarázni, mint a hogyan
GRÖNBECH teszi? Semmi esetre.
Nem akarok a GRÖNBECH nyilvánvaló tévedéseiből sokat
bemutatni, de nem állhatom meg, hogy még valamit ne idéz
zek tőle (KSz. IV. 232):
«Wird nun gd cuv. z, so können wir nicht in osm. ddik
'stiefel5, cuv. CLD§ (kirg. étik, kas. itek, tar. ötük, alt. ödük) ein
gd sehen. Wáre es nicht denkbar, dass wir in diesem und áhnlichen wörtern mit b zu tun hátten? Der gerundete vokal im
alt. und tar. rührt wohl grossenteils von einem umlaut wegen
des folgenden ü her; es liess sich ja denken, dass b hierbei
behilflich gewesen wáre. Beim ada rinseF, kas. atau, cuv. UD§
bringe ich das kum. ottac (neben atov) und das odru des altaidialektes, die alsó zwei andere bildungen desselben stammes
sind, in erinnerungo. Az első következtetéshez nem kell kom
mentár. A másodikra vonatkozólag semmi következtetést sem
szabad vonni a KuuN-féle kiadás ottac és atov alakjaiból. Ki
tudja, hogy olvassuk ezeket tíz év múlva? Ma, míg csak a
KÜUN kiadása van előttünk, egyáltalában nem szabad operálni
kún alakokkal. Miféle más képzés lenne az az odru ? Ilyen
képzés lehetetlen. (Nem állhatom meg, hogy az orosz ocTpoBT>-ra
rá ne mutassak; vö. még kumd. odrü, tara, kür. otrau(l), BADr
LOFF szerint vö. otau [? csag. kirg. otau die neue weisse jurte
des bráutigams' ? ?]).
Bármennyi is a tévedés GRÖNBECHnél, a későbbi kutatások
-egy-egy részletnél bizonyára jó hasznát veszik. Elmélete egész
ben véve elfogadhatatlan.
A jakutban, úgy látszik, körülbelül a következőkép van a
dolog: alsó és középső nyelvállású magánhangzók után (előtt)
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j-t, magas nyelvállású magánhangzók után (előtt) g-t találunk.
A szó végére vagy mássalhangzó elé került -y- (-g-) -y- (-/í-)-vá
válik. Több példában -k-, -g-, -y-, -y- váltakozást látunk (BÖHT
LINGK, Jak. Gr. 169. §), ennek megfejtését azonban csak majd
a teljes PEKAKSKu-szótárral lehet remélnünk. Vö. BÖHTLINGK,
Jak. Gr. 130, 155. §§. Az Öjiin 'übermorgen' szóban ( < o 'jener5
-\-kün c Tag) k>j változást látunk (BÖHTLINGK, Jak. Gr. 176. §).
92. §. j a k . -y-.
aya vater' | csag. szart, krm. aka 'álterer brúder, palastmeister' | j-tör. (csag. szart is) aya | alt. tel. akk§ | BADL. Wb.:
-az ay§ alatt utalt ak$ nincs meg | oszm. á.
ayis r& j köktör. kún, oszm. csag. tar. kar. krm. sakiz j
ujg. sor. sagiz | kojb. kacs. segis | kaz. sigdz | alt. tel. leb. sayiz |
csuv. saG§r, sakk§r.
baya 'frosch', vö. 84. §.
bayana 'pfahl', bayay 'mást; zwei vor der jurte stehende
geheiligte birkenbáumchen 5 | csag. szart, kirg. kún bakán c stange,
mit der man die filzdecken der jurte aufhebt und stützt' | csuv.
pucám c puppe\
dayani c auch, und 3 | kirgB. tak§.
aya: csodálkozást kifejező indulatszó | CSUVPAAS. aG§, Szp.
ak cime !\
saya c kragen' j j-tör. jaka | csuv. su%a, sura.
oyus c ochs', vö. 56. §.
toyus c 9' | j-tör. tokuz, dokuz | kaz. tuy§z | csuv. t§y§r, tSyj(Sr.
r

93. §. j a k . -x-.
Vö.

BÖHTLINGK, Jak.

Gr.

157.

§.

5

ay, ayabin 'aufhören, nachlassen .
ay, ayabin 'záhlen'.
aysian calle acht', vö. ayis (előző szakasz).
aysis cder achte'.
oy 'pfeil' | j-tör. ok, uk | csuv. y,y§.
94. §. j a k . -g-.
c

ágáj, agájbina wohlan!' | j-tör. jak, jdg cgut, vortrefflich'.
ásigi, isigi r ihr', de iisikki i s ; 1. alább 102. §.

/
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sügüj- csich auf die knie stellen' | j-tör. cök- | köktör.
csagR. jakün- csich verneigen5 i csuv. sócSn- 'das knie beugen'.
95. §. j a k . -íj-.
sayar- 'seine stimme erheben, schreien, rufen' | kkirg. kaz.
cak§r- | oszm. krm. éaySr- | oszm. ca'r-.
Hogy a sar/ar y-}& valóban őstör. -/c-ra menne vissza,
éppen nem bizonyos.
96. §. *-rk- > j a k . -ry- (-ry-).
arya 'rücken, westen' | j-tör. árka.
bmyán 'schneegestöber, sturm 5 | oszm. csag. burayan | oszm.
kaz. burán.
suoryan cbettdecke" | j-tör. joryan.
97. §. *-rk- > j a k. -rg-.
bargan cder da gut trifft'; margan id. | őstör. *barkan, vö.
kaz. bar- 'schlagen', csuv. psr- cwerfen, schiessen5.
bárgása 'mütze 5 ! j-tör. bőrük, börk.
cirgá alt' j csagR. arik calt, gross5 | oszm. krm. kirg. in
c
gross, dick, grob, grobkörnig' | ócsuv. Hrik, GOMBOCZ, BTürkL.
112. 1.
irgáy 'mánnchen' j őstör. *erkák, vö. 21. §.
ürgüt- Verjagen' | őstör. *ürküt-, vö. 60. §.
98. §. *-lk- > j a k . -lr-.
olya- 'segnen, verherrlichen' ! j-tör. alka-, alya- | csuv,
ilyan- Verfluchen'.
alyas f irrtum, versehen5 < ? *alkas.
99. §. *-lkdolguj- 'schwanken, sich
'wellen schlagen5 | kkirg. kirg.
wegen'.
silgi cpferde5 | j-tör. j§lk§,

> j a k . -lg-.
bewegen, wogen5 | kirg. tolkukrm. tolya- chin und her bej§lyS.

100. §. *-g- [H] > j a k . -0-.
yan 'gross, bedeutend 5 | tar. csag. kturk. oszm. yan c chan r
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kaiser, e t c ' [ ujg. kayan id. | tel. leb. alt. kan | sor, szag. kojb.
kacs. küer. kirg. tob. kaz. kkirg. kún, ujg. kan | csag. ka'an
id. | csuv.
-/un.
[yat 'doppelt, wiederholung" | tat. kat \ baskKAT. kat pa^Jb,
cjioii, 3Ta5KT>, pást 5 J csuv. yut, yut 'schichte, reihe, stockwerk,
seite, -mar | kirg. kabát (jak. yat- f zwirnen' | j-tör. kat-).]
samir 'regen' | j-tör. jaymur j kaz. janSr | IÜÍSPAAS. jayy§r j
csuv. s§m§r, semer, s\xm§r.
sárin 'schulter' | kaz. tob. tara jaurdn 'schulterblatt'
misPAAs. javmiiS c schulter' | alt. tel. leb. kumd. jar§n id. j csuv.
surSm 'rücken'.
101. §. *spirans -+- g > j a k . spir. + 0.
f

atir hengst' < ótör. *ady§r, vö. 110. §.
diisün f aussehen, gestalt, bild, figur, farbe' | oszm. csag.
diizgün 'regelrecht; in guter ordnung, gut hergerichtet, geschmückt; der schmuck; die schminke'.
isir- cpfeifen' | j-tör. s§zy§r- | altV. s§ySr j csuv. s§y§r-.
kisan cetw. bedürfen' | oszm. kizkan- 'eifersüchtig, neidisch sein'.
tasdra 'draussen, hinaus' { alt. tel. kkirg. kaz. kar. t§ikar§
'draussen'.
tujay c hufe' | kirg. kkirg. kturk. tuják | leb. szag. kojb.
kacs. tujyak.
102. §. *-kk- > j a k . -kk-.
ikki 2' | tar. azerb. bar. csag. oszm. iki | sor. ujg. igi j
krm. kún, csag. oszm. kar. aki \ kirg. kkirg. eki | alt. tel. leb.
iikki | csuv. ikkd, ik, ÍG9.
ákkirid- c springen', vö. 15. §; valószínűleg festő szó.
c

Különös esetek.
103. §. Ujabb j-török jövevényszókban megmarad a -k-:
cakir 'feuerstein', vö. j-tör. cak- 'mit einem kurzen schlage
scblagen, blitzen'.
cokiidé u cein hölzerner hammer, cokuj- 'klopfen, schlagen,
prügeln' | alt. cokS- cmit dem schnabel picken' j oszm. kkirg.
cokii- | tar. coki- | oszm. cákic 'hammer'.
Nyelvtudományi

Közlemények.

XIAli.

30

462

NÉMETH GYULA.

104. §. A szóközépi -g- történetéhez fontos adalékokat
szolgáltatnak a magánhangzókról szóló fejezetek.
< .

Őstör. *-t- (*-t-\ *-í-2).

105. §. A szóközépi jakut -t- példáit két részre kellett
osztanom: 1. vannak olyanok, melyekben a -í-nek j-török -tfelel meg, 2. olyanok, melyekben a -í-nek j-török -s- felel meg.
Hogy mik itt az alapnyelvi hangok, azt egyelőre nem tudom
megmondani. Hogy az őstörök *t alatt tárgyalom mindkét ese
tet, azzal nem akarok semmit mondani. Az újabb jakut t > é,
d > 3 {ts > cc) változásról 1. BÖHTLINGK, Jak. Gr. 183. §. Vö.

113. §. Az alább felsorolt példákhoz vö. még a többes 1. és 2.
szem. birt. ragokat: -bit és -fit ~ oszm. -m§z, -yíiz.
106. §. j a k . -í 1 - ( ~ j - t ö r . -t-, -d-).
ati 'waare' | őstör. *sat§k, vö. 2. §. | csuv. SUDS 'die zu
Yerkaufende waare'.
atilla- 'schreiten, einen schritt machen, im schritte gehen' |
j-tör. atla- id. j csuv. y,t-.
butuk czweig5 j kún, kirg. kar. buták | oszm. budak rast,
rebe, astknoten im holze'.
kitana% c hart' | j-tör. kat§, vö. 5. §. | csuv. %ÍDÍ>.
otut c 30' | krm. kirg. kun, oszm. azerb. otuz \ kkirg. otus j
kaz. utSz j kkirg. oltus | csag. oltuz j csuv. v§D§r.
siti c scharf | ujg. jidik, jidi \ kún jiti \ bar. jidáü | csuv.
éivfiid.
sotöl 'husten' | tar. csag. kturk. jötal id.
sütar- Verlieren' | j-tör. jitir-, jitür-, vö. 34. §.
(Vö. BÖHTLINGK, Jak.

Gr.

141.

§.)

107. §. j a k . -í 2 - ( ~ j-tör. -s-, -z-).
balis 'jünger an jahren 5 ; birtokos személyragokkal: baltim,
baltiy, balta stb.
iti 'heiss'' | kaz. ássa | oszm. 9SS3 | csagKÚN. isiy \ ujg. izik \
tel. alt. üzű | csuv. §z§ rwarm5.
itir- "beissen' | oszm. §sSr- id.
-ta: egy. 3. sz. birt. rag. | j-tör. -s§.
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•tyn : imper. egy. 3. sz. ragja | j-tör. -sin.
uturuk 'furz' j kaz. usr$k j kirg. azerb. krm. oszm. osuruk
€suv. pSzar-, pezar- c farzen\
*
•bat: praes. tagadó egy. 3. sz. ragja | j-tör. -maz, -mar.
*kit-: kitár- crot w.\ kitis- egelb oder rötlich w.5 | alt. tel.
leb. sor, szag. kojb. kacs. küer. kaz. kún, ujg. oszm. azerb.
kSzar- crot w.5 | krm. kún, kaz. kirg. oszm. azerb. kSz- id. |
csuv. %9Tr 'glühend w.5, %9r&l- crot w., erröten 5 .
otut c305 | j-tör. otuz stb., 1. 106. §. | csuv. v§D§r.

batta- c drücken, bedrücken' | j-tör. bas- | csuv. pus-.
sütik 'kopfkissen5, sittá- cjmd. etw. unter den kopf legén' j
oszm. jasta- c stützen, unterstützen, etwas mit pfeilern stützen,
polstern5 j j-tör. jasWk ckissen, kopfkissen, pfeiler5.
Vö.

BÖHTLINGK, Jak.

Gr.

185.

§.

Ostor. *-tt-.
108. §. sátta 7 ' | ujg. oszm. csag. kar. jadi | kún, köktör.
csag. jdti | bar. jidi | csuv. sitt'fa, éifih, sit's.
Őstör. *-d-.
109. §. Az őstör. intervokálikus *-d-t GOMBOCZ ZOLTÁN tár
gyalta a NyK. XXXV. kötetében (272—6). A megfelelések a
következők: köktör. -d-, kojb. -z-, oszm. -j-, jak. -t-, csuv. -r(mong. -d-).
110. §. j a k . -í-.
ata/ cbein, fuss5 | tel. alt. kirg. tar. küer. tob. bar. azerb.
oszm. krm. ajak J szőj. ujg. adak | sor, szag. kojb. kacs. kiz.
bask. azak | csuv. ura.
atir chengst5 ( alt. tel. leb. kir. kkir. küer. kaz. oszm. csag.
krm. ajySr | köktör. ady§r | ujg. ajySr | kojb. ask§r | karagCASTR.
askar, asker | szag. aksSr.
30*
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bitik c bart' | oszm. bSjSk 'moustache 5 | azerb. byk | kaz.
bask. kum. kar. m§j§k | sor nidjgak, m§jnak | csuv. mSjSy (GOMBOCZ-MELICH Et. Szót. bajusz alatt)..
yatin c birke' | tur. kaz. tobE. kajSn | tel. kaj§n I tar. turf.
Chami, Aksu, kasgE. kejin | alt. leb. kirg. küer. kain | sor, leb.
szag. kojb. kacs. kazSn \ szőj. kad§y | csuv. %ur§7i.
%atirik c rinde, fischschuppe5 j kaz. kaj§r§, kajr§ r rinde'
csuv. yyj§r eáie áussere rinde eines baumes'.
yatis "platter riemen' | alt. tel. kaz. kún, oszm. azerb. csag.
kturk. kar. kais cder riemen 5 j tel. kaz. kajSs id. j a kais alatt
utalt kadSs, kas, kas alakokat nem lelem a EADL. Wb.-ban.
yotun r hausfrau', yatSn id. | bar. oszm. kad§n 'frau, verheiratete frau' | kirg. kkirg. kaz. kún katSn. — alt. tel. kirg.
kkirg. kún, oszm. kar. kain cdie verwandten der frau im verháltnisse zum manne', kirg. krm. cdie verwandten des mannes
im verháltniss zur frau' | a kain alatt utalt kaj§n-t a EADL. Wb.ban nem lelem [ sor, szag. kojb. kacs. kaz§n cdie verwandten
des mannes und der frau'.
U- loslassen' j ujg. §t- | sor, kojb. kacs. szag. §s- | csuv.
jar-. —jak. itik cgeachtet, verehrt; heilig' j köktör., 3d§y 'opfer' |
ujg. §dSk cdas von gott geschickte verhángnis; (von gott) gesendet, gesegnet' | alt. stb. §j§k czum opfer auserwáblt' | szag.
kojb. kacs. §z3k cgott geweiht, zum opfer geweiht; opfer' j csuv.
jdrdy cein böser geist' (PAASONEN).
kitt cufer, rand' | kún, oszm. kSj§ | kojb. szag. k§j§g | tobE.
f
k§jü die verbrámung' | csuv. /ara.
kut- 'giessen, streuen, begiessen' | alt. kirg. stb. kvj- cgiessen, schütten' [ szag. kojb. kus- 'ausgiessen, ausstreuen' | csuv.
%iv- egiessen, ablegen, ausziehen' (PAASONEN).
kuturuk 'schwanz, schweif | alt. tel. leb. küer. kirg. tar.
oszm. kujruk ] ujg. kar. urj. kuduruk [ kojbCASTE. kuzuruk \ sor,
szag. kacs. küer. kuzuruk, kuzruk | csuv. yüre.
kütüö "schwager, schwiegersohn' | tüm. kijdü | kaz. kdjaü j
csag. küjagü | köktör. ujg. kiidágü j kojb. küzo, küzd | sor, szag.
kojb. kacs. küzd | csuv. kdrü.
sati czu fusse seiend, fussgánger, zu fusse' | oszm. csag.
jaján | kaz. jajau, jájáü | köktör. jaday | ujgE. jadak csuv. éy/ran.
tot- csich sattigen' | oszm. krm. doj- | alt. tel. leb. csag.
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kturk. kirg. kkirg. küer. toj- | köktör. ujg. tod- j sor toz§- | szag.
kojb. kacs. küer. sor tos- | csuv. tSran-, tran-.
utuj- 'einschlafen, schlafen5 | kirg. krm. csag. kelturk. oszm.
uju- | szőj. udu- | ujg. ud§- | sor, szag. kojb. kacs, uzu.
ütügün- 'nachahmen 5 | csag. oszm. öjkün- | oszm. öjgán-.
ütü'ó c gut', vö. 18. §.
111. §. *-l-, *-r-> *-n- + d > j a k . -1-, -r-, -n- + 0.
bilir cfrüher, vor altén zeiten' | kirg. kaz. bSlWr c das vergangene jahr, im vorigen jahre 5 | kún (ZDMG. LXVII : 607—8)
b§ltSr | oszmZENK. büldür | csuv. pdltdr. — Helytelenül magya
rázza a szót EADLOFF, Wb. IV, 1731: < bir jSL
kiran- 'fluchen' | sor. k§rta- ebeleidigen, necken5 | csuv.
%§rt- 'schelten 5 .
künüs cam tagé' | < *kündüz [j-tör. kündüs stb., csuv.
k§7iD§r].

,
c

silis wurzel' | tar. jiltis id. | küer. ujg. j§ld§s | szőj. jSltds.
sulus f stern 5 | kazK., HIÍSPAAS. joldez | oszm. krm. j§ld§z \
alt. tuba, bar. küer. j§ld§s | ujgB. juldus | csuv. SSID§V.
Figyelembe veendő körülmény, hogy a fenti példákban
mindenütt zárt a második szótag.
112. §. +-1-, *-r- + d- > j a k . -1-, -r- + -d-, -t-.
alta c 6' | j-tör. alt§ | csuv. ylD§, ylttt>.
balta 'grosser, eiserner hammer' | j-tör. balta cbeil, axt\
ord- cübrig bleiben, nachbleiben' < *ort-, vö. 38. §.
ordü clagerplatz5 | j-tör. orda, ordu.
orto Mer mittlere' | j-tör. orta | csuv. u§Da.
örd c wiesenbrand' | j-tör. ört.
A két előző szakaszt figyelembe véve kimondhatjuk, hogy
a, jakut -í-, -d- az -Z-, -r- és -n- hangok után szó közepén el
vészett, ha a szótag zárt volt s megmaradt, ha a szótag nyilt
volt. Kivételnek látszik pl. a burduk c mehl, korn5, de az alt.
pürücik alak világossá teszi, hogy a szó eredetileg három szótagú
s a jak. -rd- összevonás következtében, újabban állott elő; lehet,
ilyenformán kell magyarázni a kirdik, kirdik 'richtig, wahr' szót
is, melyet csak az oszm. és krími dialektusokból ismerünk gár-
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cák alakban. De van egy más igen meggondolandó körülmény
is, az t. i. hogy a jak. d-nek mindkét esetben j-tör. c felel meg
(de kaz. börtök, ujg. pürdik!), sőt a kirdik esetében a jakut is
megőrizte a kirdik mellékalakot. Itt kétségkívül alapnyelvi jelen
ségről van szó, a melynek az értékét egyelőre nem tudom el
dönteni (1. a köv. szakaszt).
113. §. j a k . -t-, -d- ( ~ ~c-, -#-) ~ j - t ö r . -c- ( ~ -í-).
burduk 'mehl, korn' | kar. kúnE. bürtük 'korn, körnchen 5
ujgE. pürdik 'körnchen' | kazB. börtök id. | csagKúN. bürcek
'kugel, rolle, haar, locke5 j oszm. bürcük, pürcük 'krause haare' |
altV. pürcük, pürücik 'no^Ka (^peBecHaa)' | csuv. pdrfih, p'érjbídf
pdrfiídk, p'érfií'ék.
kirdik 'richtig, wahr'; kirgik id. j oszm. krm. gdrcdk.
kitayas 'zange' | kkirg. kSckac | kaz. k§sk§c \ csuv. ydskdfiíd,
%dskdé, < ! j-tör. k§s- 'zusammendrücken, zusammenpressen, pressen, drücken, zudrücken' [vö. j-tör. acySc 'kulcs5 < ac- 'nyitni'].
kötö% 'schoos' j alt. tel. sor, szag. tar. kucak 'der raum
zwischen der brust und den ausgestreckten armen' < ! j-tör.
kuc- 'umfassen'.
östör.

*-p-.

114. §. Az östör. *-p- valószínűleg már az alapnyelvben
összeesett a -i-vel. A jakutban mindenesetre -b- van helyette.
Vö. BÖHTLINGK, Jak. Gr. 137. és (!) 138. § : «6 schwácht sich
bei einigen stámmen der jakuten zwischen zwei vokalen nicht
selten zu v oder vielmehr zum englischen w, wie ich aus den
MiDDENDOEFp'schen papieren ersehe».
sábirdd/ 'blatt' | csag. japSryak | csag. oszm. jap§ryan,.
vö. 9. §,
Ostor. *-&-.
115. §. aba 'gift'; vö. 2. §. GRÖNBECH (KSZ. IV. ,123) *abga
alakból származtatja (vö. tar. oja), vö. 91. §.
kuba c schwan' [ tel. alt. leb. sor, szag. kojb. kacs. küer.
kirg. kaz. szart kü \ ujg. csagE. kuyu \ küyu alak (EADL. "Wb..
I I . 883) nincsen ?

AZ ŐSJAKUT HANGTAN ALAPJAI.

467

•

tobuk c knie'; vö. 38. §.
töbö 'spitze, gipfel'; vö. 52. §.
Vö. 100. §. yat< *kabat.
•

'

'

'

•

'

,

Őstör. *-/-.
116. §. Az östör. szóközépi *-j- a j-törökben, csuvasban,
jakutban egyformán megmaradt. Hogy a jakut j-nek mi a hang
történeti értéke, nem tudom.
117. §. j a k . -j'-.
bája nach einer weile, nachher' | kaz. stb. baja 'letzthin,
vor einiger zeit' j tel. paja "früher dagewesen5 ! csuv. pajz§ry
paz§r; vö. 9. §.
ijit- cfragen3 j j-tör. ajt- 'sagen5 | csuv. ijt- 'fragen, bitten 5 .
kijin- ckochen, sich árgern 3 | j-tör. kajna- c kochen ! (intr.).
mojun 'hals' j kaz. muj§n.
ojnü cspiei5; ojnuo- 'spielen' ] j-tör. ojna- 'spielen, scherzen,
tanzen, singen, sich vergnügen' ] csuv. v§j§ c spiel; die tanzunterhaltung der jugend im frühling im freien5, v§j§z§ 'spielmann an der v§j§ genannten tanzunterhaltung 5 , puU-vSjji 'fischlaiche'. — Nagyon valószínű, hogy az ujg. odún 'unrein, sündig, liederlich, buhlerisch, verbrecherisch' szintén idetartozik;
e szerint prsetörök -d- vei volna dolgunk; az östörök számára
azonban nyugodtan felvehetjük a -j-t, mert az ujgurban is van
-j-s alak.
t<ija% c rohr, stock5 | j-tör. tája-/ ] csuv. tuja; vö. 2. §.
c

118. §. j a k . -j-.
aja% mund; ein grosser pokal, aus dem kymys getrunken
wird' ! j-tör. ajak.
kujas "tageshitze, heisser tag5 | sor, leb. kún, csag. kturk.
kar. kujas cdie sonne' | oszm. krm. günas.
tuja-/ 'hufe' | j-tör. tuják, tujyak.
c

Ostor. *-&-,
119. §. Az östörök intervokálikus -z- a j-törökben és a
jakutban megmaradt, a csuvasban r-re változott. Vö. GOMBOCZ,
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BTürkL. 178. 1. Ócsuvas jövevényszó a jakut burgunas reine
junge kuh', vö. 47. §.
«Die türkisch-mongolische hypothese» (ZDMG. LXVI.) ez.
czikkemben fejtegettem (s azóta még inkább megerősödtem
ebbeli véleményemben), hogy az ú. n. csuvas-mongol részleges
egyezések nem úgy keletkeztek, hogy a csuvasok és mongolok -—•
miután a törökség többi része elvált az «altáji» alapnyelvtől —
még egy ideig együtt éltek, hanem hogy az idevonatkozó elemek
a mongolban egyszerűen ócsuvas átvételek. Azt hiszem, hogy
dolgozatom eddigi folyamán a csuvas-jakut közösséget sikerült
eldöntenem. (Hiszen ez eleve is valószinűbb, mint a csuvasmongol közösség.) Ha már most a jakut sem a rotacizmusnak,
sem a lamdacismusnak nem mutatja nyomát (legfeljebb egy-egy
ócsuvas jövevényszóban), világos, hogy a csuvas-mongol részleges
egyezések alapnyelvi együttélés következményei nem lehetnek.
Vö. GOMBOCZ, BTürkL. 188. 1.
Figyelemreméltó az a jelenség, melyet BÖHTLINGK a jakut
nyelvtan 175. szakaszában tárgyal: «r am ende von verbalstámmen erstarrt bisweilen vor den afüxen des reflexivs und
des passivs zu s: onosuu- refl. < onor- 'macheu, körűn- oder
kösün- < kör- c sehen', ijisin- < ijir- 'schlucken', iilánn- oder
üllasin- < üllár- ?teilen~». Ennek a váltakozásnak a magyarázata
nem nehéz. Ugyanazzal a jelenséggel van itt dolgunk, a mely
a tatár -z- ~ -r-, -Wz- ~ -t§r-, -k.z- ~ k.r műveltető képzőkben
mutatkozik s a melyek az ócsuv. z > r változásnak a j-törökbe
eljutott esetei közül valók. Az idetartozó jakut példák egy ré
szében az s ~ r ugyanez a műveltető képző s a melyekben ezt
esetleg nem lehetne bebizonyítani, azok analógiás alakulások. —
Ugyanitt említi meg BÖHTLINGK a jak. ürüt cfelső rész" ^ j-tör.
üst szót, a mely e szerint *üzüt alakra megy vissza s a jakutban ócsuvas emlék. Nem lehet; vö. 57. §.
isik 'wegekost' | j-tör. az§k.
kösün- 'sichtbar w., sich zeigen, erscheinen, ersichtlich
w.' j-tör. görün-, körűn-.
sisik c erle' | kazB. jirdk j csuv. sirak. — A kazáni alak
csuvas jövevényszó, az eredeti -r-t a jakut őrizte meg.
usa- csich in die lángé ziehen, dauern, wáhren', usim
c
3
lang 1 j-tör. uza- \ csuv. vSram, vorem clang"\

AZ ÖSJÁKUT HANGTAN ALAPJAI.

469

120. §. Őstör. *-á- {*•£-),
Vö. 119. §.
A szóközépi *-i- hangot a j-török nyelvek megőrizték, a
<?suvas l-re változtatta. Vö. GOMBOCZ, NyK. XXXV, 2 4 7 - 2 6 7 .
Ez utóbbi jelenség látszik a jak. tül rálom3, vö. tat. tüs, csuv.
tdhk, telek, továbbá a biliá- 'schankeln' (vö. esag. bisi- id.) szó
ban. Ezek ócsuvas átvételek. BÖHTLINGK, Jak. Gr. 203. §. 7.,
<}OMBOCZ, BTürkL. 55. 1.
bisik Sviege', vö. 21. §. GOMBOCZ, BTürkL. 212. 1.
isit- c hören' | j-tör. (isit-, isit- | csuv. itls-.
kisi cmensch, mann' | j-tör. kiéi.
sasar 'verbergen' | j-tör. jas§r- Verbergen, verstecken5.
tisi cweibchen5 | j-tör. tisi, disi, tizi.
tüsüö 'tráumen', tül 'traum 5 | j-tör. tüs \ csuv. tdhk, telek.
121. §. Őstör. *-n-.
Megmaradt.
ina/ ckuh3 | j-tör. inak | csuv. dm; vö. 31. §.
kinat 'flügel' | j-tör. kanat | csuv. sy,nat, vö. 5. §.
őstör. *-y-.
122. §. EAMSTEDinek a NyK. XLII. kötetében a törökmong. y-rő\ írott dolgozata csak meglehetősen nagy vonásokban
tárgyalja a kérdést s a török szóközépi és szóvégi -y problémá
ját, mely meglehetősen bonyolult, érintetlenül hagyja. Úgy lát
szik, hogy az eredeti *-??-et a jakut leghívebben megőrizte.
iyir c sehne' | j-tör. s§y§r, siyir | csuv. s§n§r.
iyir c sattel' | kaz. 9jár | oszm. ajar | bar. esag. agár | tel.
alt. leb. ár | tel. iyirga c satteldecke' J kirg. er csatteF j sor, küer.
üzár | szag. kojb. kacs. ezár \ csuv. jdnar.
köyül cfrei, unabhángig, befugt, freiheit' | j-tör. köyül 'sinn,
; gemüt, herz, geist'.
saya (neu | j-tör. jaya, jay§.
siya% 'wange' | j-tör. jayak | csuv. sSn fgesicht, antlitz, aussehen' [de vö. kaz. kirg. kún, alt. tel. leb. sor, szag. s§n id.].
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uyuo'/ 'knochen, kern, stein5 j kaz. söjiik j misPAAS. süwák f
oszm. sümük j tel. alt. leb. sor, szag. kojb. szőj. sok j köktör.
ujg. csag. sÜ7jük | csuv. s§mS, iéme, s§n§.
Ostor. +-m-.
123. §. Az ostor. *-ra- többnyire megmaradt. Figyelemre
méltó a 125. §.
124. §. j a k . -ni-.
c

amis fett" j j-tör. sámiz ' csuv. samSr.
kimis 'kymys' | kaz. kSmSz.
timir c ader' j j-tör. tamav j csuv. timar 'wurzel 5 ; vö. 5. §.
125. §. *-ami- > j a k . -i-.
kir- nagen, abnagen' | alt. tel. leb. kún, csag. oszm.
kciinir- | kirg. kemir j alt. tel. ka/mar-. Vö. BÖHTLINGK, Jak»
Gr. 86. §.
c

12(i. §. Őstör. * - j * - .
Megmaradt
diriy c tief | j-tör. taray \ csuv. tarSn; vö. 21. §.
/ a r a 'schwarz5 j j-tör. kara j csuv. /Mm.
Ostor. *-/-.
127. §. Megmaradt. BÖHTLINGK két Z-et külömböztet meg
(Jak. Gr. 24. és 25. §). Az egyik (/) csak előlképzett magán
hangzók mellett mutatkozik, a másik (A)' csak hátulképzettek
mellett. A 24. §-ban azt mondja BÖHTLINGK, hogy ez az JI azo
nos az orosz ji lel. A 127. §. szerint azonban u g y a n e z a két
l van meg a j-török nyelvekben. A j-török nyelvek ^-je pedig
(vö. KADLOFF, Phon. XVI. 1.) nem felel meg az orosz ,/j-nek. Ha
még ehhez meggondoljuk, hogy a BÖHTLINGK tolmácsa, UVAROVSKIJ, orosz volt, nagyon valószínű az a feltevésünk, hogy a
jakutban nincs meg az orosz JI, hanem csak — mint maga
BÖHTLINGK mondja — ugyanaz a kétféle l, a mely a j-török
nyelvekben is megvan.
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alin ~der untere, unterteil' | őstör. *al§n, vö. 2. §. | ? csuv.
aj das untere; das untén befmdliche'.
bálik cfisch' | j-tör. bal§k | csuv. py,l§.
őstör. *-<*-.
128. §. A *-e-t a j-török dialektusok megőrizték, a csuvas
s-re, a jakut ennek megfelelöleg s-re változtatta. Nem tudom,
hogy egy-egy példában nem kellene-e a j-török alapján alap
nyelvi *-5-t feltennünk. Vö. 130. §. BÖHTLINGK, Jak. Gr. 186. §.
bisa% c messer', vö. 23. §.
isin cfür, wegen' | őstör. Hóin, vö. 28. §.
aso% c kamin' [ j-tör. ocak, vö. 38. §. | csuv. viifiía^.
usuk 'der áusserste, spitze, ende' | j-tör. uc | krm. osznu
azerb. u§ | csuv. vdé.
129. §. j a k . -c-.
Újabb j-török jövevényszókban megmarad a -c-:
bocuguras, bocugras 'haselhuhn', vö. 38. §.
cokoccu 'ein hölzerner hammer', vö. 38. §.
130. §. Őstör. *-$-.
Vö. 128. §.
asi c sauer, bittér, sáure, bitterkeit, salzigkeit3 ] oszm. azerb.
a$$ bitter, herb, e t c ' j urjKAT. aföy | j-törE. acik, aédy, acü,
ac§ | kirg. ass§ | baskKAT. áse j kaz. dód | csuv. jüzd.
kiasa 'abend' | oszm. krm. azerb. gagá | oszm. gi$e.
c

Szóvégi

mássalhangzók.

Őstör. *-k,

*-g.

131. §. A kérdés igen bonyolult s az egyes nyelvjárások
részletes kutatását, továbbá a szóképzéstan bizonyos részeinek
pontos kidolgozását követeli. Vö. GEÖNBECH, Forst. 21, 22, 23. §.
A jakut állapotokat egyelőre a következő szakaszokban fogla
lom össze:
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132. §. j a k . 0 (magas nyelvállású magánhangzók után).
asl 'sauer' J j-tör. acik, acdj, acü, acS stb. | csuv. jütd.
atl 'waare', vö. 2. §.
yojü cdick, dicht' | oszm. koju j csag. kturk. tar. kojuk j
ezag. kojb. kacs. küer. kojug.
igi ffeile' | j-tör. igáü | csagKÚN. ikak j csuv. jdGev.
ül r hand' | ujg. csag. ülik | csuv. al§.
iti 'heiss' | oszm. §ss§ | csagKÚN. isiy | ujgR. izik | tel. alt.
üzii | csuv. §£$.
ki 'trockener kuhmist' | tar. kig | csag. ki.
kitl cufer, rand' | tobR. k§jü fdie verbrámung'.
satl rzu fusse seiend, fussgánger5 j kaz. jajau, jájau \
köktörR. jaday | ujgR. jadak.
sül 'mark' | j-tör. jilik.
siti 'scharf | ujgR. jidik, jidi \ kúnR. jiti \ bar. jidáü.
tani 'nasenloch' j alt. tel. tanü | kirg. kaz. tanau | leb. kmd.
tanok | sor, szag. kojb. kacs. tana.
tü 'das haar eines tieres, die feinen federn eines vogels' |
j-tör. tük, tüj | kaz. tők | csuv. tdk, tök.
ulu 'ungewöhnlich gross' | j-tör. ulu, uluk.
urü 'verwandter', vö. 47. §.
133. §. j a k . -y (alacsony nyelvállású magánhangzók után).
Vö.

BÖHTLINGK, Jak.

Gr.

129.

§.

ajay c mund, ein grosser pokal' | j-tör. ajak, vö. 2. §.
atay 'fuss' j oszm. ajak, vö. 110. §.
bisay cmesser' ) oszm. bScak, vÖ. 23. §.
inay 'kuli' | j-tör. inak.
irgáy 'mánnchen' | j-tör. árkak. Vö. 21. §.
kulgáy 'ohr' | j-tör. kulák, vö. 47. §.
kuöy 'grün, blau' | j-tör. kök, vö. 53. §.
oy 'pfeil' | j-tör. ok j csuv. uy§.
osoy 'karain' | j-tör. ocak | csuv. vufizay.
sábirdáy 'blatt' j csag. jap§ryak.
suoy 'nicht' j j-tör. jok I csuv. suk.
süray 'herz' j oszm. jurák.
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tiráy 'die weisse pappel' j j-tör. tárak | csuv. tirek.
tujay ehufe' | j-tör. tuják.
uyuoy c knoehen, kern, stein' | köktörE. söyük \ csuv. s§m§y
iomo, s§n§.
134. §. j a k . -k.
Vö.

BÖHTLINGK, Jak.

Gr.

129.

§.

bálik 'fisch5 ! j-tör. balSk j csuv. pul§.
butuk 'zweig' ( j-tör. buták,
bisik Viege 5 < *besik, vö. 21. §.
bük f gebogen', vö. 60. §.
yatirik c rinde, fischschuppe5 | j-tör. kajr§ j csuv. yujSr.
isik cwegekost3 | j-tör. az§k.
kuturuk 'schwanz5 | oszm. kujruk j csuv. yürs.
orduk 'rest5, vö. 38. §.
• sik f naht' | oszm. jiv | j-tör. jik j misPAAS. jü \ kazB. jej f
CSUV.

S9V9.

sik cfeuchtigkeit, tau5 | kturk. cik | tel. kaz. c§k j OSZUIZENK.
cig, cih.
sisik f erle' | kaz. jirdk | csuv. sirdk.
sütik 'kopfkissen5 J j-tör. jastdk.
suturuk cfaust' | j-tör. jumruk \ csuv. é§m§r, semor.
tobuk cknie5 | j-tör. tabuk.
usuk J der áusserste, spitze, ende' | j-tör. uc | csuv. vdé.
135. §. Óstör. *-t.
Megmaradt.
át 'fleisch' | j-tör. át
it 'hund' | j-tör. it | csuv. J§DS, jip§.
kinat ^nügeF | j-tör. kanat j csuv. jynat.
uot cfeuer' | j-tör. ot ! csuv. vut.
*
kírd 'habicht', vö. 6. §.
örd 'wiesenbrand 5 | j-tör. őrt.
tüörd c 4', vö. 53. §.
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Őstör. *-p, *-&.
136. §. Vö. 131. §. (őstör. *-k, *-g),

GRÖNBECH, K S Z .

IV.

121—2. — BÖHTLINGK, Jak. Gr. 163. §.

137. §. jak. 0.
ya e tasche, futteral, geháuse' | j-tör. kap.
qfi 'sünde' | j-tör. aj§b.
ü cwasser' | j-tör. su j köktör. sub.
138. §. j a k . -b.
c

kiáb form, gestalt', vö. 16. §.
sab cfaden zum náhen' | j-tör. jip | csuv. éip.
ub fheft, stief | j-tör. sap | csuv. SÍBS.
S p i r á n s o k és

affrikátak.

139. §. Történetük igen egyszerű; a j-törökben többnyire
megmaradtak, *-,/:>jak. -j, *-£>jak. -s, *-s>jak. -s, *-c>jak. -s.
140. §. őstör. *-j.
5

baj "reich , vö. 4. §.
Öj c gedáchtniss' | j-tör. oj, vö. 43. §.
tij cein füllen im zweiten jahre 3 | oszm. taj, vö. 5. §.
141. §. Őstör. -&.
küs c herbst\ vö. 60. §.
süs c100? | oszm. jüz, vö. 61. §.
tuos c birkenrinde' | j-tör. toz, vö. 39. §.
üös c mark eines baumes 5 | j-tör. öz.
142. §. Őstör. *-$.
as cspeise, nahrung' | j-tör. as, vö. 2. §.
yatis 'platter riemen' | oszm. kajSs, vö. 110. §.
kujas ctageshitze, heisser tag' | j-tör. kujas.
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143. §. Ostor. *-c.
kita?as r zange' | j-tör. kdéyac,. vö. 23. §.
kus ckraft3 | j-tör. küc.
tilbás c dolmetsch' | j-tör. tilmac.
üs c 3' | j-tör. iié.
N a s a l i s o k és l i q u i d á k .
144. §. A jakutban megmaradtak.
145. §. Ő s t ö r . *-2l.

düsiin 'aussehen, farbe, gestalt' [ oszm. düzgün, vö. 101. §.
yotun "hausfrau' | j-tör. katSn.
kim 'sonne' | j-tör. kün.
146. §. Őstör. *-y.
c

yaliy dick' | alt. tel. kirg. szag. kún kalSy | krm. szag.
kojb. kacs. kaz. tob. oszm. ujg. kar. kal§n | csuv. yy^lSm, %id§n.
yatiy cbirke5 | sor, leb. szag. kojb. kacs. kaz§y | szoj.
kadgy | csuv. yur§n.
kiáy cbreit, weit' | j-tör. kap, gáy, key, kiy, vö. 16. §.
tay cglatt, eben, gleich3 | j-tör. tay, tey, tiy, vö. 15. §. |
•csuv. tan.
147. §. Őstör. * - m .
'

ilim 'netz zum fischfang' | j-tör. j§l§m ! csuv. éihm.
kim c wer?' | j-tör. kám, kim, vö. 85. §. | csuv. kam.
silim leim" | j-tör. jálim | csuv. sibm.
148. §. Őstör. *-r,
atir c hengst' { oszm. ajy§r j csuv. aj§r, §j§r.
bilir cfrüher, vor allén zeiteir [ j-tör. b§lt§r j csuv. pdltvr.
%ar 'schnee' | j-tör. kar j csuv. jy,r.
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149. §. O s t o r . +-1.
ál r schiff I j - t ö r . sal, vö. 4. §.
kid c asche' j oszm. kül, vö. 60. §.
suol weg, s p u r | j - t ö r . jol, jul | csuv. sul.
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XIII. kötet: Festetics-codex. — Pozsonyi-codex. — Keszthelyi-codex. MiskolcziXIV. kötet: Lobkovitz-codex. — Batthyányi-codex. — Czech-codex „. __ _
4.—
XV. kötet: Székelyudvarhelyi codex. — Guary-codex. — Nádor-codex. —
Lázár Zelma- codex. — Birk-codex. — Piry-hártya.
_ _ . 6. Pesti G á b o r . Wy Testamentum magyar nyelven ..„
. .
... ~„ ....
6.—
R é v a i J o a n N i c o l a u s . Elaboratior grammatica hungarica. Vol. III. Ed. Sigismundus
Simonyi
.... .
.........
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....
6.—
S i m o n y i Zsigmond. A jelzők mondattana
_,
5.—
S z e g e d i G e r g e l y Énekeskönyve 1569-ből
„.. . .
. .. „„ . ... 5.—
Magyarország T ö r t é n e l m i Földrajza a H u n y a d i a k k o r á b a n . Irta: Dr. Csánki
Dezső. I. k. 1890. X.U éz 790 lap. Ara
... .... „.. 14.—
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.... ....
14.—
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«
...
14.—
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....
20.—
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