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TÁJÉKOZÁS A MAGYAR NYELVROKONSÁG 
KÉRDÉSÉBEN.

E Közlöny hasábjain többször fölmerült az ugor és török 
nyelvrokonság kérdése, a nélkül, hogy némi megállapodásra jutott 
volna. A magyar nyelv nem lehet kétféle eredetű, a magyar nyelv
nek csak egy az eredete; ha ugor, akkor nem lehet török, s ha török, 
akkor nem ugor. Jelen értekezés ezélj a megmutatni, hogy csupán 
mely eredet lehetséges, s mely okoknál fogva lehetetlen a másik. 
Ezen tisztán nyelvészeti kérdés megvilágítását tűztük ki czélunkúl, 
a mire egyebek közt főleg a, Nyelvőrnek az ugor és török theoriák 
harczára ezélzó következő szavai indítottak bennünket: «Valóban 
ideje lesz gondot fordítani arra, hogy a mit a szakértők már rég 
tisztán látnak, a nagy közönség is megtudja, a kettő közül melyik 
részen van a tudomány, az igazság*.1) Ily szempontból fogva fel a 
dolgot, ne restelljük egy oly nyelvészeti kérdés megvitatását sem, 
á  melyről már azt hittük, hogy rég meg van állapítva. Tartozó 
kötelességünk ez az okulni akarók irányában. A mi régi, de jó, 
mindig új marad. Idézzük fel újra a régieket, ismételjük el azt, a 
mit már számtalanszor elmondtak előttünk mások is, ha csak a 
tudományos igazság ügyének használhatunk vele.

I.

«Az elméletnek az élet a szülője. Ebből következik, hogy 
előbb volt meg a nyelv, aztán lett meg a grammatika; a mi nincs 
meg a nyelvben, nem lehet meg az elméletben sem; a nyelvbeli 
tények mesterei a grammatikusnak, nem pedig megfordítva* .a)

A grammatikus nem csinál szabályokat, a melyekre a nyelvet 
úgy sem kényszeríthetné, hanem a nyelv jelenségeiből vonja el a 
nyelv szabályait; a nyelvésznek nem lehet az a föladata, hogy 
a-prioristikus elméleteket készítvén, a nyelv tényeit azokra alkal
mazza, hanem ellenkezőleg a nyelvtények alapján alkotja meg az 
elméletet. Mert a nyelvész nem alakítja, hanem magyarázza a 
nyelvet.

*) Magyar Nyelvőr, XIII. köt. 11. fűz. 520. 1.
*) Szarvas Gábor: A magyar igeidők. Bevezetés, V. 1.
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Azon kérdésre tehát: vájjon a magyar nyelv miféle nyelv? — 
maguk a nyelvtények fognak leghatározottabban válaszolni. Ha e 
czélból a nyelvtényeket figyelmesebben vizsgáljuk, azt látjuk pél
dául, hogy:

Görög Latin Ó-szláv Német
8óo duó dva zwei
tpet; trés trí drei
éictá septem sedmi sieben
Őéxa decem deseti zehit
F T O mater mati mutter
(ppáto)p fráter bratru brúder
(j.5; műn miié7 ma us
xáXafi/x; culmus slama halm
véo? novu8 novu neu
t0T7)|U sto stoju stehe

Magyar Vogal Osztyák Mordvin Finn
ak it ifkii ghte

két két kát kafta kahte
három köröm yolim kolma kolme
négy niln net ni l(i neljá
öt üt vet vető viite
hat Ipt /ót kota kuute
hét süt tábet sisem seitsemii

Oszmanli Csagatáj Kazáni-tatár Csuvas Szám
bir bir * bér per 1
iki iki ke ikke 2
ür üti öe visse 3
dört tört dürt tu vatta i
bei bik bii pillik 5
alti alti eilti oltta
jedi jiti jide sir ke 7
sekiz 8ákiz rigez sagir 8
dokuz tokuz tn lz tuur 9
on on un vonna 10

Magyar Vogul Osztyák Mordvin Finn
kö ken /mi kér kive
kéz köt két kod kiite
vér vujr ver ver vere
toll tani togol tolga mika
hall '/fii vui kul'e kuule

27":
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Oszmanli Csagatáj Kazáni-tatár Csuvas Magyar
tas tan ta i col kő
el ilik ( kul) ala kéz
kan kan kan jón vér
bas bas bas pos fej
(fÖZ köz köz köti szem
ver bir bir pár ad

Már e kevés példából is elég világosan látható, hogy némely 
nyelvek több-kevesebb egyezést mutatnak egymás között, a mely 
szóegyezések bizonyos szorosabb egybetartozásról látszanak tanús
kodni, úgy hogy ezek alapján az illető nyelvek többé-kevésbé 
élesen határolt csoportokba oszthatók. Itt bárom ilyen nyelvcso
portot mutattunk be, t. i. az árja, ugor és török nyelvek csoportját^ 

De folytassuk vizsgálódásunkat.

Német Latin
mafer achtwng amatőr oratio
g«rb«r fügwng lector lí'ctio

Magyar Finn Török
adó adat autava altő
tisztelő tisztelet ieVevli ver is

Tudvalévőleg magas és mély hangokat szoktunk megkülön
böztetni. Ámde ezen magas és mély magánhangzók az árja (német,, 
latin stb.) nyelvek szavaiban vegyesen fordúlnak elő, még pedig 
egy és ugyanazon szóban, s a tőszókhoz járuló képzők és ragok 
magánhangzói teljesen indifferensek a tőszó magánhangzói iránt* 
Nem úgy a magyar, finn és török nyelvekben. Ezeknek szavai vagy 
magashangúak, vagy pedig mélyhangúak; s a képzők és ragok a 
szavaknak magas- vagy mélyhangúságához alkalmazkodnak, azaz. 
magashangú szavakhoz a képzők és ragok magashangú alakjukban* 
mélyhangú szavakhoz pedig mélyhangú alakjukban járulnak. 
Ennek a hangtani jelenségnek magánhangzó-illeszkedés ( vocal-har- 
monie) a neve. A magánhangzó-illeszkedés a magyar, ugor és török 
nyelvek közös sajátsága az árjaság ellenében, mely ezt a nyelvtör
vényt nem mutathatja fel; s noha föntebb a szóegyezések útmuta
tása szerint az ugor és török nyelveket két különálló csoportba 
kellett is soroznunk, mindamellett ez a nevezetes hangtani saját
ság a mellett látszik tanúskodni, hogy a magyar, ugor és török
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nyelvek az árjasággal szemben egy szorosabb egységet alkoknak, 
«z ú. n. altaji nyelvek egységét. Szóval tehát a magánhangzó-illesz- 
kedés az altaji nyelvcsaládnak közös nyelvsajátsága. Ellenben az 
árja nyelvek bármelyikében egészen közönségesek és természetesek 
ilyen szavak, mint görög 8 8  o> p, 8  ó o>; latin coelum, poena stb., a 
melyekben pedig a magánhangzó-illeszkedés megvoltának legcse
kélyebb nyoma sincs.

Görög Latin Német
év in aqua im wasser
sv olxtq in domo im hause

Magyar ' Osztyák Finn
vízben jinkne védéséit
házban Xotna talossa

Oszmanli Kazáni-tatár Magyarul
8üda duda vízben
evde didii házban

Itt két lényeges különbséget veszünk észre. Először azt, hogy a 
magyar, ugor és török, illetőleg altaji nyelvcsalád a szó hangjainak 
minőségéhez alkalmazza az inessivns ragját, holott az árja nyelv- 
csoportban ennek semmi nyoma sincsen, — a mint azt már föntebb 
kifejtettük; másodszor azt, hogy az ngor és török nyelvcsoport
ban, illetőleg az altaji nyelvcsaládban a helyviszonyjelölő szócs
kák a tőszó végével összeforrtak, míg az árja nyelvcsoportban épen 
ellenkezőleg a szó előtt s önállólag állanak.*)

Ó-szláv
dobrüji mázt

Görög 
áfaftöc tat? 

7 0VT]
áfaftóv C<pov

Latin 
bonus puer 
bona mulier 
bonum animal

dobraja £ena 
dobroje zvérf

Német 
guter knabe 
gute frau 
(rutes tier

Magyar Vognl Osztyák Votják Finn
jó  f i  ú jomas pi jem poy búr pinái hyvá poika
jó nii jomas né jem neii búr kiino hyvá nainen
jó  állat jomas uj jem vöje búr kika hyvá élőin

Oszmanli Kazáni-tatár Magyarul
éji o^ul jakit ul jó fiú
éji kari jakéi katin jó nő
éji *hajvan jakéi *'/ajban jó állat

*) Szarvas Gábor: A magyar igeidők. Bevezetés, IX. 1.
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Az első (árja) osztály mellékneveinek végződését a főnév 
nemétől teszi függővé, a második (ngor) és harmadik (török), azaz 
altaji osztály nemet egyáltalában nem ismer.*)
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Latin Német
facio pello helfen sprt'ch
feci pepwli half eprach
factum pwlsum geholfen eprt/ch

Latin Német
amo letfo let/ere achten leben
amavi légi lector achtete lebte
amatum lectum lectio achtung gelebt

Magyar Finn Török
ad adna antaa antaisi sevmek sevUmek
ada adjon antoi antakoon sevdi sevinmek
adott adás antanut antaminen sevmis sevinfi.

Az árja nyelvekben, a mint a föntebbi példákból láthatjuk, 
a szóképzés és szóragozás kétféle módon történik. Először úgy, 
hogy a képzők és ragok hozzájárulásával még az alaptő vocalisa is 
változást szenved, sőt néha maga ezen alaptő vocalisának változása 
pótolja a képzőt és ragot. Másodszor úgy, hogy a megfelelő képzők 
és ragok hozzájárulásával az alaptő vocalisa semmi változást nem 
szenved. Az árja nyelvekben tehát mind a két mód el van terjedve; 
ellenben a magyar, ugor és török nyelvekben csak emez utóbbi 
mód az uralkodó, s nincs kifejlődve a belső vocalisoknak változása 
mint grammatikai fanctio.

Mindebből elég világosan kitűnik, hogy némely nyelvek egy 
közös forrásra vihetők vissza, s ezek a rokon nyelvek; de kitűnik a 
felhozott példákból az is, hogy a magyar nyelv az altaji nyelvek 
sorába tartozik, s az ugor és török nyelvekkel képez bizonyos 
szorosabb egyféget. Ennyi az, a mit a nyelv általános tájékozásúl 
és útmutatásúl nyújt számunkra..

Ezeken a szembeötlő nyelvsajátságokon kívül vannak még 
az altaji nyelvekben rokon szavak is, s jóllehet e részben már 
maguk az altaji nyelvek is különálló csoportokra oszlanak, — mint 
föntebb az ugor és török nyelvcsoportok tárgyalásakor láttuk, 
mindamellett az altaji nyelvcsalád körén belül a szorosabb együvé- 
tartozást mutatja és bizonyítja még a szókincs rokonsága is. Ilyen

*) Szarvas Gábor: A magyar igeidők. Bevezetés, X. 1.

Digitized by LjOOQ Le



altaji ősrokon szók pl. a verbum esse és Jieri, ugor vol- (magy. val-, 
vol•) : f. öle-, ziirj. völ-, votj. vol-; tör. bol-: oszm. ol-f éag. bol- ; 
rnong. bol- 1 magy. m -ni, f. ime-; tör. em-(im-) | magy. nyal-; ugor 
nal-: f. nnole- ; tör. ja la- | ug. kel-, kil-; tör, kel-, gél- | ug. al (m. 
al) ; tör. al, alt ( alin) | ug. ele (m. elő); tör. il ( el) stb.1)

II.
Eljutottunk addig, hogy a magyar nyelv a nagy altaji nyelv- 

családba tartozik, s ezt mai nap csakugyan nem is vonják többé 
kétségbe. Ámde az altaji nyelvcsalád maga is több részből á ll; 
melyik részhez kell hát sorakoznunk ? 8  erre nézve már szétágaz
nak a vélemények.

A nagy altaji nyelvcsalád részei: 1 . az ugor, 2. szamojéd, 
3. török, 4. mongol, 5. tunguz-mandsu nyelvcsoportok. Mindezeknek 
vannak közös sajátságaik, — mint fönnebb kifejtettük —, mert 
egy közös bölcsőből eredtek; de vannak különbözéseik is — a fej
lődés és változás nyomai —, s ezek különös ismertető jellegeik. — 
A szamojéd, mongol2) és tunguz-mandsu csoportba — az általá
nos altaji rokonságon kivül — mint különös egyedet ma már 
senki sem sorozza a magyar nyelvet, s így ezekről nincs mit vitat
koznunk ; másképen áll a dolog az ugor és török nyelvcsoportok
kal. Hosszú évek nyelvészeti munkásságának fáradságos eredmé
nye az ugor theoria, melyet legújabban (1882) megtámadott a 
•Magyarok Eredetéinek török theoriája. Az ugor theoria szerint 
ugor, a török szerint természetesen török a magyar nyelv. — 
Immár eljutottunk a nagy kérdéshez: az ugor vagy török nyelvek 
sorába tartozik-e a magyar nyelv ?

Minden altaji nyelvnek van hangtana, szótana és mondat
tana ; azért hát vegyük sorra a legszembetűnőbb hangtani, szótani 
és mondattani különbözéseket.
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*) Rövidítések: m., magy. =  magyar; ug. =  ugor; tör. =  török; t. 
t. =  török-tatár; k. t. =  köz-török v. keleti török ; f. =  finn ; mord. — mord
vin ; cser. = 'c 8eremisz; Ip. =  lapp; zürj. — zűrjén; votj. =  votják; vog. =  
vogul; oszty. =  osztyák; oszm. =  oszmanli; csag., cag. =  csagatáj; tat. =  
ta tá r; ~kaz. t. =  kazáni ta tá r; kirg. =  kirgiz; kojb. kar. =  kojbal-karagasz; 
csuv. =  cenvas; alt. =  altaji; jak. — jaku t; szám. =■ szamojéd; mong. — 
mongol.

*) Azelőtt Fogarasi és Bálint megkisérlették ugyan a mongol theoria 
fölállítását, de eredménytelenül.
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E czélból vegyük szemügyre mindenek előtt az általános 
ismertető jeleket, vagyis azon legnyomósabb mozzanatokat, melyek 
biztosan és határozottan tájékoztatnak bennünket a kitűzött kér
dés megfejtésében, mint akár az egyik, akár a másik nyelvcsoport
nak legsajátosabb jellemvonásai. Azt már eléggé megvizsgáltuk, 
hogy miben és mennyiben egyeznek e nyelvcsoportok, most tehát 
feladatunk megfigyelni, hogy miben és mennyiben különböznek 
egymástól. Ezen az alapon azután meg fogjuk állapíthatni azt is, 
hogy mily közösség avagy különbözés van a magyar nyelv és a 
szóban forgó két nyelvcsoport közt általában ?

Első sorban a hangtan szolgáltat erre nézve igen érdekes és 
tanulságos adatokat. Nem is szükség hosszasan kutatnunk, s már 
is nyomára jövünk azon hangalaki sajátságnak, hogy a törökség- 
ben — különösen a köztörökben — n, n hangot a szó elején vajmi 
keveset találunk; ez a körülmény abban leli magyarázatát, hogy a 
törökségben az n, n hangok nem kedvelt szókezdő hangok. Csak 
az altai (kondomi) és kojbal-karagasz török dialectusok használ
nak eredeti szókezdő n, n *) hangokat mint újabb hangfejlődést a 
k. t. j  ellenében (pl. k. t. jumurta, jumurtka, oszm. jumurta: kojb. 
numurtka, numerka, kar. numurha; oszm. jum ruk: kojb. numzunik, 
kar. nuduruk). Nem úgy az ugor nyelvek. A szókezdő n, ú hangok 
az egész ugorságban széltére divatoznak s igen jelentékeny állás
pontot foglalnak el. Szükségtelen említenünk, hogy a szókezdő 
n , n hangok a magyar nyelvben is nagyon fontos szerepet játsza
nak. E szókezdő hangokra nézve olyan érdekes példákat, milyene
ket nz ugor (és magyar) nyelvek terén — a legtöbb esetben még 
egyező szókon is — fölhozhatunk bármennyit, a törökségből nincs 
hatalmunkban kimutatni. FI. m. nyájas: lp. naijes =  vidám; észt 
naljase =  tréfás | m. nyal-: oszty. nal-, vog. n a l u j lp. nolo-, noallo- 
=  nyalni | m. nyel-: oszty. nel-, lp. ndle-, cser. neU, f. niele- =  nyelni, 
lenyelni | m. nyíl: zürj. nöl, votj. nel, vog. nal, nál, oszty. nol, nal, 
lp. nuol; mord. nal, f. nuole, észt nöle, nöli =  nyíl | m. nyúz-: 
vog. nuj-, lp. nuove- =  nyúzni | m. nyelv: vog. lielm, oszty. naltm ; 
cser. jilme =  nyelv; lp. nalme =  száj | m. nyál: mord. nolga =  
takony; lív nolg =  nyálka; lp. naule =  iszap | m. nyél: vog. 
nall; oszty. nal, nül =  nyél | m. nyers: vog. nar, oszty. nar =

*) Szókezdő n  hang különben is csak az északi törökségben, neveze
tesen a karagasgb&n található.
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nyers | m. nyűgöd-; f. n u k k u mord. nuva- =  aludni, szenderegni | 
m. nyir : vog. nir, votj. ner =  vessző, ág | m. nyír- : oszty. nöyr- ; 
mord. nara- =  nyírni | m. nyúl: mord. numil, lp. nőmmel =  nyúl | 
m. nyúl-: vog. nüns-, nuoss- =  nyúlni | m. nyuszt: oszty. nogos, 
vog. noys ; votj. niz, észt nugise =  nyuszt | m. nyolcz: vog. nol- 
lov =  u. a. || m. négy: vog. nila, nile, nüe; oszty. nel, nel, heda, 
net; votj. n il; lp. nelje ; f. neljá, neli | m. negyven : vo«. ndlimen | 
m. nő, né: mord. ni ; vog. ne, ne, nett; oszty. ne, ni =  nő | m. nedv: 
votj. ned =  sár; f. neite =  nedv | m. neki: lp. neik, neika =  u. a. | 
m. név: f. nime, zürj. nim, oszty. nem =  u. a. | m. néz-: mord. 
náje-, neje- =  látni; oszty. ni- =  u. a. Ezek mind nevezetes pél
dák, s a mit hangsúlyoznunk kell, jó részök igeszó. Ilyen szavak 
egyezése, m int: nyal-, nyel-, nyúz-, nyűgöd-, nyír-, nyúl-, néz- stb.*) 
páratlan a maga nemében. — Valamint a szókezdő n, n hangok, 
úgy a szókezdő l, r hangok is a török szótárnak alig számbavehető 
•csekély részét foglalják el, míg az ugor szótárnak igen kedvelt 
hangjai. Nincs oly ugor nyelv, melyben a szókezdő l, r hangok 
fontos szerepet ne játszanának, s a magyarban is nagy elterjedés
nek örvendenek. A törökségben mindössze csak egy-két dialectus- 
ban találunk néhány eredeti példát; a többiek javarészt hangkopás 
útján keletkeztek, mit a megfelelő k. t. teljesebb alakok bizonyí
tanak. Pl. kirg. lak ; k. t. ólak ; lau: idan ; rak: irak; rü : uruk ; 
<a szókezdő n-vel is megtörtént ez, pl. kirg. nan : k. t. inán). Sőt 
a köztörök még az l, r kezdetű idegen szók elé is vocalist told, 
mert az L r liquidák épen nem kedvelt szókezdő hangok a török
ségben; pl. limun: k. t. ilimun; rus: k. t. urus. Annál fogva nincs 
is módunkban a törökség részéről oly tanulságos példákat kimu
tatni, mint az ugorság és magyarság részéről. Pl. m. lep-: vog. 
lep-, votj. lip-, cser. lebed- =  befödni | m,16: vog. lü, oszty. lövi =  
ló | m. lő-: cser. lü-; zürj. lij-; vog. li-, láj-; mord. lede- =  dobni, 
lőni | m. lök-: f. lykkád- =  u. a. | m. lúd: vog. lunt =  lúd; cser. 
ludo =  kacsa | m. lap : észt lapp =  lapos; cser. lapa =  tenyér; 
mord. laps =  lapos | m. lé: f. lieme, észt lem, cser. lem =  lé, leves | 
m. lélek: vog. lili, oszty. lil =  u. a. | m. lép: züij. lop =  u. a. | 
m. lependék: oszty. libindi =  lepke | m. lev-: lp. le-, f. lie- =

*) V. ö. Bndenz J. Magyar-ugor Összehasonlító Szótár. — Megjegy
zendő, hogy a szókezdő n, n hangok a szamojéd és mongol nyelvekben is 
«1 vannak teijedve.
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lenni | m. liszt; f. listime =  korpaliszt | m. lucsok: f. losko =  u. a. | 
m. lyuk: f. loukko =  rés, nyílás | m. láb: vog. lájl =  u. a. || m. 
rág- ; vog. ragn- =  u. a. | m. rak-: f. rakenta- =  rakni, építeni | 
ni. rejt-: vog. ráüt- =  u. a. | m. renyhe: f. röhmid =  ügyetlen és 
lassú | m. reped-: f. repi- =  szétrepeszteni | m. reszket-: vog.' 
rásg- =  u. a. | m. roskad-: lp. ruossa- =  leroskadni, ledőlni | m. 
röpül-: f. ryöppy- =  szállongani.1) íme, ismét ilyen egyező ige- 
szók, m int: lep-, lő-, lök-, lev-, rág% rak-y rejt-, reped-, reszket-, ros
kad-, röpül- stb.!

Czélszerűnek láttuk a szókezdő n és n bangókat, valamint a 
szókezdő l és r  liquidákat is — mint egybetartozókat — együtte
sen tárgyalni. De meg kell jegyeznünk, hogy az n és n hangok közt 
maguk közt is némi különbséget kell tennünk. A jésített n hang 
ugyanis mint szókezdő hang az ugorság nagyobb részében, az 
ú. n. északi ugor nyelvekben és a magyarban szerepel, mig a déli 
ugor nyelvekben csak sporadicusan fordúl elő néhány esetben;*) 
ellenben a szókezdő n hang az ugorságnak mind a két ágában, 
különösen pedig a déli ugor nyelvekben (melyekhez a finn is tar
tozik) viszi a főszerepet. Erre a nevezetes momentumra különben 
még rátérünk. — A szókezdő n, l és r  a törökségben nem kedvel
tek ugyan, de annál fontosabb szerepe van az utóbbinak (r) a 
török szók végén. Van t. i. egy sajátságos török hangváltozás, az 
ú. n. rotacismm, vagyis a z : r hangok váltakozása.8) A rotacismust 
legnagyobb mértékben kétségkívül a csuvas nyelv fejlesztette ki, 
de e hangváltozás nemcsak a csuvas és a többi törökség, hanem 
az egyes török dialectusok között is egészen közönséges. Pl. k. t. 
ikiz : csuv. jiger; k. t. H z: csuv. y ir ; oszm. ja z-: csuv. sir- ; 
oszm. sekiz: csuv. sakkir; oszm. dokuz: csuv. tu%%uroszm. jüz : 
csuv. éiir ; csag. tűz-: ujgur tűr-; k. t. boza: ujg. bor; oszm. gel- 
mez: azerbaj^ani gelmer; k. t. beriniz: alt. páriyár,4) Minden 
esetre föltűnő és nevezetes tény ezzel szemben, hogy a magyar

’) V. ö. Budenz J., MUgSz. — Megemlítjük még, hogy a szókezdő l 
szám. és mandsu nyelvekben is szerepel.

2) így nevezetesen a finn K., finn V., mord M.t cseremisz nyelvek
ben. Budenz: Verzweigung dér ugrischen Spraclien, 13. 1.

3) V. ö. lat. ausosa : aurora; kín. was: úfn. ivar.
4l Sok ily szó a mong. nyelvben is r-es alakvi; pl. uhür =  ökör

ikere =  iker stb.
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nyelv nem ismer ilyen z : r-féle hangváltozást, valamint az ngor 
nyelvek sem fejlesztették azt ki. A rotacismus tagadhatatlanul a 
törökségnek egyik igen érdekes fejlesztménye.

Következik már most az alaktan, mely a legáltalánosabb 
körültekintésre is egy igen érdekes és figyelemre méltó jelenséget 
s egyszersmind igen hathatós kritériumot nyújt nekünk. Ilyen ft 
tárgy ás igeragozás. Az igeragozásnak ezt a nemét pompásan kifej
lődve találjuk az ugorságban meg a magyar nyelvben, de a török
ségben nem mutathatunk ki hozzá foghatót. Annál nagyobb súlyt 
kell helyeznünk erre a fontos és határozott különbséget feltünteti 
mozzanatra, mert a tárgyas igeragozás a török nyelvekkel szemben 
jellemző ugor nyelvsajátság, s ott, a törökségben egyáltalában 
nyoma sincs. A tárgyas igeragozás megvan a mordvin, vogtd és 
osztyák nyelvekben, továbbá a magyarban is. Pl. küldöm, küldöd, 
küldetek s tb .; vog. kietilem: küldöm ered. * küldőim (v. ö. küldeíek, 
látZak); ellenben vog. kietem: küldök; a tárgyra mutató rag az l.1) 
A tárgyas igeragozás a mord. nyelvben a lehető legtökéletese bb. 
Pl. mord M.

Csak alanyi raggal. III. tárgyszem.
Ind. praes. 1. sz. sodan tudok 1 . sodasa tudom őt

2 . sz. sódat tudsz 2 . sodasak tudod őt
3. sz. sodaj tud 3. sodasl tudja őt

1 . sodasajnd tudom őket
2 . sodasajt tudod őket
3. sodasina tudja őket

II. tárgyszem. I. tárgyszem.
1. sódat ii tudlak —
— 2 . sodasamak tudsz engem
3. sodatansa tud téged 3. sodasa mán 6 tud engem

1 . sodatádaz tudlak titeket —
— 2 . sodasamast tudsz minket
3 . sodatadaz tud titeket 3. sodasamaz tud minket.8)

Vámbéry szerint a törökben is volna nyoma a tárgyas ige
ragozásnak, mert az oszmanliban van határozott és határozatlan

M Az -m és -k az egy. sz. 1. szem. ragjai.
*) Búd., Mord. Nyelvi. § 29.
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igeragozás; csakhogy itt nem határozott és határozatlan, hanem 
tárgyas és tárgyatlan igeragozásról van szó. Avagy képes az oszm. 
határozott (determinativ) igeragozás a cselekvés alanyán kívül 
egyúttal tárgyát is kifejezni, mint pl. a magyar tárgyas igerago
zás? Tapasztalásunk szerint nem képes arra; s ennélfogva mi 
ismételve hangsúlyozzuk, hogy bár mindent hozhatott a magyar 
nyelv a törökségtői, de a tárgyas igeragozást soha!

(Vége következik.)
Stedkr János.

Palladastól.
Anth. Pál. X. 32.

Sok van a serlegnek s az ajaknak a széle között még.

Az Anthologia ezt a közmondássá vált verset Palladesnak tulaj
donítja. Már jóval ő előtte idézgették. Aristoteles szerint e közmondás 
Alkaiostól ered. (Aristos in Sehol. Hóm. Od. XXII. 9. Lycophr. Caes. 
489.) V. ö. Zenob. V. 71. Diogenian. VH. 46. Proverb. Bodlei. 768. Gel- 
liusnál így van latinra fordítva: Múlta cadunt inter calicem supremaque 
labra. S a M. Gato Gensorius egyik beszédében előfordult inter os atque 
offam-mal azonosítva. Festusnál p. 149. a 2. ezt olvassuk: Manum et 
mentum proverbium ex Gr»co ductum, quod est noXXa stb. Az ango
loknál ilyen alakot váltott:

There is many a slip 
’twixt cap and lip.

A francziáknál:
Entre bouche et cuillier 
Avient souvent grand encombrier.

Kind Frigyes, a «Freischütz» librettó szerzője, így fordítja Ankaeos 
czímű költeményében:

Zwischen Lipp’ und Kelchesrand 
Schwebt dér finstem Máchte Hand.

A németeknél ez szokásos idézetté vált s első sorát Heyse leg
újabb regényének czímeül is választotta. (V. ö. Büchmann Geflügelte 
Worte VI. kiad. 56. lap.)

A magyar közmondások közül az felel meg neki leginkább: Sok 
szerencsétlenség eshetik egy szempillantásban is. Ballagi Példab. 7039.

P. T. E.
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