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Középkori nyelvemlékeink olvasása. 
(Akadémiai felolvasás.) 

VI.*) 

Már most térjünk át a nyelvi bizonyítékokra. Az első a 1 e g-
k ö z e l e b b i r o k o n n y e l v e k tanúvallomása, a melynek alap
ján «MUNKÁCSI is**) arra az eredményre jut, hogy a magánhangzó -
emelkedés (illetve: nyiltabbá válás) törvénye megvolt a magyar 
nyelvnek valamely ősi korszakában)) (Nyr. 25: 6 3 . De hát ez mit 
bizonyít? Hiszen ha a (részleges) nyiltabbá válás «a magyar nyelv
nek valamely ősi korszakában)) ment végbe, világos, hogy ez 
a hangváltozás nem az Árpádok korában történt, vagyis hogy a 
zártabb hangból fejlődött mai a akkor már nem volt o, s a zártabb 
hangból fejlődött mai o akkor már nem volt u. Ha pedig így áll a 
dolog, akkor a rokon nyelvek vallomása nem szolgálhat a fölállított 
tétel megerősítésére. 

Ezután a t ö r ö k j ö v e v é n y s z a v a k r a kerül a sor. 
T. ellenfelem szerint ((megállapíthatunk legalább annyit, hogy az 
eredeti u hangnak a mai magyar nyelvben gyakran o felel meg. 
Erre nézve a legtalálóbb példák : 

homok: oszm. kum, alt. khum, kirg. kumak, kojb. kum, jak. kuma/, 
tat. khom és vö. a régi nyelvben : humuk, kumuk (1055), humuch (1095), 
humuk (1269) 1. NyK. 25:136 | korom, oszm. kurwn, kirg. krum, kaz. 
tat. korom, csuv. yorom \ or, orv, oroz, csuv. voro, kojb. oyir ós a régi 
nyelvben: vr BG. vrroc MC. vrv, vroc DebrC. wroz Jord. ÉrdyC. ivrvotk 
JordC. wrwWinMC. wruot KulcsC. j borjú: oszm. buzayu, kirg. buzau, 
alt. búza. (Vö. NyK. 25:278. és uo. 156)» (i. h. 65). 

*) A 272. lapon a jobboldali hasáb első sorában ő sajtóhiba 6 helyett. 
**) Hogyhogy MUNKÁCSI is? 
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A példák száma ugyan nem nagy (csak 4 !), de hiszen' ezek 
csak a «legtalálóbbak». Azonban ezek közül is az elsőnek meggyön
gíti a bizonyító erejét a fönnebb (253.) idézett tat. khomak alak 
(a melyet t. ellenfelem véletlenül kifelejtett az alt. khumakh-k&l 
együtt a NyK. 25 : 278. elsoroltak közül), a humuk írásét pedig az 
1194-ből kimutatott homoc írás; különben is, mint fönnebb mond
tam, a kéttagú török alakok a második szótag hangjára nézve a 
középkori írással ellentétesen vallanak. A második példánál nem 
szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a csuvasban (a mely isme
retes okoknál fogva a többinél nagyobb fontosságú) nem u van, 
hanem g (=«das deutsche o in Woche, dóri. Mundöffnung fást 
kreisrund, Lippen etwas nach vorn geschobenw, RADLOFF, Phone-
tik d. nörd. Türkspr. XI. 1.; «hangszín tekintetében a magy. o és u 
közt álló hang, körűlbelől a hosszú ó-nak megfelelő rövidje)) NyK. 
2 1 : 4/5). A harmadik példa nem is tartozik ide, mert a török ala
kokban a magánhangzó nem u, hanem o és (csuv.) p; vö. még 
oszm. csag. ogri, ogru (NyK. 25 :274). A negyedik példában az idé -
zett oszm., kirg., alt. alakoknál megint közelebbről érdekel ben
nünket a csuv. péru (a melyet t. ellenfelem szintén elfelejtett idézni 
a csag. bozayu, bozyu, kaz. tat. bézau alakokkal egyetemben a NyK. 
25: 278. lapjáról). Ha már most megcsináljuk a számvetést, akkor 
a «legtalálóbb» példák száma ugyancsak összezsugorodik, lévén 
MARÓTHY szerint 4 — 4 = 0 . 

Minthogy a «legtalálóbbak» ennyire nem váltak be, keressük 
össze a kevésbbé találókat. Bizonyára lesz elég (legalább 4-nél 
több), mert hiszen «az eredeti u hangnak a mai magyar nyelvben 
g y a k r a n o felel meg». Nem tudom, honnan vette t. ellenfelem 
•ezt az állítását, de azt tudom, hogy én gondosan átvizsgáltam a 
magyar nyelv török jövevényeinek eddigi kimutatásait (NyK. 10, 
20, 21. k. ; Nyr. 11, 13. k. stb.), s azt találtam, hogy az u: o hang
megfelelés csak néhány esetre szorítkozik, s ezek a' következők: 

borsó: csag. burchg, burcak, borcag; csuv. purza (NyK. 10:78); 
ezekhez járul: kirg. bursak, alt. mircakh, tat. bgrcakh, csuv.pgrza (NyK. 
25:278); tehát a csuvasban p-vá4 | csórnak «ék-fejsze» (Somogy m. 
MTsz.): oszm. c-urnak «keule von holz oder eisen, eiserner stab» (Nyr. 
11:18); — minthogy csak az oszmanliból van kimutatva s nálunk is 
csak a Dunántúl délibb részéről, kétségkívül újabbkori átvétel, talán 
nem is közvetlenül a törökből | borít, borul: oszm. buru- «couvrir», 
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•«s. ború- ((fedni, betakarni* (? St.-ben csak ez: bőrke- «verschleiern, 
umhüllen») (NyK. 1 0 : 7 8 ) ; — l e h e t , hogy van közük egymáshoz (vö. 
még bürök «burok» MTsz. és oszm. bürü- «envelopper», jak. bürüö«fedél, 
boríték», büriii- «borítani*), mert a finn-ugorságból MUSz. 475. föl
hozott megfelelőket jelentésük miatt bajos elfogadni; de ne feledjük, 
hogy borít, borul mellett élnek U-B alakok is: burít, búrul, burok \ komló: 

•<5suv. %umla, tat. ^omla/, oszm. kumlak (Miklósion E t w b . 87; Mikkola, 
Berührungen 174) és vö. Qwnlouozou 1095, Kumloumal 1264, Kumlow 
1339 (NyK. 25:157) | orosz: tör. urus, és vö. Vruzvfaz 1258, Wruzku 
1266 (1297). Vruzy 1324 (NyK. 25 :157) | tulok: csag. turuk «két éves 
ökör» (nincs meg a St.-ben; hitelessége kétséges) (NyK. 10:91) | koboz: 

•csag. oszm. kopuz (NyK. 10 :86) ; de : csuv. kobes (NyK. 25:274) | 
botor: oszm. botur «ein untersetzter mensch» ; budur, butur «kurz, 
untersetzt, plumper statur; zwerg; potur «spotfcname für neu zttni islam 
übergetretene christen»; butur «fröhlich, munter, ausgelassen» (Nyr. 
13 : 258); — a jelentések eltérése és a szónak a botol, botlik, botorkál stb. 
igékkel való esetleges összefüggése miatt a törökből való átvételt két
ségesnek kell tartanunk. 

íme elsoroltam, teljesen elfogulatlanul, az összes eseteket, 
szám szerint 8-at; ezek közül a fölhozott okoknál fogva elesik 
vagy kétséges a borsó, csórnak, borít, tulok, koboz, botor; s így mind
össze kettő m a r a d : komló és orosz, de ezeknél sem lehetetlen, 
hogy az átvett alak nem w-val, hanem p-val hangzott . Ennyiből 
áll tehát a z a z w: o hangmegfelelés, a melyet t. ellenfelem szerint 
«gyakran» találunk. S ha ehhez még hozzáveszszük azon eseteket, 
a melyekben a .köztörök o-nak a magyarban is o felel meg, a mi
lyenek : kos, borz, toklyó, koboz (első szótag !), gyom, orv (NyK. 25 : 
274), bor, tor, torma (NyK. 10 : 78, 9 0 ; Nyr. 13 : 263), ok (NyK. 10 : 
1 0 6 ; Nyr. 26 : 80), továbbá azt a tényt, hogy «a török-magyar ele
mek a hangja ál talában köztörök a-nak s nem o-nak felel meg» 
(NyK. 2 5 : 274), — akkor kimondhatjuk, hogy a török jövevény
szavak vallomása sem szolgálhat a fölállított tétel megerősítésére. 

Következnek a régi s z l á v j ö v e v é n y s z a v a k , a melyeket 
: ismeretes okoknál fogva (vö. ASBÓTH O. A szláv szók a magyar 
nyelvben) rövidség kedvéért ószlovéneknek szoktunk nevezni. 
Ezekről szólva azt a megokolt föltevésemet fejeztem ki, hogy az 
o-val jelölt ószl. hang (legalább részben) a magyar a-hoz hasonló, 
..az w-val jelölt pedig szintén nyíltabb, azaz olyan lehetett , hogy a 
-magyar fül o-nak is hal lhat ta (Nyr. 2 4 : 199, 203). Erre t. ellen-

24* 
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felem azt mondja: «Ha teljesen elfogadjuk'SZINNYEI állítását, S az 
ószl. o hangot a szavak egy részében o és a között álló o-nak, az. 
u-t pedig u és o között álló it-nak nézzük, még ez esetben is nyíl
tabbá kellett válniok, hogy a mai magyar a és o legyen belölük» 
(Nyr. 25 : 66). — Dehogy is kellett! Hiszen tudvalevő dolog, hogy 
a jövevényszók átvételénél az .olyan hangokat, a melyeknek telje
sen megfelelők a mi nyelvünkben nincsenek, úgyszólván lefordít
juk, vagyis a hozzájuk legközelebb álló hangot teszszük a helyükbe. 
Már most, ha valaki elfogadja az én föltevésemet, annak velem 
együtt azt kell hinnie, hogy az ószl. o- és it-betűs hang helyébe 
mindjárt az átvételkor lépett az a ós az o, ezeknek pedig nem kel
lett ttnyiltabbá válniok», «hogy a mai a és o legyen belőlük». 

A minket ez alkalommal érdeklő ószl. betűk hangértékét 
t. ellenfelem BRUGMANN (Vergl. Grammatik d. indogerm. Sprachen) 
nyomán következőleg állapítja meg (a jövevényszavakban szerinte 
végbement hangfejlődést is mindjárt föltüntetve): 

ószl. o, hangértéke : p, mai magyar nyelvben: a; 
u, « u, « . « « o ; 
Ü, « U, « « « O; 

e, « e, « « «• e, (e); 
i, « i, « « « i, é; 
i, « i, « « « e. 

Lássuk, mit szólnak ehhez a megállapításhoz a mi jövevény
szavaink. A sorrendet czélszerűség okából megváltoztatva, az i 
betűvel kezdem. 

1. i.'Ószl. ciwb ordo; becinovati; úszi. ciniti facere; bolg. cinja 
thun ; szb. ciniti maciién; cs. ciniti thátig sein stb.: m. csinál | ószl. 
cist'b rein, cistiti reinigen; úszl. cist, cistiti; bolg. cist, cistja ,• szb. cist 
stb.: m. tiszta | ószl. igo joch; úszl. prodiz* jochpolster; igev, igve art 
jochholz; or. igo stb.: m. iga \ ószl. igra, igrh spiel; igrati, igrhCh> 
úszl. igra, igrati, igrc; bolg. igra; szb. igra, igrati; Így. igra; or. igra, 
igratb stb.: m. igricz j ószl., úszl., Így., ki£-or., szb. ikrarogen; cü.jikra 
stb.: m. ikra | ószl. imela viscum; úszl. imela; b^ig. imela; szb. imela 
mistel stb.: m. imola, imolya, imoja, imla (Szkl., Osköz, Göcsej MTsz.) | 
úszl. irha, irh weissleder ; szb. ira; cs. jircha; Így. ircha; kis-or. ircha; 
or. ircha stb.: m. irha \ ószl. milosth misericordia: HB. milost \ ószl-
pijdvica Mrudo-; úszl. pijavica: m. piócza \ ószl. pivbnica keller; úszl.f 
Így. pivnica: m. pincze \ ószl. sliva prímus; úszl. sliva; \)ó\g<.sliva; 
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«zb. sliva; or. sliva s tb. : m. szilva | ószl. vitezb miles, lieros; iiszl, 
vitéz; szb. vitéz s tb. : m. vitéz [ ószl. pritvorb ambitus, septum; cs. 
prítvor vorhalle; t. prítvor.- m. pitvar \ úszl. sisak helm; hr. szb. 
sisak; cs. sisak ,• or. sisaké: m. sisak | ószl., úszl., bolg. sito sieb: m. 
szita \ ószl. tis'b taxus, tisa pinus; úszl., bolg., cs. tis eibe; szb. tis 
lárche; or. tis'b eibe : m. tiszafa, | ószl. vilvrh turbó; úszl. viher, vihar; 
bolg. vikbr; szb. vihar; cs. vicher: m. i'i/jar | ószl. zidiwb, iidoviwb 
judaeus; tiszl. zidov; szb., cs. zid; or. £id%: m. ŝicZo' | ószl. sinica 
meise, blaumeise ; úszl. sinica: m. czinége (czinige NySz.* MTsz.; címé 
MTsz.) [| ószl. dijakb; úszl. íüjafe litteratus; Így. dia/c,- or. dijakb: m. 
diák, deák \\ ószLt/rb^caturteltaube; úszl., szb. grlica: m.gerlicze | bolg., 
szb., cs., Így. koliba hü t t e : m. kaliba, kalyiba, koliba, kolyiba \ úszl. 
jparip schindmábre, szb. parip: m. paripa | ószl. pazitb pratum; cs. 
jpazit' rasen: m. pázsit | ószl. glista tsenia ; úszl., szb., bolg. glista: m. 
giliszta (gélészta MTsz.) | ószl. venikb virga; úszl. vénik reisbündel; 
OT-venilcb: m. venyige (venike, venyike NySz.) || szb. keciga stör; úszl. 
keciga: m. kecsege (kecsige NySz.) j bolg. brékinja; szb. brekinja sperber-
baum: m. berkenye (berekinye, berkinye Beythénól NySz.) | ószl. britva 
rasiermesser; szb. britva ; or. britva : m. beretva | ószl. *svetbnilcb : m. 
szövétnek j ószl. *eretbnikrb: m. eretnek (NyK. 18:358). 

Ez az összeállítás egyrészt kétségtelenné teszi az ószl. i -betűs 
hangnak i-hangzását, de másrészt azt is világosan mutat ja , hogy 
az átvett szavak i hangja a legeslegtöbb esetben nem vált egy fok
kal nyíltabbá, hanem olyan maradt , a milyen volt. Ezek a szavak 
tehát a leghatározot tabban ellene mondanak annak a tételnek, a 
Tnely szerint «a H B . kora óta az akkori felső- és középső nyelv
állású rövid magánhangzók a magyar nyelv történet i fejlődése 
folyamán egy fokkal nyíl tabbakká váltak», mer t ez esetben nem 
lehet alkalmazni azt az óvatos záradékot sem, hogy «hacsak vala
mely gátló ok e fejlődést meg nem akadályoztat). 

2. L .* ) LESKIEN szer in t : «L [ist] wahrscheinl ich als kurzes 
geschlossenes e oder kurzes offenes i (alsó ungefáhr wie der Lau t 

*) Jobbnak látom az í ós ü helyett a L és t jeleket használni, mert 
én is avvalló vagyok, a mit LESKIEN m o n d : «Die in sprachwissenschaft-
lichen Werken viel gebrauchte Umschreibung des T> durch ü, des L dureh 
i führt' leieht zu falécben Vorstellungen über den ursprünglicben Werth 
dieser Laute» (Handbuch der altbulg. Spr.2 5.). Ez az átírás pl. BALASSÁÍ 
is megtévesztette, mert a TMNyban (1 : 170) a t - t {%) az u val s a t - t (t) 
..az ^-vel egy kalap alá fogta. 
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des deutschen stummen e oder kurzen i z. B. in bitté) anzusetzen»-
(Handb. d. altbulg. Spr2. 5.) Lássuk a magjtarba átvett szavakat r 

ószl.. brhvhno balken; úszl. brvno ; kis-or. berveno; or. berveno:* 
m. béréna, berena | ószl. ébbr'b labrum; úszl. ceber: m. cseber, cseber,., 
csöbör | ószl. krhstia kreuz (LESEIÉN, Hdbucb2 278; MiKLosicH-nál kr'bsfrb); 
úszl. krst taufe: m. kérészt, kereszt, köröszt j ószl. ocht'b essig; úszl., bolg., 
cs., Így., kis-or. ocet; or. oceVb: m. eczet (ecet, ecőth NySz.) [ ószl. ostbivh 
stimulus; úszl. osten staobel; bolg. ősien ochsenstecken: m. ösztön 
(eztőn, észten, ewzten NySz.; észtén MTsz,) | ÓSZI.^LSL bund; úszl. pes; 
cs. pes; or. pes'h: m. péczér, peczér (peszér MTsz.; pössér NySz.) < 
phsarh | ószl. Ibn'h lein; úszl., bolg., cs., Így. len: m. len \ ószl. nembcb 
deutscber; úszl. nemec: m. nemét \\ ószl. igrbcb; úszl. igrc: m. igrec, 
igric (NySz.; MünchC. 30.: igreceket) |] ószl. tbmhnica kerker; úszl. 
temnica: m. tömlöcz (terknecz, temlecz NySz.; timnuc HB.) 

Az ószlovén L-nek tehát a magyarban a szavak nagyobb ré
szében é felel meg (a mely e-vel és ö-vel váltakozik); az igrec szó 
e-jének a nyíltsága a MünchC.-béli jelölés daczára is kétséges, mert 
az igric mellékalakból inkább zárt é'-re következtethetünk; csak a 
len szóban van kétségtelen (é'-vel tudtomra nem váltakozó) nyilt e*). 
Ha már most tekintetbe veszszük e mellett azt is,- hogy «az ószl. 
L-nek, kivéve a horvát-szerb nyelvet, melyben a-t találunk, és az 
itt tekintetbe úgy sem jöhető bolgár nyelvet, valamennyi szláv 
nyelvben rendesen e felel meg, ha csak a hangzó egészen el nem 
tűnik» (ASBÓTH, A szl. szók 40), nagy valószínűséggel meghatároz
hatjuk, hogy a L zárt é'-féle hangot jelölt. E mellett szól az is, a 
mit az imént láttunk, hogy a szláv szavak i-je általában i maradt 
a magyarban mind e mai napig; ha tehát a L betű i-féle hangot, 
jelölt volna, akkor a kérészt, len stb. szavak ma i-hangúak volná
nak. A HB. timnuc a Hémnicz v. témnécz mellett olyan nyelvjárási 
változat lehetett, a milyen pl. kinyer a kenyér mellett. 

3. L. LESKIEN szerint «ist wahrscheinlich als kurzes offenes 
u oder kurzes geschlossenes. o (alsó ungefáhr wie der Laut ím 
deutschen Butter) . . . anzusetzen» (i. h.). Jövevényszavainkban: 

*). Azokat a szavakat, a melyekben a t-nek megfelelő hang az 
illeszkedés útján mély hangba ment . át (járí>m> járom, phklt>> pokol)-
elhagytam. A cí$ti> : tiszt-re nézve vö. ASBÓTH, A szlávi szók a m. nyelv
ben 40. 
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ószl. &T>ri» müii genus (úszl. ber; szb. bar; cs. bér, bru, bérű fench; 
Így. ber; fölső szorb bor; alsó szorb ber; kis-or. bor, bru): m. öor-köles 
(NySz.) j bolg. b-hz hollunder; or. bozb: m. bozí& (NySz.), &aefa (MTsz.) | 
ószl. m'hh'h moos, bolg. m/bh, or. moch: m. moh [ ószl. rT>ft roggen ; or. 
rozb : m. rozs I ószl. rLida rost: m. rozsda | ószl. sífe^L columna, turris, 
bolg. sthp, or. stolp'b : m. oszlop \ ószl. at'bkb ; úszl. rőtek; holg. v'btbk; 
cs. (ttíte/c; Így. ivatek: m. ontok || ószl. &£i>7wt non, bolg. bl'bha: m. 
ftoi/ia | ószl. 6rLcfo hügel; bolg. brbdo hügel, weberkamm; or. bérdo 
weberkamm : m. borda | ószl. dVbg'b schuld ; úszl. dolg; bolg. dlbg; or. 
dolgrb: m. <2öZo# | ószl. krbébma schenke; úszl. krcma; bolg. kr'béma 
sclienke; or. korcma: m. korcsma j óázl. krhma eteuerrader; szb. krma; 
or. korma: m. kormány | ószl. klbbasa murit; ov.kolbasa: m. kolbász 
(kolbász) || ószl. hhmii hügel; úszl. holmec hügel; or. cholmb: m. 
halom (holmu, holm NySz.) |] ószl. vbnukb enkel; úszl. vnuk; bolg. 
imtt/c, fwwft; szb. tfíiwfe ,• or. vnukb : m. unoka (onoka). 

Az ószl. i,-nak e szerint a legtöbb esetben o a magyar meg
felelője ; ez volt régente a halom szóban is, de később egy fokkal, 
nyiltabbá vált; csupán az unpka szóban találunk u-i, de nem 
pusztán a rL-nak, hanem a vb-nok megfelelőjéül, s itten a hang
szín kétségkívül a v rovására Írandó. Tekintetbe véve már most, 
hogy a TE>-nak, ha ugyan teljesen el nem tűnt, az oroszban is kö
vetkezetesen o felel meg, mint a fönnebbi példák is mutatják (és 
vö. ASBÓTH, A szl. szók 30.), nagy valószínűséggel megállapíthat
juk, hogy az ószl. t hangértóke o-féle volt. Semmi igaz okunk nin
csen arra a föltevésre, hogy eleink ezt a hangot mint u-t vették át. 
ASBÓTH (A szláv szók 39.) idéz ugyan két w-betűs alakot: buzfa, 
(WENZEL 7 : 426) és hulmuch «halmocs, halmocska» (honnan? Nyr. 
7 : 218), de ezek most már erejüket vesztették, miután kétségtelen 
bizonyságaink vannak arra, hogy az u betűvel régente az o hangot 
is jelölték. 

4. e «ist offenes e (á')», mondja LESKIEN (i. h.) Ezt a mi szláv 
jövevényszavaink is igazolják: 

ószl. beséda wort, rede: ni. beszéd | ószl. celjadb família : m. 
cseléd (vö. család MTsz.) j ószl. cerb terebintlras, richtig cerrus: m. 
cser j ószl. *eretbnikrb: m. eretnek (NyK. 18:358) | ószl. grebenb kamm: 
m. gereben | ószl. klepbca schlinge: m. kelepcze | ószl. lemesb pfiug: m. 
lemez, Zemes-vas (MTsz.) | úszl. lepen blatt: m. lepény | ószl. medvédb 
bár: na. medve | ószl. pestb ofen: m. pest (MTsz.) || ószl. mezda mitte, 
grenze: m. mesgye, mésgye j ószl. debelb (debela) dick: m. debella> 
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débélla ] ószl. vecerb abend; szb. vecernja, -nje sacra pomeridiana: m. 
vecsernye, vécsérnye \\ szb., úszl. keciga: m. kecsege, kecsege, köcsöge | 
ószl. pecatb petschaft: m. pecsét, pecsét, pöcsét || ószl. cemerb gift: m. 
csémér, csömör | ószl. cetvrbg'b dies Jovis: m. csetérték, csötörtök. 

Természetes, hogy az ószlovén e nyíltságának a fokát teljes 
határozottsággal nem lehet megállapítani; a fölsorolt példák több
sége azonban arra vall, hogy az e betű hangértéke a minyilt e-nk-
kel egyenlő vagy hozzá közelálló (e?) volt. 

5. o. BEUGMANN (Vergl. Gramm, der indogerm. Spraehen31.) 
azt mondja az o-ról, hogy nyilt («e und o sind offen»). T. ellen
felem egész pontosan meghatározza, hogy az ószl. o a mi o-nknál 
egy negyed fokkal nyíltabb s így a mi a-nknál háromnegyed fok
kal zártabb volt (Nyr. 25 : 67. első bekezdés). Nekem, sajnos, nem 
állott módomban, hogy az ószlovénnak nevezett kihalt nyelv 
hangzórendszere terén ilyen meglepő pontosságú méréseket végez
zek, hanem csak következtetés útján jutottam arra a föltevésre, 
hogy az ószl. o a magyar a-hoz hasonló hang lehetett. Ezt a föl
tevésemet a következő tényekre alapítottam : 

1. az ószlovónban o betűvel van írva a jövevényszavaknak 
az a hangja is, a mely az átadó nyelv a (a)-val jelölt hangjának 
felel meg, pl. xaAáv§aL> ószl. koleda «calendae» ; xaXóp7j> ószl. 
koliba «tuguriurn»; xajxápa;> komor a «camera»; jcaaoítspos > 
kositerh (és kasitefhl) «stannum» ; xá<rcavov> kostanh «eastanea» ; 
gót kaüla-^> kothlb «lebes»; gót akéta-, akeita > ocbt'b «acetum» ; 
a%po(3oaua> okrovustija; lat. altare> olb>tarb; lat. paganus> 
pogmvb (ritk. pagaivh!); araxavác?> sotona stb. (MIKLOSIUH, Vergl-
Gramm. 1: 71); 

2. a mi ószl. jövevényszavaink o-val írt hangjának nemcsak 
a mai nyelvben, hanem már századok óta általában a felel meg, 
sőt némelyeket már az Árpádok korában is a-val találunk írva, pl. 
ószl. tovarb, *tovarnikrb: Tawarnic 1113. tauarnicorum 1135. 
thawarniciis 1249. tavernici 1262. tawarnicus 1269; ószl. pogartb : 
Pagandi Sz. László oklevelében, stb. 

Érdekes analogiaképen hivatkoztam a finnségnek közös és 
régibb orosz jövevényszavaira, a melyek az orosz o-val szemben 
álló nyilt d-jukkal arra mutatnak, hogy azt az o-val jelölt hangot 
az átvétel korában az illető orosz nyelvjárásokban a magyar a-hoz 
hasonlóan vagy még ennél is nyíltabban ejtették, pl. 
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Ős-or. *olcbno > finn akkuna, vö. ószl. okno > m. akna 
or. kosarb « « kassari, « « koson « « kacor 
« feoöi. « « papu, « « ÖO£>T> « « bab 
« p̂oprL « « pappi, « « |>opi> « « pap 
« svobodb « lív vabád, « « svobodb« « szabad 

(Nyr. 24:199. 200). 

Már most a fönnebbi két tényhez vegyük még hozzá azt, hogy 
3. a honfoglalás előtt átvett török szavak rövid o-jának ma 

is o (nem a) felel meg a magyarban, már pedig ez nem volna 
lehetséges, ha az Árpádok korában az o-k a-vá változtak volna 
.(NyK. 25 : 274) ; 

4. az Árpádok korában az o betű az a hangnak a jele is volt, 
tehát abból, hogy az ószl. o-nak megfelelő hang o-val van írva, 
korántsem következik, hogy o-nak hangzott. 

Mindezeket tekintetbe véve, azt hiszem, nem nagyon merész 
az a föltevésem, hogy az o-val jelölt ószl. rövid hang a magyar a-hoz 
közelálló hang volt, a melyet így jelölhetünk: a. Ha pedig ilyen 
volt, akkor az átvételkor mindjárt a mi a-nk lépett a helyébe. 

Vannak azonban szavak, a melyekben az ószl. o betűs hang
nak nem a, hanem o felel meg. Ezekben az a-nak zártabbá válását 
kell föltennünk, s ennek az okát a megelőző vagy a követő mással
hangzó hatásában kell keresnünk. így a pogácsa, pogány, pokrócz, 
ponyva, posztó, pozdorja, kompona, szapora, topoly szavakban nyil
ván a megelőző p labiális-volta okozta az erősebb ajakzárást.*) 
A bojár, oltár, olaj, moly, konkoly (< ószl. boljar%, olrbtarb, oléj, molb, 
kakolb) szavakban az l, a morva ( < ószl. moravd) szóban az r, a 
kovács ( < ószl. kovaéb) szóban a v volt hatással a zártsági fokra. 
Az akol ( < ószl. *okolb, vö. úszl. okol) szóban, a mely nyelvemlé
keinkben akal-nsk írva is előfordul, szintén az l hatásának tulaj
doníthatjuk az o-t.**) A kopja szó o-ja talán hosszú volt (vö. kópia 

*) ÁSBÓTH (A.szláv szók 24) ezekben szintén &p hatásának tulaj
donítja a rákövetkező hangzó zártsági fokát, csakhogy ő az o-t az eredeti 
hangfokon megmarad ottnak tekinti. Példáihoz csak a pozdorja és a kompona 
szót tettem hozzá; ellenben elhagytam a pohár és &'poloska szavakat, mert 
az előbbiben a p utáni hangzó illeszkedés útján keletkezett (vö. úszl. hr. 
szb. pehar, ószl. pehar^nilcb), a másikban pedig járulókhang (vö. ószl. 
ploskb breit, fiach; cs. plostka wanze). 

**) Vö. vakompart > vokonpart, partéim (ném. vartecke) > portéka, 
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Zrínyinél NySz. és kopja Szkl. MTsz.) A zálog szó o-ja újabb 
keletű; nyelvemlékeinkben többnyire zdlag-nok van írva (vö. NySz.) 
Csak a nyoszolya ( < ószl. nosilo) és a szobor ( < ószl. stobor?) 
szavak o-jának nem tudom okát adni; de az utóbbi talán újabb 
átvétel, mert a NySz.-ban a legrégibb adat MA.-ből van idézve. 

Nem tartoznak ide a donga, dorong, korong, porond, gombay 

szombat-félék, mert ezekben az on, om az ószl. q azaz o = orrhangú 
o-nak a képviselője. Ezekben az o-t részint úgy magyarázták, hogy 
azért nem vált nyíltabbá, mert n [tegyük hozzá: vagy m] előtt 
állott (TMNy. 1 : 171), részint pedig úgy, hogy az q az ószl. nyelv
ben orrhangú u volt, s a magyarba mint un és um jött át, s azután 
a hangzó a rendes hangfejlődés szerint egy fokkal nyíltabbá vált 
(ÁSBÓTH, A szl. szók 18—28). De nincsen szükség sem az előbbi 
magyarázatra, sem az utóbbi föltevésre, a mely ellenkezik azzal, a 
mit a szlavisták majdnem kivétel nélkül tanítanak, hogy t. i. az 
ószl. q, hang o-nak hangzott (uo. 23). A dolog igen egyszerű. Az 
ószl. o a magyar a-hoz.közel álló hang volt, azért a mi nyelvünk
ben a lett belőle; az ószl. q pedig orrhangú o volt, azért nálunk 
on, om lett belőle.*) 

ném. patron > potron (MELICH, Néni. Vend. 56) | csalán > csollán, csolyán \ 
ném. barbier > barbély > borbély, varga > varga \ ravó, ravás, ravatal > rovó,, 
rovás, rovatai (vö. NySz. MTsz.). 

*) Csak három szó szorul magyarázat ra : galamb, parancs(ol) ós 
v.iunka. Az ószl. golqtfl* és porae{iti) szabályos megfelelője *gálomb és *pa-
roncs- volna; de helyesen mondja ÁSBÓTH, hogy «a nyelvünkbe került szláv 
szókban annyiszor találunk a két első szótagban azonos hangzót, hogy 
ezek hatása alatt könnyen lehetett egy *galomb, *paroncs-höl a mai galamb,. 
parancs* (A szl. szók 27). Az oklevelekben előforduló golumb írás (NySz.) 
azt mutatja, hogy a szó csakugyan élt is galamb alakban. így lett a galand 
(<fr . -ném. galon)-ból is galand (NySz. MTsz.). — Hogy a *monka-hól 
mért lett munka, annak nem tudom határozott okát adni. A szóvégi 
-onk > -unk hangváltozásra lehetne talán hivatkozni, csakhogy a hangtani 
helyzet más. A TMNy. 1 : 171. 1. odavetett ezen mondással : «az a hang
ból rendesen on, om lett a magyarban, de k és g előtt un (ill. «'/?)-nak 
hangzik*, nem érhetjük be, mer t hiszen az ószl. dq,ga, kakolb, krag^-ból 
a magyarban nem dunga, kunkoly, korung, hanem donga, konkoly, korong 
lett, s a drag^-ból is dorong a köznyelvi alak, duriwg csak nyelvjárási 
változat. Hanem azért az o>u hangváltozást valószínűleg mégis a követő 
mássalhangzóknak a rovására kell í rnunk; vö. mángorol ;> mongorol > -
mungorol (MTsz.). 
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6. u. — Összeállítottam azon jövevényszavainkat, a melyeknek 
ezláv eredetijében w-val jelölt rövid hang van. Félrehagytam azo
kat, a melyek újabb átvételek lehetnek (a milyenek pl. a tájszavak, 
bár ezek között is lehetnek régiek); csak azokat vettem tekintetbe, 
a melyeket, ha nincsenek is az ószlovénból kimutatva (vö. ASBÓTH, 

A szl. szók 8), egy vagy más oknál, különösen általános elterjedt
ségüknél fogva legrégibb szláv jövevényszavaink közé tartozóknak 
tekinthetünk. Az összeállítás eredménye az, hogy a szláv w-betűs 
hangnak a magyarban részint u, részint o, részint pedig u és o felel 
meg; nevezetesen: 

u: buja, burján, czucza (zulca NySz. zulcha BesztSzj.), csuka, 
csutora, drusza, duda, dunyha, Duna, dusnok (NyíL 18 :378), gúnya, 
huszár, kucsma, kukta, kulcs, kulcsár, kupa, kuruzsol. kukacz, kurva, kuvik, 
lug, lyuk ? (vö. Ethnogr. 8:19), puszta, ruha, suba, suta, uccza (uicha, 
wlcza NySz.), ugar, ugorka. 

o: Dorozsma (Drwsma 1477—78. Dorosma 1485. Cs.: 3:680), 
gonosz, koma, konyha, szoknya, szolga, zsolozsma \ abrosz, babona, káposzta, 
karácsony, unoka. 

u, o: csuda ós csoda, uzsonna ós ozsonna. 

Ebből az összeállításból kitűnik, hogy jóval több az u-s, mint 
az o-s szó. Már most mit lehet ebből az átadó nyelv w-betűs hangjára 
nézve következtetni? Az ószlovén nyelv w-betűs hangjáról korábban 
azt a nézetet vallottam, hogy az «szintén nyíltabb, azaz olyan 
lehetett, hogy a magyar fül o-nak is hallhatta* (Nyr. 24: 203). 
Most azonban, a jövevényszavak pontos számbavétele után, ezt 
a nézetemet részben módosítanom kell. Ha ugyanis az a hang 
csakugyan olyan lett volna, a milyennek véltem, akkor a magyarba 
átkerült szavakban okvetetlenül több u és o közötti ingadozást kel
lene találnunk; mert az nem lehetséges, hogy azt a közepes han
got bizonyos szavakban mindig it-val, másokban meg mindig o-val 
helyettesítették volna. Az ingadozások száma azonban nagyon cse
kély (a csuda : csoda, uzsonna : ozsonna példákhoz legföljebb még 
ezek járulnak: kulcs: kolcz NySz., dunyha: donyha MTsz.., kuru-
zsol: gurozsol, kurozsos MTsz., puszta : posztót, posztul MTsz., ruha : 
róva MTsz., káposzta: kápuszta MTsz.), s bizonyára senkinek sincs 
esze ágában, hogy ezeket a szláv M-nak kétféle appercipiálásából 
magyarázza. Ellenben az, hogy az ószl. tí-betűs hangnak a jöve
vényszavak nagyobb részében u felel meg, valószínűvé teszi, hogy 
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az az w-betűs hang, ha nem volt is a mi w-nkkal azonos, minden
esetre közelebb állott hozzá, mint a mi o-nkhoz, vagyis w-féle 
lehetett. Ebből aztán az következik, hogy az ószl. u-nak meg
felelő magyar o korábbi u-ból fejlődött, tehát itten csakugyan 
nyiltabbá fejlődés történt. 

Ez azonban korántsem bizonyitja a részemről el nem foga
dott tétel helyes voltát. Ama tétel szerint bizonyos hangok, köztük 
az ít-k is «a magyar nyelv történeti fejlődése folyamán egy fokkal 
nyíltabbakká váltak, hacsak valamely gátló ok e fejlődést meg nem 
akadályozta*) (Nyr. 25 : 62). E szerint tehát azt várhatnók, hogy az 
u: o megfelelés legyen a rendes, az u: u megfelelés pedig csak 
kivételes. A példák azonban ennek épen az ellenkezőjét bizonyít
ják, a nélkül hogy azt a bizonyos «gátló okot» a legszorgosabb 
kutatással is föl lehetne födözni, mert az u: u hangmegfelelést 
a legkülönfélébb hangtani helyzetekben találjuk. 

Itten tehát nem lehet szó egyébről, mint néhány szóban 
történt u > o hangfejlődésről, s erre semmiféle általános hang
történeti tételt nem lehet alapítani. 

Az elmondottak szerint meglehetősen megváltozik az ószl. 
betűk hangértékét és a nyelvünkbeli liangmegfeleléseket (részben 
hangfejlődéseket) föltüntető fönnebbi(364. 1.) táblázat képe. Neve
zetesen szerintem: 

ószl. o, hangértéke a, mai magyar megfelelője : a (ritk. o) ; 
« n, « u (u ?), « « « u ( « o); 
« !•>, « 0, « « « 0 ; 

« e, « e (e ?), « « « e (e, ö); 
« i, « i, « « « i (ritk. e); 
« L, « e, « « « e (e, ö). 

Ezzel letárgyaltuk szláv jövevényszavainkat és áttérünk a 
n é m e t e k r e . «A német nyelvből legrégebben átvett szavakon — 
mondja t. ellenfelem •— szintén meglátszik a rövid magánhangzók 
nyiltabbá válásának nyoma» (Nyr. 25 : 67). Én az értekezésemben 
csak annyit mondtam mellékesen, hogy «a régi német . . . íí-betűs 
hang szintén nyíltabb, azaz olyan lehetett, hogy a magyar fül 
o-nak is hallhatta» (Nyr. 24: 203). Erre t. ellenfelem kereken 
kijelenti, hogy «erről a lehetőségről a német nyelvészek mitsem 
tudnak» (i. h.), ellenben hogy «a kfn. u és o a felső és középső 
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nyelvállással ejtett rövid magánhangzók)), azt ő olyan bizonyosan 
tudja és olyan határozottsággal állítja, mintha az ú.n. középfölnémet 
nyelven beszélők összességének a kiejtését a saját megfigyeléséből 
ismerné. Középfölnémet u és o! Ez olyan általánosítás, a milyent 
egy specziális hangtörténeti kérdés tárgyalásánál semmikép sem 
lehet megengedni. Hiszen az, a mit kfn.-nek nevezünk, nem 
valami egységes nyelv, hanem számos, egymástól részben nagyon 
eltérő nyelvjárásnak több századon át öröklődött és fejlődött alakja. 
A ki általánosságban «kfn.» u-iól és o-ról beszél, az ismét betű-
phonetikát űz, megfeledkezvén arról, hogy az írás nagyon tökélet
len* mássá az élőszónak. Hallgassuk csak meg, mit mond BEHAGHEL, 
épen a kfn. korszak nyelvéről szólva: «Überhaupt ist eben für die 
grosse Zahl der möglichen und wirklich vorkommenden Sprach-
klánge die spárliche Eeihe unseres überliefertenAlphabets durehaus 
nicht hinreichend zur Bezeichnung; ein und dasselbe Zeichen kann 
unter Ümstánden für sehr verschiedene Laute angewendet wer-
den. D a h e r z e i g t s i c h d e n n a u c h i n d e n s p r a c h l i -
che .n D e n k m á l e r n v e r s c h i e d e n e r G e g e n d e n á u s -
s e r l i o h m e i s t e i n e g r ö s s e r e Ü b e r e i n s t i m m u n g , 
a l s s i e i n d e n d a h i n t e r l i e g e n d e n L a u t e n w i r k -
l i c h b e s t a n d » (Die deutsche Spraehe 25). Továbbá PAUL H., 
a ki tévesnek tartja azt az elterjedt nézetet, a mely szerint a közép-
fölnómet irodalom virágzása korában a nyelvjárásoktól eltérő köz
nyelv létezett, de megengedi, hogy a különféle nyelyjárásterületek-
ről való költők kölcsönösen befolyással voltak egymás nyelvére, kü
lönösen a szókincs és a szókötés tekintetében, azt mondja: «Am 
wenigsten wird dadurch, von besonderen falién abgesehen, der 
lautstand der gesprochenen spraehe berührt seiD, w á h r e n d 
s i c h i n d e r s c h r e i b w e i s e n i v e l l i e r e n d e t é n d e n -
z e n g e l t e n d g e m a c h t h a b e n » (Mhd. Gramm.3 4.) Azon 
«normalsprache» mögött, a melyet a kfn. korszak klasszikus 
költőinek kritikai kiadásaiban találunk, gazdagon tenyésztek a 
nyelvjárási változatok (vö. pl. PAUL H. i. m. 40—46); erről soha 
sem szabad megfeledkezni, mikor kfn. nyelvről van szó. 

A mi pedig azt illeti, hogy az említettem lehetőségről «a 
német nyelvészek mitsem tudnak», legyen szabad megjegyeznem, 
hogy az ilyen általános tagadás mindig kissé merész dolog, mert 
végre is — a hogy mondani szokás — nem káptalan az ember 
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feje, hogy mindent tudjon. Lám t. ellenfelemnek is elkerülte a 
figyelmét WEINHOLD KÁROLY kfn. nyelvtana (Mittelhochdeutsche 
-Grammatik.2 Paderborn, 1883), a melynek 63. §-ában (61. 62. 1.) 
ezt olvashatjuk: «Wenn wir in den Schriftstücken [t. i. a közép
német nyelven Írottakban j и und о in denselben Worten wechseln 
sehn und die unbestimmten Zeichen o, ov, и erwägen, so scheint 
-ein ζ w i s c h e n о u n d и s c h w e b e n d e r L a u t für das о 
und seine Senkung и mitteldeutsch geherrscht zu haben, der nach 
Zeit und Landschaft bald einen helleren, dem о nahen, oder einen 
dunkleren, mit и bezeichneten Klang hatte. In den nördlichen 
mittelfränkischen Mundarten und im 11. 12. Jh. hat die dunklere 
Klangfarbe das Übergewicht, südlicher und östlicher und vom 13. 
Jh. ab überhaupt gewinnt die hellere (oj die Vorhand (vgl. BUSCH 
ÍIIZACHERS Zeitschr. X, 193. ff. über die niederrheinischen einschlä
gigen Zustände. Frankfurter Belege sind gegeben von E. WÜLCKEE 

in PAUL-BRAUNES Beiträgen IV, 14. f. Ш; schlesische bei BÜCEERT2 

8.41 . und PIETSCH Trebnitzer Psalmen XLLX.).» — Továbbá а 74. 
§-ban : «Es ist vielleicht [t. i. a középnémet nyelvjárásokban] dem 
Einfluss des schwankenden Verhältnisses zwischen dem jüngeren и 
zu о (§ 63. f.) zuzuschreiben, d a s s s i c h a u c h d a s a l t e um 
Pällen, in denen an keine Brechung zu denken ist, n a c h о h i n 
n e i g t e , so d a s s es d e m s e l b e n ä h n l i c h k l a n g u n d 
i m B e i m zu о g e b r a u c h t w a r d » (69.1.). 

íme tehát arról az о felé hajló м-ról, a melyet én föltevéskép 
említettem, mégis csak tudnak a német nyelvészek; az idézett 
munkában számos példája van fölsorolva a középnémet nyelv
emlékekből. 

Igen, de hát mi közünk van nekünk a k ö z é p n é m e t nyelv
járásokhoz? Mindjárt látni fogjuk, hogy van hozzájuk közünk. 
Azt eleve is valószínűnek tarthatjuk, hogy összes német jövevény
szavaink nem kerülhettek az osztrák-bajor nyelvjárásból, mert az 
ezen beszélő németekkel csak a dunántúli magyarságnak volt és 
van folytonos érintkezése, s nagyon bajos elképzelni, hogyan 
jutottak volna el bizonyos régi jövevényszavak a nyugati részekből 
az ország minden zege-zugába. Hiszen a jövevényszavak nem úgy 
áradnak szót, mint pl. a sugárzó hő vagy a fény! (Vö. a tót ós az 
oláh jövevényszavak elterjedésének határoltságát.) Másrészt az is 
hihetetlen, hogy az ország különféle vidékeire beköltözött német 
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telepítvónyesektől a velük érintkező magyarság ne vett volna át 
szavakat. Vett bizony eleget tőlük is, mint bizonyos hangtani 
kritériumok mutatják. 

Német jövevényszavainkat nagyon részletesen és alaposan 
tárgyalja MELICH JÁNosnak és néhai LUMTZER ViKTORnak nemsokára 
megjelenendő munkája, a melyet a szerzők szívességéből kézirat
ban használhattam. Ennek terjedelmes bevezetésében behatóan 
foglalkoznak a szerzők a német helynevekkel is, és vizsgálódásaik 
eredménye az, hogy a tárgyalt 342 helynév közül 238 középnémet 
(ebből 147 frank), tehát német telepítvényeseink javarésze a 
középnémet nyelvjárások területéről való volt. 

A középnémet nyelvnek pedig egyik jellemző sajátsága a 
fölnémet u helyett az o kedvelése (vö. WEINHOLD, Mhd. Gramm.2 

% 1.) Ezek után természetesen kissé más szemmel kell néznünk 
-azon o-val való német jövevényszavainkat, a melyeken állítólag 
«szintén meglátszik a rövid magánhangzók nyíltabbá válásának 
nyoma.)) T. ellenfelemnek példái (a melyeket nem szabad úgy 
tekinteni, mintha a sok közül volnának például fölhozva, mert 
bizony csak egynéhányat lehet még hozzájuk adni) a következők: 

boglár n. buckler | font (és funt) n. pfund \ koh, kohó n. kiteké | 
ortályn. urtheil, vö. urtály, urtályozni MA. j ostrom n. sturm, vö. a régi 
nyelvben: strumlas, strumlottak SzabViad. ustrom Mon. | pontn.punkt, 
vö. punct és punt NySz. | torony kfn. turn, vö. oklevelekben Symon-
thurnya (1324), Chaakturnia (1343) [| tegyük még hozzá : polgár n. diai. 
purger TMNy. 1 : 177. 

Mindjárt más képe van azonban ezen összeállításnak, mi
helyt a középnémet alakot teszszük a magyar szó mellé: 

boglár: kn. buggeler, bmkelaere mellett erdélyi szász (szintén kn.) 
bockel, bockelh&ube *) | font: szepességi és erdélyi szász (kn.) font \ 
•ortály: kn. ortel, LuTHERnél orteyll (WILLMANNS, Deutsche Gramm. 
1:209); vö. ordalium | ostrom.- kn. storm (1405-bó'l, WüLCKERnél 
14. 1.) | pont: kn. pont | torony: kn. torn (WEiNHOLDnál 69. L), par-
thome 1365-bó'l (WüLCKERnél 14. 1.), torm j polgár, vö. kn. öon/emester 
1463. borckgvefen 1444 (WüLCKEimél 14. 15.1.), erd. szász borger der 
amtsgehilfe eines dorfrichters [| tegyük még hozzá : lomp(os): kn. lomp 

*) A mely adat mellett forrás nincsen idézve, azt LUMTZER és MELICH 
munkájából vettem. 
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(vö. kfn. lumpé) j komp: kn. komp (vö. úfn. kump) \ soltész: kn. scholt-
heizze 1325. scholtheiss 14-22 (WÜLCKERÜÓI 14-. 1.), scholtesz 1433. (vö. 
kfn. schultheizze, schulthez). 

E szerint tehát csak az egyetlen koh, knhó-nak volna pusztán 
?̂ -s megfelelője, ha t. i. kétségtelen volna, hogy ez a kfn. kuche 
(konyha) átvétele. Ez azonban kétségtelennek épenséggel nem 
mondható, mert ha a jelentéseket össze lehetne is egyeztetni (vö. 
Nyr. 22: 21), hangbeli nehézségek mégis maradnak (vö. MELICH, 
Német vendégszók 42). Az utóbbi helyen fölhozottakat nem tar
tom ugyan teljesen eloszlathatlanoknak, mindazonáltal valószí
nűbb szerintem, hogy a koh főnév elvonás útján állott elő a kohol, 
(1. coquo, ferrumino, conflo MA. kochen, löten PPB. [schmelzen] 
NySz.) igéből, a mely a német koch- igének a magyarosított átvé
tele ; a koh-ból pedig a kohó vagy úgy keletkezhetett, mint a moh
ból a mohó (t. i. mohon > mohón : mohó, vö. NySz. MTsz.; kohók > 
kohók: kohó), vagy pedig a következő fejlődés útján : kohol > kohói, 
s ebből elvonva :• kohó. Egyébiránt, h a n e m így áll is a dolog, 
hanem ha n'koh, kohó csakugyan u-s eredetiből valónak talál bizo
nyulni, a fönnebbiek után ez az egy eset nem sokat lendít ama 
bizonyos sarkalatos tétel veszendő ügyén. Ugyanezt mondhatjuk 
arra a három szál példára is, a melyben o > a hangfejlődés mutat
kozik : bak<n. bock, lat<xi. loth, lator<:n. lotter (Nyr. 25 : 67), mert 
ezekkel szemben egész csomó olyan áll, a melyben az eredeti o-nak a 
magyarban is o felel meg; ilyenek az imént fölsorolt kn. eredetűeken 
kívül még: mozsár, rostély, fortély, mord, mordály, fogoly, gyolcs, 
zsold, morzsol, borosta stb. (kfn. morser, fn. rooster, vortheil, baj. 
mordig, kfn. mordaere, kfn. vogel, osztr. baj. golsch, golisch, kfn. 
sold, kn. morschen, kfn. borste). Végre nem szabad megfeledkez
nünk azon példákról sem, a melyekben a német w-nak a magyar
ban u felel meg; ilyenek: huta (ófn. huta), abruta NySz. (kfn. 
abrüta), zsufa NySz. (ófn. süfa), ruta NySz. (ófn. ruta), tuba (ófn. 
tuba), fuvar (kfn. fuore), kudarcz, kuvarcz MTsz. (osztr.-baj. kuarz 
«kurz»). 

Azonban, vethetné ellenem valaki, hogyan lehet kétségbe 
vonni az u > o hangfejlődóst, mikor az eredetibb M-S alak még a 
magyarban is megvan némely példákban ? Ilyenek font és funt, 
ortály és urtaly, ostrom és strumlas, strumlottak (néni tudom, mit 
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keres t. ellenfelem u-s alakjai közt az ustrom), pont és punét, punt 
torony és -thurnya, -túrnia (1. fönnebb). Erre egyszerűen azt felelem, 
hogy a «cum hoc v. post hoc, ergo ex hoc» következtetés nem 
mindig helyes. A fölhozott alakok nem egymásból fejlődtek, hanem 
egymástól független külön átvételek : az w-hangúak az osztrák
bajorból, az o-hangúak a középnémetből. 

A l a t i n és az o l a s z eredetű szavakról maga t. ellen
felem is elismeri, hogy bennük nem váltak nyíltabbakká a rövid 
magánhangzók (Nyr. 25 : 67); ezekről tehát nekem fölösleges 
szólnom. 

Ezzel befejeztük a jövevényszavak tanúságtételének latolga
tását. Az eredmény az, hogy azon állítás, a mely szerint «a régibb 
átvételekben a rövid magánhangzók általában egy fokkal nyíltab
bakká váltak» (Nyr. 25: 68), teljesen alaptalan, s,így jövevény
szavaink tanúsága nem szól a mellett, hogy az a «bizonyos hang
változtató hajlandóság tényleg működött a magyar nyelvnek egy 
régibb korszakában)) (i. h. 69). 

VII. 

Miután mind az írásbeli, mind a nyelvi bizonyságok erejü
ket vesztetteknek bizonyultak, nincs egyéb hátra, mint ismétel
nem, a mit már első értekezésemben kimondottam, hogy a magyar 
hangtannak az a sokat emlegetett sarkalatos tétele bizony telje
sen tarthatatlan. 

Már most az elért pozitív és negatív eredmények alapján 
középkori nyelvemlékeink olvasására nézve a következő szabályo
kat állapíthatjuk meg: 

1. Az o-val nem váltakozó (rövid hangot jelölő) a betű körül
belül a XIV. század közepéig nagy valószínűséggel illabiális ci-nak 
olvasandó. 

2. A rövid hangot jelölő o és u (v, w) betűknek nem szabad 
általában mai hangértéküket tulajdonítanunk; az o hangértéke 
részint a, részint o, az u (v, w) hangértéke pedig részint o, részint 
u (magashangú szavakban, mint eddig is tudtuk, részint ö, 
részint ii). 

3. Hogy mely esetben mikép olvasandó az o és az u (v, w)> 
azt legfökép a későbbi (nyomtatott) nyelvemlékekből és az élő 

NYELVTTJD. KÖZLEMÉNYEK. XXVII. O S 
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nyelvből megállapítható közkiejtés szabja meg*). E mellett némely 
esetekben tekintetbe j ő : 

a) a szónak olyan nyelvjárási kiejtése, a melyről ki lehet 
mutatni a nyomtatott nyelvemlékekből, hogy régente általános 
(vagy általánosabb) volt; 

b) a jövevényszónak az eredetije, ha meg lehet állapítani, 
hogy az átvételkor mikép hangzott; 

c) a magyar szónak más nyelvbe átvett alakja, az illető nyelv 
hangtörténetének óvatos figyelembe-vételével. 

Ellenben nem vehetjük tekintetbe a rokon nyelveket, még a 
legközelebbieket sem, mert az ezek hangalakjából vonható követ
keztetés csak a történelemelőtti korra vonatkozhatik. (E tekin
tetben tehát megváltozott a Nyr. 24: 198. 1. kifejezett nézetem). 

Mind ebből az következik, hogy középkori nyelvemlékeink
ben a szóbanforgó betűkkel jelölt hangokat legtöbbnyire úgy kell 
olvasnunk, a hogy a mostani köznyelvben ejtjük őket; s ez az 
eredmény teljesen egybevág azzal, a mit első értekezésem végén 

*) Vö. a mit WÜLCKER E. (Lauteigentütnlichkeitea. des Frankfurter 
Stadtdialeets ini Mittelalter) n iond: «. . . Weil j a im 14 und 15. j ahr -
hundert keine büchersprache im heutigen sinne herrschte, sonclern, wie 
jedermann zugibt, die schriftstücke die volkssprache widerspiegein, so muss 
der sich aus den schriften jener zeit ergebende lautbestand elem jetzigen 
ganz nahe stehen, denn w a s s i n d d r e i b i s v i e r j a h r h u n d é r t e 
i n d e r g e s c h i c h t e l a u t l i c h e r e n t w i c k l u n g e n ? A u c h 
k a n n d i e h e u t i g e s p r a c h e i n z w e i f e l h a f t e n f a l l e n e n t -
s c h e i d e n , u n d z u r k r i t i k á l t e r e r z u s t á n d e a n g e z o g e n 
w e r d e n » . (PAUL-BRAUNE, Beitráge zur Geschichte der deutschen Sprache 
u. Literatur 4 : 12), — T. ellenfelemnek az az állítása, hogy «nyelvtörté-
neti kutatásainkban nem is szabad a régi korok hangalakját a maival 
magyarázni, hanem mindig az ellenkező utat követve, a multat kell a mai 
nyelvtények magyarázatára, megvilágítására felhasználni)) (Nyr. 25 : 60), 
olyan kategorikus állítás, mely a vitatkozás hevében kellő megfontolás nél
kül csusszant ki a tolla alól. Minden bizonynyal áll az, hogy a jelen állapot 
megértése czéljából, a mikor csak lehet, a múlthoz kell fordulnunk, a tör
ténelmi fejlődést kell nyomon kisérnünk; de nem lehet elvitatni azt sem, 
hogy történelmi nyomozás útján elért eredményekből viszont a múltra is 
szabad következtetnünk. Ezzel a szabadsággal minden nyelvész él, maga 
t. ellenfelem is a TMNy. hangtani részében, nem is egyszer, hanem lépten
nyomon, s ha nem mindig szerencsével, az nem a módszer hibája, hanem 
a, módszer helytelen alkalmazásának a következménye. 
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mondottam, hogy t. i. «az Árpádok-korabeli (vagy mondjuk most 
általánosabban : a középkori) magyar nyelv hangzása a mostanihoz 
sokkal közelebb állott, mint eddig hittük* (Nyr. 24-: 205). 

T. ellenfelem erre azt mondja: «SziNNYEinek ez az állítása 
azt a hitet kelti, mintha a mai felfogás szerint valami óriási kü
lönbség volna a XIII. és a XIX.. század magyar nyelve között. Pe
dig az elfogulatlan vizsgálat ép az ellenkezőről győz meg. Hang
alak tekintetében alig találunk egyéb különbséget e két kor nyelve 
között, mint hogy a rövid magánhangzóknak egy része egy fokkal 
zártabb volt, a másik részéről-meg sejtjük, hogy ebben az időben 
valószínűleg még hosszan ejtették őket. A mássalhangzók kiejté
sében pedig alig van számbavehető eltérés» (Nyr. 25 : 158). Erre 
meg kell jegyeznem, kogy az «ó r i á s i különbségi) kitétel határo
zott túlzás, mert ilyesmit az én szavaimból nem lehet kiolvasni. 
Másodszor határozott túlzás annak a különbségnek olyatén kicsi
nyítése is, a milyen t. ellenfelem szavaiban nyilatkozik. Végre is föl
fogás dolga, hogy ki mekkorának nézi a különbséget. Persze a XIII. 
és a XIX. század magyar nyelve között nincsen akkora különbség, 
mint pl..a HB. nyelve és a vogul nyelv között; hanem hogy a 
nopun*) és napon, ozuk és azok, úrot és urat, odjun és adjon, 
m'únyhí és mönny (menny), pur és por, chomuv és hamu, fá és fa, volá 
ós vala, szokosztjá és szakasztja, múlchotjá és múlhatja stb. kiejtés 
között mégis tetemes a különbség, azt ép füllel nem lehet kétségbe 
vonni; s hogy t. ellenfelem, akimint ama «sarkalatos tétel» védel
mezője, a nopun-t nopun-nak, az oggun-t odjun-nak stb. olvassa, 
mégis így kiált föl: «valóban meglepő, mily nagy fokú az egyezés 
a HB. es a mai kor magyar nyelve között» (i. h. 159), az valóban 
meglepő. «Ha — úgymond-—tényleg sikerülne e két nyelvállapot 
hangzását még sokkal közelebb hozni egymáshoz, azt kellene meg
állapítanunk, hogy köztük semmi különbség sincs, s a magyar 
nyelv hangalakja hat századon keresztül semmit sem változott)) 
(i. h. 158). Ez megint túlzás, a mely az előbbi túlzásból követke
zett ; mert ha azt a fönnebb föltüntetett különbséget önkényesen 
-alig veszszük is különbségnek, ennek a leszállítása után mégis csak 
marad valami különbség, s nem kell okvetlenül azt hinnünk, hogy 
•«a magyar nyelv hangalakja hat századon keresztül semmit sem 

*) Vö. Nyr. 8 : 148. 
25* 
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változott*, hanem csak azt mondhatjuk, hogy keveset változott, a 
mint hogy úgy is van. 

De t. ellenfelem ezt sem engedheti meg. «Ha — úgymond — 
a többi európai nyelv fejlődését tekintjük, e több századra terjedő 
időszakon át, nagy változásoknak vagyunk szemtanúi. Németország
ban a XIII. század elején, midőn a Nibelung-ének keletkezett, 
a középfelnémet nyelvet beszélték; Angolországban is ez a század 
a középangol nyelv kezdő kora volt (Early Middle English);: 
Francziaországban pedig az ó-franczia nyelvet beszélték egész a 
XIV. századig. S ezek a nyelvek annyira különböznek a maitól, 
hogy majdnem önálló nyelveknek tekinthetők, sőt az ó-francziá-
val szemben sokan valóban erre az álláspontra helyezkednek)) 
(i. h. 158). 

Erre sok-sok megjegyzést lehetne tenni; pl. csak az az egy 
mondás, hogy Németországban a XIII. század elején a középföl
német nyelvet beszélték, mi mindennek az elmondására nem ad
hatna alkalmat! Mi mindent nem lehetne elmondani holmi nyelv
járásokról, ezeknek külön életéről, középkori és mai alakjáról, az 
irott emlékekhez való viszonyáról stb. !*) De ez igen messzire el
térítene a tárgyamtól, azért úgy hagyom a fönnebbi állítást, a hogy 
van, s csak arra az egy megjegyzésre szorítkozom, hogy szerintertL 
hangfejlődés tekintetében nem szabad összemérni olyan külön 
nyelvcsaládbeli nyelveket,a milyen egyrészt a magyar, másrészt 
a német, az angol meg a franczia, a melyekben annyira más 
hangfejlesztő erők uralkodtak és uralkodnak. Csakis a r o k o n a i 
v a l szabad e tekintetben a magyart összemérnünk. Sajnos, 
hogy ezek nagyobb részének nyelvemlékei nincsenek, csak a 
finneknél és az észteknél találunk már a XIII. század első felétől 
kezdve följegyzett szavakat (legnagyobbrészt hely- ós személyneve
ket). Ezek azt bizonyítják, hogy a finn és az észt nyelv hangzórend
szere a legrégibb följegyzések korában is jóformán teljesen ugyan
olyan volt, mint mai napság. Példák : 

a) a finnből: Nousia 1232 (ma: Nousiainen), Raenthaemaekj 
1303 (ma: Rantamaki), Watukiuj 1326 (—kivi), poyka 1329 (poika), 

*) Vö. H. PAUL, Mittelhochdeutsche Gramaiatik3 (1889). 1—4, 40— 
46. H . PAUL, Gab es eme mittelhochdeutsche schriftspraclie ? (1873). 
BEHAGHEL, Zur frage nacli einer mittelhoclideiitschen schriftspraclie (1S86)-
SOCIN, Schriftspraclie und dialekte im deutschen (1888). 
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-Leivaiaerwj, Leuaiaerui 1332 (—járvi), Hirivesalo 1336 (ma: Hirven-
-salo), Saexmaeki 1340 (ma : Saáksmáki), cuningas 1340 (kuningas), Rusko 
1340 (ma: Busko), Vesikoski 1344 (vesikoski), Sudhenvaynio 1347 (su-
denvairiio), Masku 1346 (ma: Masku), Nummis 1346 (ma: Nummi), 
Tammisari 1346 (ma: Tammisaari), Kangas 1346 (kangas), Lammas 
1348 (lammas), Jaerivenpera 1348 (járvenperá), Laiaranta 1348 (laaja-
ranta), Leraw 1348 (ma: Lemu), Halko 1352 (ma: Halikko), Halis 1359 
(ma: Halinen), Kaersemaeki 1363 (ma: Kársámáki) stb. stb. (Eegistrum 
Ecclesiae Aboensis). 

b) az észtből (aLiber Census Danisé-bői 1240 tájékáról): Kiaeppae-
kylae, Árhuki/lae, Kyminaestfcí/Zae, íímvénkylae, K&ct&ekylae, ~Ka,tinkylae 
(ma: küla «falu»); Kiriollewiaec, Tarvame&i, Yilumaeki, Kalamefci (ma: 
magi «domb»); Metapae, Hergaenpae, kvespae, Pajumpe (ma: |>aa 
«fó'»); Tennesilmae (ma: SÍÍTO, gen. silma «szem»); Carias (ma: Karja-
küla ; /oin, gen. karja «nyáj»); Usikylae (ma : Uuekül&; uus, gen. íme 
«új»); Paiunalus (ma: Pajo-aluse; paju «fűzfa», alus «alja vminek»); 
Meintacus (ma: Mdetaguse «dombmög»); Ksiikuntakusae (vö. Máe-
taguse); iömomaekae (ma: i d o m á é ; emo «anya»); K&egynurmi (ma: 
nurm, gen. nurme «hochland, bohe fláche ; féld, acker»); Kalaméki 
(ma: i£íiiamági; /raia «hal»); Vilum&eki (ma: üifoí «fagy, hideg») stb. 
(vö. Suomi. III . Jakso 7. osa : «Virolaisia paikannimiá 1200-luvulta» 
kokoellut A. H. SNELLMANN). 

De a finnség hangtör téneté t a legkorábbi írott emlékeknél 

jóval régibb korba is visszakísérhetjük. A régibb korokból élő tanúink 
vannak : az ős-orosz, a germán (gót) és a balti (litván-lett) jövevény
szavak, a melyek meghonosodásának kora meglehetős pontosan 
meg van állapítva. A legrégibb orosz jövevényszavak javarésze a 
finnségben mindenesetre még a finneknek mai hazájukba költö
zése előtt honosodott m e g ; ez a beköltözés pedig legkésőbb Kr. u. 
800 táján m á r be volt fejezve, de valószínű, hogy a mozgalom már 
korábban kezdődött (vö. KOSKINEN, Suomi 1 5 : 359, s tb . ; THOMSEN 

B F B . 37. 3 8 ; MIKKOLA, Berührungen zwischen den westfinnischen 
u. slavischen Sprachen 1 : 29). A régi germán (gót) hatást THOM
SEN a mi időszámításunk első századaira teszi (Über den Einfluss 
der germanischen Sprachen auf die finnisch-lappischen 121). Azon 
hangalakból, a melyben a régi germán jövevényszavak a íinnség
ben megjelennek, THOMSEN a következő nagyfontosságú következ
tetést vonja le : «Da kein grund vorhanden ist anzunehmen, dass 
diese, von denen eine menge bestándig in der táglichen rede ge-
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braucht werden, ohne dass jemand darán denkt,woher sie stámmen,. 
sich besser als die áchten worte erhalten habén sollten, so habén 
wir hier ein mittel, die spátere lautbewegung der finn. Sprachen 
zu bestimmen, und zwar können wir daraus schliessen, d a s s 
d a s f i n n i s c h e in w e n i g s t e n s a n d e r t h a l b j a h r t a u -
s e n d e n s i c h n u r g a n z u n b e d e u t e n d v e r á n d e r t 
h a t » (i. m. 125.) 

Hogy pedig ez az állandóság vagy fejlődésbeli lassúság még. 
régibb idő óta tart, azt a balti (litván-lett) nyelvekből átvett jöve
vényszavak bizonyítják, a melyek körülbelül két évezreddel ezelőtt 
honosodtak meg a fmnsógben.*) Lássunk ezek közül egynéhányat: 

litv. ansa > f. ansa j litv. zambas > f. (hambas) hammas \ lett 
málka > f. malka \ lett naba > f. napa \ litv. stf'ázdas > f. rastas | litv. 
rátas > f. ratas | litv. gelta > f. kelta | litv. nepatis > f. nepaa,nepas \ 
litv. derva > f. teria \ lett teteris > f. tetri j litv. kirvis > f. kirves \ 
litv. pirtls > f. pirtti \ litv. fdtas > f. síita j litv. vilna > f. villa j litv. 
vlrbas > f. virpa \ litv. vtrvé > f. virve \ litv. (szuka) pl. szükos > f. 
siífea | lett Zais/ís > f. laiska \ litv. laívas, laíva > f. iaiva | litv. vaina ;> 
. varno | litv. laúkis > f. laukki stb. (THOMSEN BFB. 84—107). 

Ezekből és a többiekből tehát azt lehet következtetnünk, 
hogy a f i n n n y e l v h a n g z ó r e n d s z e r é b e n k é t e z e r 
e s z t e n d ő - ó t a c s a k n a g y o n j e l e n t é k t e l e n v á l t o z á 
s o k t ö r t ó n t e k. 

Hogy a többi finn-ugor nyelvek hangfejlődése szintén na
gyon lassú lépésben halad, azt nyelvjárásaiknak egymáshoz való 
közelállásából következtethetjük. S a hangfejlődésbeli lassúság- . 
nak még szembeötlőbb példái a többi ú. n. urál-altáji nyelv
családok, a melyekben a íonyelvek is jóformán csak a nyelvjárási 
eltérés fokán állanak, pedig réges-régi idők óta fejlődnek elkülö-
nödve. Nézzük csak a VIII. század első feléből való orkhoni török 
föliratokat, e legrégibb urál-altáji nyelvemlékeket, a melyeket a 
zseniális THOMSEN ViLMOsnak sikerült megfejtenie (Dóchiffrement. 

*) «Under disse Omsteendiglieder kan deu förste Beröring mellem 
de baltiske og de fiuske Stammer og den deraf felgende sproglige Ind-
flydelse sikkért ikke antages at vsere indtraadt senere end B e g y n d e l -
- s en af v o r T i d s r e g n i n g , s n a r e r e m a a s k e e n d o g t i d l i -
g e r e » (THOMSEN BFB. 152). 
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cles inscriptions de l'Orkhon et de l'Iénisséi. Kopenhága, 1894. 
[vö. ismert. NyK. 24 : ÍJ; Inscriptions de l'Orkhon. Hfors, 1896. 
=Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. V.); lássunk néhány 
példát mai alakokkal egybevetve : 

bir «egy»: ujg., csag., oszm. bir, jak. bir \ iki «kettő»: csag., oszm, 
iki | tört «négy»: csag. tört, oszm. dört \ bis «öt»: kojb. bis, csag. bis, 
kaz. tat. bis \ jiti «hót»: csag. jiti \ tokuz «kilencz»: csag. tokuz, oszm. 
dokuz | jigirmi «húsz»: csag., oszm. jigirmi \ otuz+) «harmincz»: csag. 
otuz \ jüz «száz»: csag., oszm. jüz \ bit) «ezer»: oszm. bin \ kök «kék»: 
csag. kök, oszm. gök \ kiz «leány»: oszm. kiz \ kulkak «fül»: ujg. kulkak, 
jak. kulga/, csuv„ %ulya \ töriij«törvény*: ujg. törü, csag., oszm. tőre \ 
bit{g «irott»: ujg. bitik «irás» | kümüs «ezüst»: oszm. kümiis \ őrli «fia»: 
oszm. oylu j ini «öcs»: csag., jak. ini \ bil- «tudni»: ujg., csag., jak. 
bil- | bilgá «bölcs»: ujg. bilge \ bitig «tudás, bölcsesóg»: ujg. bilik \ öl-
«meghalni»: csag., oszm. öl- j bunda «itt»: oszm. bunda \ türk «török»: 
oszm. türk \ ot «tűz»: kojb. kar., csag. ot, csuv. vot \ budwn «nep»: ujg. 
budun, pudun j jir «föld, ország*: csag. jir | jok «nem»: ujg., alt., csag. 
jok | jimá «mind»: -a.jg.jima | jil «év»: tsá.jü, oszm. jil \ kiclg «kevés»: 
ujg., csag. kicik. 

íme látjuk e példákban, hogy az a körülbelül 1200 év előtti 
török nyelv, a mely az ujgurhoz áll legközelebb, a mai többi török 
nyelvekkel is mily meglepően megegyez. 

Mind ebből az világlik ki, hogy az ú. n. u r á l - a l t á j i é s 
n e v e z e t e s e n a f i n n-u g o r n y e l v e k h a n g f e j l ő d é s e 
t ö r t é n e t é b e n 1200, m á s f é l e z e r , s ő t k é t e z e r esz
t e n d ő o l y a n k i s i d ő , a m e l y a l a f c t a m a g á n h a n g z ó 
r e n d s z e r b e n j e l e n t é k e n y e b b v á l t o z á s o k n e m t ö r 
t é n n e k . 

Már most, ha csupán csak erre a tapasztalatra támaszko
dunk is, elhihetjük-e, hogy a mi nyelvünkben (a melynek hang
fejlődésbeli lassúságát hangosan bizonyítja nyelvjárásainknak egy
máshoz való közelállása is) olyan jelentékeny hangzó változások, 
minők a föltett mogos> magas, nopun> napon, yur> por, szüm>-
szöm-félék olyan rohamossággal mentek volna végbe? Eohamos-
sággal, mondom, mert itt nem is néhány száz esztendőről van 

*) A sor fölött álló kisebb betű olyan hangzót jelöl, a mely az em
lékeken nincsen kiírva. 
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szó, hanem sokkal rövidebb időről. Az a helyetti o betű uralma a 
XIV. század közepéig egészen általános volt, s az o helyetti u betűé 
részben még jóval tovább tartott; és már a XV. század közepe 
táján a Bécsi- és a Müncheni-kódexben a rövidhangzós szótagok
ban majdnem teljesen a mai hangállapotot találjuk! 

Nem, i t t e n c s a k í r á s b e l i á t a l a k u l á s t ö r t é n h e 
t e t t , n e m p e d i g h a n g v á l t o z á s . És ha minden körül
ményt számba veszek s az összes fölhozott bizonyítékokat latba 
vetem, még jobban megerősödik bennem az a meggyőződés, hogy a 
m a g y a r n y e l v h a n g z ó r e n d s z e r e a t ö r t é n e l m i k o r 
b a n j e l e n t é k e n y e b b v á l t o z á s o n n e m m e n t át.*) 

*) Mielőtt búcsút mondok t. ellenfelemnek, még néhány megjegyzést 
kell tennem az ő értekezésének befejező soraira. «Valóban meglepő, — 
úgymond, — mily nagy fokú az egyezés a HB, és a mai kor magyar 
nyelve között ; pedig az élő nyelv folyton változik, s annál gyorsabban, 
h a virágzó irodalom, megállapodott irodalmi nyelv nem áll a változásnak 
útjában. S noha a mi irodalmi nyelvünk csak a XVI. és XVII . század 
folyamán kezd megalakulni, nyelvünk változása mégis lassú lépésben halad 
s majdnem teljesen egyformán az egész nyelvterületen, úgyhogy mai nyelv
járásaink is sokkal közelebb állanak egymáshoz, mint bármely más európai 
nyelvé. Nyelvünknek ez állandósága mind az egymás után következő tör
téneti korszakokban, mind az egymás mellett élő nyelvjárásokban oly 
sajátságos jelenség, hogy okát mindenesetre keresnünk kell s talán meg 
i s fogjuk találni nyelvünk külső történetében.)) 

Hogy a HB. nyelve és a mai kor magyar nyelve között olyan nagy 
az egyezés (ha t. i. úgy olvassuk a HB-et, a hogy szerintem olvasni kell), 
abban én semmi meglepőt nem lá tok; s nem értem, hogy t. ellenfelem 
meglepőnek találja, holott maga is azt vallja, hogy «nyelvank változása. . . 
lassú lépésben halad». É n ((nyelvünknek ez állandóságát)) nem tartom, 
mint ő, ((.sajátságos jelenségnek)), hanem a fönnebbiek szerint egészen ter
mészetesnek, s azért nem is keresem az okát sem nyelvünk külső törté
netében, sem egyebütt. 

De nehogy azt higyje valaki, hogy «nil admirari» az elvem, meg
mondom, hogy egyen mégis csodálkozom mint «meglepő)) ós «sajátságos* 
valamin, nevezetesen azon, a mit t. ellenfelem a magyar nyelv állandó
ságának vagyis változásbeii lassiíságának konstatálása után befejezésül 
mond, t. i . : «Ha tehát szabad jósolnunk a nyelvtörténeti kutatás jövő 
•eredményeiről, ón inkább hiszem, hogy az Árpádok-korabeli magyar nyelv 
hangzása még több tekintetben különbözött a maitól, mintsem nyelvtudo
mányunk eddigi eszközeivel képesek voltunk megállapítani)) (Nyr. 2 5 : 159) 

Ugyan mit szól ehhez a logika ? 
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VIII. 

Az elmondottakra támaszkodva a Halotti Beszéd olvasását 
Következőleg gondolom megállapíthatónak : 

Látjátok, feleim, szömtökkel, mik vagymok! Isá por és 
hamuv vagymok! Menyi milasztben terömtévé elévé mü isemö-
köt, Ádámot, és adottá valá neki paradicsomot házoá. És ménd 
parádicsomben valou gyimilcsiktűl monda neki élnie, héón tilotaá 
űt igy fá gyimilcsétűl, gye mondaá neki, mérétt nöm énnéik: Isá, 
ki napon émdöl az gyimilcstűl, hálálnék háláláál holsz. Hádlává 
holtát terömtévé Istentűi, gye feledévé. Engedé ördöng intetvinek 
és évek az tilvott gyimilcstűl és az gyimilcsben hálálot évek. Es 
az gyimilcsnek oly keserüv valá vize, hogy torkokat migé sza
kasztja valá; Nöm héón mogánek, gye ménd ű fajánek hálálot évek. 
Haragovék Isten és vetévé űt ez monkás világbeié, és lön hálál
nék és pokolnek fészé és ménd ű nemének. Kik azok, mü vagy
mok, hogy és tü látjátok szömtökkel. Isá, és nöm iggy ember múl
hatja ez vermöt; isá, ménd azhoz járou vagymok. Vimádjok uramk 
Isten kégyilmét ez lélikért, hogy jorgasson ű neki és kégyidjén és 
bolcsássá ménd ű bűnét. Es vimádjok szen(t) áhszin Máriát és 
boudog Miháél árkángyélt és ménd ángyélkot, hogy vimádjanak 
éretté. Es vimádjok szent Péter urat, kinek adott hátaim oudaniá 
-és kétnié, hogy oudjá ménd ű bűnét. Es vimádjok ménd szente
két, hogy légyenek neki segéd uramk szine előtt, hogy Isten ű 
vimádságok miá bolcsássá ű bűnét és szabadúhá üt ördöng ildet-
vitűl és poko] kmzatvjátúl (-tűi ?) és vezesse űt paradicsom nyú-
golmábeli és adjon neki mönny-oruszágbelé utat és ménd jouben 
részét. Es kéátsátok Uramkhoz hármúl : Kyrie eleison! 

Szerelmes brátim, vimádjamok ez szégín ember lukiért, kit 
Ur ez napon ez hámos világ timnöczébelől menté, kinek ez napon 
testét tömetjök, hogy Úr űt kégyilméhel Ábráám, Izsák, Jákob 
kebelében helyhézjé, hogy bírságnap jutva ménd ű szentii és önöt-
tei közikön jou felől joktatniá íleszje űt. Es tü bennetök ! Clamate 
i e r : Kyrie eleison ! 

(L. A magyar nyelv ez. könyvemet, 73—77. 1.) 
SZINNYEI JÓZSEF. 



A török nyelv idegen elemei. 
(Negyedik közlemény.) 

Jahudi, jaudi, zsidó, juif; jahudi havrasi zsinagóga, syna-
gogue BARB. Átvétel a-spanyol-zsidó nyelv révén a héberből. 
A zsidót gúnynéven .zufut, gi/ut-nak is nevezik, v. ö. Erimben 
gvfut-kale (helynév). 

jakamoz, ,phosphorescence que laissent voir certains pois-
sons pendant la nuit' Jus. MBYER a görög 5waa|j.ó<;-ból származ
tatja. 

iakut, rubint, rubin; az arab nyelvből a görög oáxiv -̂og 
révén került a törökségbe. 

jali, tengerpart, nyaraló, rivage, maison de campagne sur 
le bord de l'eau BARB. MEYER a görög ytaXós (aqiaXóc) szóból szár
maztatja, noha nem elég bizonyitó erővel. 

fisa, jísa, cri de manoeuvre pour hisser les voiles BARB. 
A német hissen mellett, melyből MEY. a török szót származtatja, 
megemlítendő a franczia hisser, hisse, az olasz issare is. 

jortu, keresztény ünnep, féte surtout chez les chrétiens > 
paskalja jortusu húsvét BARB. a görög éoptT], újgör. yiopti] átvétele. 
Az utóbbi alak valószínűleg visszavétele a török jortu-nak. 

Kabanica, kapanica, díszköpeny, sorté de pelisse portóé 
d'abord par le sultan, plus tárd par le grand-vizir et les dignitaires 
BARB. MIKLOSICH a bolg. kabanica, szerb kabanica stb. szókból 
eredteti, és Összevetve a lat. cabanus, olasz gabbano stb. szókkal, 
európai eredetűnek mondja. BONELLI olasz szónak tartja. 

kabineto, törvényhozás, minisztérium, cabinet; avropa ka-
binetolari az európai törvényhozó testületek. SAK. [A franczia 
cabinet-nek olaszosított átvétele. 

kabusan, metszetlen drágakő, pierre précieuse non taillé, 
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cabochon. A Lehce kabusan helynévből származtatja, de sokkal 
valószínűbb a franczia cabochon, olasz capocchio átvétele BARB. 

kadena, láncz, gályaláncz, chaine attachée aux pieds des 
galériens BARB. az olasz catena velenczeies átvétele. 

kadirga, evezős hajó, grandé galére dönt chaque rame 
était temie par quatre rameurs, kadirga baliyi czethal, baleine 
BARB. a görög %áz£pyov átvétele. 

kafes, kalitka, ablakrostóly, cage, barre aux de íenétre, 
pengére kafesi jalousie, kafeste oturmak magányosságban élni, 
BARB. NÖLDEKE a latin capsus szóval hozza összefüggésbe. MEY. 

kajtan, gajtan, zsinór, cordonnét de soie, lacet BARB. AZ 
arab nyelvbe több európai nyelv révén került, melyek közül a 
latin gaitanum, görög yáítávia, -fáira a legvilágosabban szólók MEY. 

kajtas, czethalfaj, baleine; a görög xfyco? átvételének tartja 
BARB. 

kalamar, 1. tintahal, calmar ou encornet, törökösebben 
mürekkeb baliyi tintahal, poisson d'encre BARB. Összefügg a latin 
calamaria, a görög %aka\iápi, olasz calamaro szókkal. 2. kereskedő, 
kalmár, hándler ZEN. MIKLOSICH a német kramer-hő\ származtatja 
holott sokkal valószínűbb hogy a magyar kalmár szó átvétele. 

kaiéin, vadászcsizma,! chausses, bottes de chasse BARB. 
Összefüggésben látszik lenni az olasz calzo, calzone alakokkal. 

kalem, toll, roseau á écrire, kursun kalem czeruza. Az arab 
nyelvből a görög xáXa îo? révén került a törökségbe. 

kaleska (kaleska BARB.), fogat, caléche. MIKLOSICH a bolgár 
kaleska, kaleska, lengy. kolaska szókkal állítja egybe. Valószínűleg 
lengyel átvétel. 

kalieta, galette, biscuit de mer, navire BARB. mindkét 
jelentéssel az olasz galletta (galette) és galeotto (galiote) átvétele. 

kalima, hajós műszó, amas des cábles á retenir l'ancre; 
az olasz calumo átvétele. BARB. 

kalinis, madárfaj, il ressemble á la mouette BARB. MEYER 
szerint a gallina szó görög plur. -sq képzős alakjának átvétele. 

kalinos, édesvízi halfaj, silurus glanis. A görög y'kó.yoc;, fá-
Xtvo<; átvétele BARB. 

kalip, forma, modéle, forme. Az ó-görög x,aXÓ7rou<;-ból az 
arab révén került a törökségbe. Az új-görög %akobiti visszavétel a 
törökből. MEY. 
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kaljon (kvljun, kaliun), hadihajó, corvette, frégate, vaia-
seaux de haut-börd BAEB.; kalijongu tengerész, az olasz galeone 
(galea) átvétele. 

kalora, ócska holmik, pantoufles raccommodées et autres 
vieilleries; kalora-hane ószeres bolt, a Lehce görög eredetű szónak 
tartja. V. ö. xaXeúpa BAEB. 

kamara, hajófülke, gyülekező hely, törvényhozás, cabine, 
assemblée politique ; kamaralar les chambres; kornerot (ol. cama-
rotto hajószolga) BARB. az olasz eamera átvétele, v. ö. magy. kamara 
főleg az utóbbi jelentésben. 

kambial, adóslevél, lettre de change. Ujabb átvétele az 
olasz cambiale szónak BAEB. 

kambio, váltás, change, kambio simsari váltóügynök. Ujabb 
átvétele az olasz cambio szónak BAEB. 

kampana, csengettyű, clochet, más szóval törökül cingirak. 
Az olasz campana átvétele. 

kanál, csatorna,- canal, tournant; suez kanali szuez csa
torna. Ujabb franczia átvétel. Jus. 

kanapé, pamlag, canapé. Ujabb franczia átvétel. IZZET. 
kanarja, kanári madár. Az új-görög vcavápi plur. alakjának 

xavápia-nak az átvétele. SAK. 
kanavica, hímzés, broderie; kanavica islemeleri hímzések. Az 

olasz canabaccio átvétele. BAEB. 
kaabot, kunbút, halfaj, mugil céphalus vulg. cabot BAEB. 

MEYEE a török alakot a fr. cabot, chabot szóknak megfelelő olasz 
.szó átvételének tartja. 

kancelarja, hivatal, konzuli iroda, chancellerie, office con-
sulaire. Olasz átvétel. BAEB. 

kandil, lámpa, lampe. Görög (xavS^Xa) eredetű szó, mely 
ÍIZ arab révén került a törökségbe. MEY. 

kanta, korsó, art krug, kanne ZEE. A hódoltság korában 
kerülhetett a magyarból a török nyelvbe, v. ö. szerb kanta. 

kantar, súlymérték, poids équivalant á 44 ocques BAEB. 
A görög xsvcíjvápcov (lat. centenárium) révén került az arab nyelv-
M i a törökbe MEY. 

kanun, törvény, szabály, régle, statut; kanun-name code. 
A görög xavwv arab átvétele. Ugyancsak ez az eredete a zene 
liangszert jelentő kanun-n&k is Jus. 
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kanga, horog, crochet, crampon, croc; v. ö. coban kanf}asi, 
gemi kannást BARB. AZ olasz gancio átvétele, mely szóval úgy lát
szik, hogy a magyar gáncs (gáncsot vetni) is összefüggésben van. 

kapare, kaparoz, felpénz, capture facile BARB. az előbbi 
alak, a mai élő nyelv szava, görög eredetűnek látszik. 

kapsul, capsule; kapsid kutusu amorcette SAK. Ujabb fran-
czia átvétel. 

kaptán, kapudan, kapitány, capitaine. Az utóbbi alak kapu-
dan török népetymologiának látszik, mindkettő az olasz capi-
tano átvétele. 

kapurta, hajós műszó, écurtille. BARB. az olasz bocca porta 
átvételének tartja. 

kapus ka (kopuska BARB.), káposzta, chou au beurre ou 
á l'huile. Szláv átvételnek látszik, v. ö. orosz kapusta, magy. 
káposzta. ' 

kaput, kapót, köpeny, sorté de capote á l'européenne. Az 
olasz cappotto átvétele BARB. ' 

karabina, fegyvernem, carabin; bir nevi ayzi genis tabanga 
széles szájú pisztoly IZZET ; az olasz carabina átvétele. Jus. 

karanfil, szegfű, giroflier. A görög wxpvtcpoXXov átvétele az 
arab közvetítésével. 

karanta, javakorabeli emberre mondják, mann in bestén 
altér ZEN. AZ olasz quaranta (negyvenes) átvételének látszik. 

karantina, quarantaine. Az olasz quarantina ujabb át
vétele. 

karasi, halfaj, poisson dans le génre de l'orque BARB. 
MIKLOSICH egybeveti vele a szerb karas, magy. kárász szókat. 

karaveal, hajóféle, caravelle, grand bátiment de guerre. 
BARB. olasz eredetűnek mondja. 

karga-basso, hajós műszó, commandement de la petité ma-
noeuvre qui consiste á amener les voiles. BARB. az olasz cari-
cabbasso átvételének tartja. 

karidis, tengeri rák, crevette. A görög %apíSa, plur. xapcSe? 
alakjának átvétele. 

karjola, európai ágy, lit de facon européenne. Az olasz 
carriuola átvétele, az új-görög xaptóXa török átvételnek látszik. 

karnabit, kelkáposzta, chou-fleur. Az arab nyelvbe görög 
réven került el, v. ö. gör. %pá{x̂ Yj, %pa{i(3í§cov; arabul karnabid.. 
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karta 1. harta, harita. 
kasa, kassza, caisse, bureau de la caisse. Az olasz cassa 

átvétele BARB. 
kasara, BARB. szerint le gaillard d'arriére, és mint ilyet az 

olasz cassaro átvételének tartja. 
kasator (kasatura Jus.), sabre-báionette. Az utóbbi alakot 

MEY. a szláv kosa, kosor magy. kasza alakokkal akarja összeegyez
tetni, de sokkal valószinűbb BON. nézete, a ki e szót olasz átvétel
nek tartja. 

kasr, vár, kastély, BIAN. AZ arabból átkerült szó eredetére 
nézve v. ö. görög xáatpov, lat. castrum. MEY. 

kaser (kaser pejnir) sajtféle Jus. Eredetére nézve v. ö. oláh 
cas, plur. casuri. MEY. 

kaskaval, szárazsajt-féle, fromage sec en forme de tété 
BARB. Eredetére nézve v. ö. olasz cacio cavallo, új-görög %aa%apáXt 
(átvétel a törökből), oláh cascaval, magy. kaskaval. A törökben 
valószínűleg oláh átvétel. 

katana (katona BARB.), cheval épais, massif BARB. ungari-
scher Reiter ZEN. Magyar átvételnek látszik; v. ö. új-görög jwttávot, 
xafictXkapío. oirffpiXT], lengy. katona, szerb, katana. 

katolik, katolikus, eatholique. Az új-görög y.a$oki%óc, át
vétele. 

kavalir, lovag, chevalier, surtout eh. de malte. Az olasz 
cavaliere átvétele BARB. 

kazino 1. gazino. 
kefal, halfaj, müge á grosse tété, cabot BARB. AZ új-görög 

•státpaXo? átvétele. 
kdeader, mérték neme, mesure pour les boissons, vasé de 

deux litres et demi. A görög xóXivSpoc; átvétele BARB. 
kepeneg, köpönyeg, gros manteau de laine BARB. Nem 

lehetetlen, hogy e kétségtelenül török eredetű szó a délszláv vagy 
magyar nyelvekből kölcsönözte vissza e szavát. 

kerata, gazficzkó, cornard, corne. A görög xapatac; vocati-
vusának átvétele BARB. 

keremit, tégla, tuile BARB. V. ö. görög Y.epa{iíq, új-görög 
%spajji§t, mely utóbbi azonban visszavétel is lehet a törökből. 

kerevit (karavit BARB.), kerevet, canapé, bois de lit, sofa. 
Az új-görög xpeppáu átvétele. 
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kestand, gesztenye, chátaigne BARB. Eredetére nézve v. ö. 
xácrcavov, castanea etc. 

kestere (küstere, kilétére), betonica officinalis, meule á 
aiguiser BARB. Eredetére nézve v. ö. görög xéatpov. 

kila, hajós műszó, quille, longue piéce de bois; az olasz 
chiglia átvétele BARB.. 

kile, mérték, mesure pour les córéales. A görög xoíXov-ból 
az arab révén jutott a törökbe MEY. 

kiler, kilar, pincze, cellier, chambre aux provisions BARB. 
A görög xsXkápi útján jutott a törökbe. 

kilid, lakat, serruré. A görög xXeiSí perzsa úton jutott a 
törökbe. 

kilise, templom, église. A görög éxxXirjaia arab változata. 
kimja, vegytan, alchimie, szintén arab közvetítéssel a görög 

^o^sía szóból MEY. 
kiral, roi, souverain; deli kiral vakmerő király (Báthory 

István); kiralice királynő, reine. Átvétel a délszláv nyelvekből, 
illetve a magyarból. MIKL. 

kiranete, fúvó hangszer, a franczia clarinette népies ki
ejtése BARB. 

kiráz, kirez, cseresznye, cerise. A görög xspáaiov arab vál
tozatából átvett alak MEY. 

kirbac, korbács, fouet en peau BARB. AZ arab nyelvből 
átkerült szó szláv eredetű, v. ö. magy. korbács. 

kirmizi (kirmizi), magyar arany, monnaie d'or d'Hongrie. 
A magyar körmöczi népetymologikus átvétele, a mennyiben a török 
szó pirosat jelent. 

knez, vezér, fejedelem, titre donné au prince de Serbie etc. 
átvétel a szlávságból, v. ö. magy. kenéz. 

koboz, hangszer, koboz. A hódoltság korában volt főleg 
használatos, mint magyarból átvett szó. 

kocán, szár, kocsány, rhizome ou pivot de la plante BARB., 
racine de choux HIND. Eredetére nézve v. ö. szerb kocán, magy. 
kocsán, kocsány. 

koci, kocu, kocsi, grandé voiture, carrosse; régebben csakis 
előkelő emberek használták BARB. Ugyanezen alakból van tovább
képezve a kocac, kocáé is kocsis, cocher jelentéssel. Mindkettő 
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magyar átvétel, noha főleg az utóbbi alaknál, a délszláv átvételek 
is tekintetbe veendők. 

kokona, görög s ujabban minden európai nő neve, dame 
grecque BARB. Valószínűleg a xoxcova átvétele, noha ez új-görög 
alak török visszavétel is lehet, és ez esetben a régi görög *pvaixa-ra 
lehetne, mint eredeti forrásra gondolni. A kokona szót a mi nyel
vünk is átvette a töröktől. 

kokoroz, rút, cornard, laid BARB. E jelentésében kétes, de 
mindenesetre idegen eredetű. Jelent még egy kukoricza fajt is, v. ö. 
kukuruz. 

kóla, colle, empois, keményítő Jus. az olasz collá átvétele. 
V. ö. kóla etmek keményíteni (fehérneműt). 

kolafun, mézga-faj, colophane, de la destillation de la téré-
benthine. A görög xoXocpoovía átvétele BARB. 

koljoz, halfaj, de la famille des scombéroides; a görög %OKÍOQ 
átvétele BARB. 

kolocka, kulucka, gluckhenne, poule couveuse BARB. Ere
detére nézve v. ö. szerb klocka, alb. klocké. ZEN. ugyanezen szó
nak még egy török palacka, pelaóka változatát is ismer MIKL. 

komisijon, bizomány, bizottság, commission; tahkik komi-
sijonu comm. d'enquéte SAK. komisijon-gu bizományos. Ujabb fran-
czia átvétel. 

komite, bizottság, comité; igra komitesi, comité exécutif 
SAK. Ujabb franczia átvétel. 

konboj, pánczólos hajó, bátiment cuirassó BARB. AZ olasz 
convoglio átvétele. 

konclura, kundura, czipő, chaussure, brodequin, konduragi 
czipész. BARB. az olasz coturno szóból magyarázza, BON. olasz kon-
dura magyarázata azonban valószínűbb. 

konferans, tanácskozás, conférence IZZET. Ujabb franczia 
átvétel. 

konsolato, konzulátus, konzuli hivatal, consulat SAK. Ujabb 
igen elterjedt franczia neologizmus. Ep úgy mint 

konsolos, konzul, consul, idegen államok konzulja. Az új
görög %ovao'koc, révén terjedt el a használata. 

kontos, ruhadarab, espéce de robe ou pelisse a manches 
étroites BARB. Eredetére nézve v. ö. magy. kantus, köntös. E szó 
egyébiránt török eredetű is lehet. 
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kontra, ellenkezés, zidijet Lugat; kontra Bitnek ellenezni 
valamit. Ujabb európai átvétel. 

kontrato, kontorato, szerződés, contrat, sureti resmijede bir 
kontrato hivatalos szerződés.'SAK. Ujabb olasz átvétel. 

konzolos, kétes eredetű szó, jelent egy mesebeli szörnye
teget (kara konzolos), loupgarou, monstre fantastique BARB. Alakja 
görög eredetre vall. 

kopja, kopja, lanze ZEN. Eredetére nézve v. ö. bolg. köpje, 
szerb koplje, magy. kopja MIKL. 

kopoj, vadászeb, kopó, chien de chasse trés agile, tuna 
kopojii dunai kopó. Eredetére nézve számbaveendők a szláv és 
magyar alakok is. 

kordela, zsinór, corclonnet de soie, de laine ou coton, 
kordela^i zsinórárus. Az olasz cordeüa átvétele, v. ö. új-görög 
xopőéXXa, mely vagy olasz vagy török átvétel. 

kordon, óraián ez, chaine de montre; továbbá: cordon 
sanitaire, grand cordon d'un décoration BARB. Üjabbkori franczia 
átvétel. 

korona, a magyaréval azonos jelentéssel és kiejtéssel gyak
ran fordul elő a hódoltság korabeli török íróknál. 

korvet, hadihajó, petit bátiment de guerre. A franczia cor-
vette ujabb átvétele BARB. 

kostanica, lándsa, lanzentráger ZEN. Eredetére nézve v. ó. 
bulg. costanica stb. MIKL. 

koter, hadihajó-féle, navires de guerre ou de plaisanc. Az£ 
angol cutter ujabb átvétele BARB. 

k'óprü, híd, pont. MEYER a tatár köbergá ellenében felemlíti 
a görög Yécpupa alakot, melyre a török alak visszavezethető volna. 

körfez, öböl, golfé. MEY. a görög %ópyo<; mássát látja benne. 
Korfu török neve szintén körfez. 

kristian, keresztény, chrétien; ujabban ez a leghasznála
tosabb kifejezés a keresztények megjelölésére. Ujabb görög vagy 
olasz átvétel. 

kukla, báb, poupée; használatos még a kukula, kukuleta 
(capuchon) megrövidítése gyanánt is BARB. az új-görög xoöxXa 
átvétele. 

kuknus, madárfaj, espéce de phénix. BARB. a görög xóxvós 
(hattyú) átvételének tartja. 

SYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXVII. 2 6 
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kulac, kenyérféle, art Semmel ZEN. Eredetére nézve v. Ő. 
szerb kolac, magy. kalács. 

kulube, külübe, kunyhó, sátor, cabane, cahute. Az új-görög 
•aaXópT] alak mellett számba veendők a magyar és délszláv alakok 
is. MIKL. 

kulumbur, hajós műszó, partié du mát. Az olasz colombierv 
átvétele. BAEB. : 

kuma, a hárembeli asszonyok egymást e néven szólítják 
Boszniában BLAÜ, beisehláferin ZEN. V. ö. a szláv kuma, magy. 
koma alakokat. Ma már alig van használatban. 

kumanda, parancs, commandement militaire SAK. Össze
függ vele a kumandan szó, bas kumandan főparancsnok, továbbá 
kumandar, melynek az előbbiével hasonló jelentése van. Mindezen 
szók az olasz cowjmando, comandante, commendatore alakok ujabb-
kori átvételei BARB. 

kumanja, élelmi szer, vivres de bord. Az új-görög xoo ĵxávca 
átvétele BAEB. 

kumisar, biztos, commissaire, bas-kumisar főbiztos SAK. Í 
Ujabb franczia átvétel. 

kumkuma, palaczkféle, metall flasche BIAN. ; MEY. arab 
közvetítéssel a lat. cucuma származékának tartja. 

kumpanja, társaság, compagnie SAK. Ujabb franczia átvétel. 
kupa, kupa, edény, Becher ZEN. Eredetére nézve v. ö. a 

szláv és magyar kupa alakokat. / 
kurniza, corniche, moulure autour du piafond. BARB. az 

olasz cornice átvételének tartja, v. ö. új-görög xopvÍTaa. ; 
kursan, tengeri rabló, corsaire, pirate. Az olasz corsale 

átvétele. BARB. 
kurtlaca, hajós műszó, voiles supplémentaires et volantes. 

Az olasz coltellacci átvétele BARB. 
kutu, skatulya, boite. MEY. az ó-görög rótoc, KÓttc alakokkal 

hozza összefüggésbe. 
Labada, főzelék, rumex alpinus, plante de la famille des > 

Polygonées BARB. V. ö. magy. laboda. 
ladika, a vladika változata, mely szó régebben a montenegrói \ 

egyházfejedelmek czíme volt, chef spirituel BARB. I 
ladinga, patrontáska, petité cartouchiére Jus. E szót MEYER 

a magyar ládika szóból származtatja, de tévesen. i 
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• larim, lam, csatorna; canal, mine de siége; layim acniak 
omvrir une mine, denis lafimlari törpilles; layim^i sóidat du génié. 
BÁRÉ. az újgörög Xa-roú|u-ból származtatja. 

lahana, káposzta, chou; baslahana chou-cabus, kara lahana 
ehou vert, lahana tursusu chou-cabus frit. BARB. MÉTER szerint a 
görög Xá/avov többeséből ered. 

lakerda, sózott halfaj, thonine, thon sálé. Új-görög XaxépSa, 
mely szót MEY. a latin lacerta-val hoz összefüggésbe. 

Iámba, lámpa, lampe; lamba sisesi lámpaüveg. BON. e szónak 
lámpa (ol. lampada) alakját megkülömbözteti egy lamba alaktól, 
melyet BARB. nyomán más eredetűnek (ol. lembó) tart, és a mely
nek ,lignes ou filets servant de bordűré autour d'une corniehe' 
jelentése van. 

lámpása, pan de robe long et á larges bords SAM. E szót 
.BON. az olasz lembaccio átvitelének tartja. 

lando; újabbkori átvétele a német landau szónak. 
langer, közepes finomságú bor, sorté de boisson médiocre 

BIAN. Ugyancsak e szónak langoros alakját is ismeri ZEN. hasonló 
jelentéssel. V. ö. új-görög 'kd^epoQ, Xá^epaQ alakokat. 

lanterna, újabbkori átvétele az olasz lanterna szónak BON. 
lapina, halfaj, beau poisson aux reflets rouge et vert éme-

raude. BARB. az új-görög Xowríva szóból származtatja. 
lasta, teher, tonnage d'un vaisseau Jus. Eredetét BARB. a 

német last-rst, RARB. pedig az olasz lasta-xa vezeti vissza. 
lastarja, kalarábéfajta növény, sorté de grosse bette Jus., 

grand chou-rave de couleur nőire BARB. Eredetére nézve v. ö. a 
szláv lastar, új-görög fikacxapi alakokat. ' ! 

lastik, gummi avagy kaucsukból készült holmi, caoutchouc 
SAM., lastikli elasztikus, sikamlós, lastikli kajtan cordon élastique 
lastikli lakirdi sikamlós beszéd. A franczia élastique átvétele. 

laska, hajóműszó, corda mezzo tesa BON. Összefügg vele a 
velénczei lascare szó, donner du mou' jelentéssel. BARB. az olasz 
íusco átvételének tartja. 

lata, sima fa, planche de plancher SAM. demir latasi barre 
de fer plate. BON. az olasz lattá átvételének tartja. Igei formája 
latalamak SAK. 

latin, római katolikus, latin, catholique, latinge latinul. A gö-
TÖg Xocuívoc átvétele. ! 

26* 
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lauta, hangszer, luth; BON. az olasz liuto átvételének tartjar 

noha e szó arab eredetűnek látszik. 
lavanda, levendula fű, lavande, lavanda suju eau de lavande-

ambrée. Eredetére v. ö. az olasz lavanda és új-görög Xspávta. 
alakokai 

lazareto, lazaret Jus. Az olasz lazzaretto újabb átvétele. 
leh, lengyel, polonais, lehistan Lengyelország, lekli lengyel

országi, lengyel. Lengy. lech, szerb leh MIKL. 
lejen, lijen, mosdó edény, bassin, ouvette, el lejeni kézmosó 

edény, berber lejeni plat á barbe. Használatos a perzsa ós arab
nyelvben is, melyekbe a görög Xexávyj révén kerülhetett. Az új
görög Xsfévi a törökből van visszavéve. 

lenger, horgony, ancre de navire BARB. Megvan az arab és 
perzsa nyelvben is. Eredetét MEY. a görög orptupa szóra vezeti 
vissza, és nem fogadja el MIKL. nézetét, a ki e szót az olasz Van-
cora alakból magyarázza. 

lepsika, selyemféle szövet, étoffe imitant la soie ; lepsika pa-
najiri lipcsei vásár. A német Leipzig szóból francziásított leipsicoi» 
(lipcsei) alak újabb átvétele. 

leva, hajós műszó, aux rames Jus. Az olasz leva (remo) újabb 
átvétele. 

levrek, halfaj, loup de mer, brochet. Eredetére nézve MEYER 
felemlíti a görög XajSpáxt, ó-görög Xá(3pa£ alakokat. 

libra, arany pénz, livre, monnaie; ingilterre librasi angol 
arany. BARB. az olasz libbra átvételének tartja. Ugyancsak ide tar
tozik a hasonló jelentésű Ura szó, mely szokottabb használatú az. 
előbbinél, v. ö. olasz Ura. 

liman, kikötő, port, havre; liman ayzi a kikötő bejárata,. 
liman rejsi révkapitány, limanlik nyugodtság (a tengeré), dialectice ; 
iliman. Eredetére nézve v. ö. görög Xi|AY]v; az új-görög Xifi.ávL 
visszavétel a törökből. 

limbe, szállítóhajó, főleg a Dunán, bateau de transport pour 
la navigation du Danube BARB. Eredetét MEYER a görög Xs^po?-
ban keresi. 

limon, limun, czitrom,^ limon; tatli limon édes czitrom^. 
limonluk orangerie. Újabb franczia átvétel. 

limonata, limonádé, limonádé; BON. az olasz limonata újabl> 
átvételét látja benne. 



A TÖRÖK NYELV IDEGEN ELEMEI. 3 9 7 

v ' Upari, halfaj, poisson de la famille du maquereau BARB. 
A görög Xtrcaptg átvétele. 

Ura, 1. libra. 
Útra, font, livre; v. ö. lódra, j'úz lodraUk száz fontnyi súly. 

A görög Xkpa átvétele. 
liturja, mise, messe; zijnetli liturja nagy mise BARB. A görög 

TvStTODpYta átvétele. 
livar, haltartó, vivarium BARB. Eredetére nézve MEYER a 

görög [ái[3áptov, latin vivarium szókat említi fel, az új-görög Át(3ápi 
Tisszavétel a törökből. 

lodos, déli szél, vents soufflant du midi. MEYER e szót a gö
rög vóxoQ-ből származtatja^és az l>n hangelváltozást a natrun (e h. 

• latrun), meblebi (e h. leblebi) szókkal is igazolja. 
logofet (e h. logothet), egyházi czím és méltóság, régebben a 

havasalföldi vajda titkárjának a czime, vicaire du patriarchat grec 
d'Orient, intendant BARB. A görög Xofodénr]? átvétele. 

loyostikon, növényfaj, livéche, lat. ligusticum BIAN. A görög 
X'.fv>azi%óv átvétele. 

lokanda, vendéglő, hotel a l'europóenne, restaurant. BARB. 
Az olasz locanda átvétele. 

lokomotif, demir jol üzerinde-ki arabalari ceken makineli 
arába, a vasúti kocsikat húzó gépes kocsi. IZZET. Újabb franczia 
átvétel. 

lombar (lombur Jus.), hajós műszó, sabord par oú passe la 
volée des canons sur un navire BARB. A szó eredetére v. ö. új
görög XoD[XírápSa, mely mellett MEY. a breton lambowrz alakot is 
felemlíti. 

londra, londrina, az előbbi szó a franczia Londres (London) 
kiejtése, az utóbbi angol szövetet jelent, londrin, drap BIAN. AZ 
olasz londrino átvétele. 

Ionja, 1. lója. 
lord, gazdag európai, zengin LUGAT. Ujabb angol átvétel. 
lóri, papagájfaj, orfraie, perroquet rouge. Európai átvétel. 
lostarja, kis vendéglő, csapszék, petité auberge. Az olasz 

névelős Vosteria átvétele; az új-görög Aoaiapía török átvétel. 
lousa, gyerekágyas asszony, accouchée, femrne en couches; 

a görög Xsyoöoa átvételének látszik BARB. 
lója (Ionja), czella, börze, páholy; loge, cellule, bourse, loge 
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4e francsmacons; longa ustasi börze elnök, tiatro lopási páholy 
BABB. AZ olasz loggia átvétele, v. ö. görögül XóvtCa. A longa-heli 
n-re nézve 1. MEYER 44. 1. 

lufer, lüfer, halfaj, thun, thonite, du génre bonite BABB. Ere
detére nézve v. ö. görög Xoocpápi, YO"?°cpt alakokat. 

lundra, lundura, csónakfajta, bateau de forme lourde etmas-
sive BABB. Atvitten esetlen, ügyetlen emberre is alkalmazzák: lun
dura gibi jakissiz, esetlen mint a lundura. Eredetet illetőleg MEY. 
a rom. luntre, olasz londra, új-görög Xóvtpa alakokkal hozza össze
függésbe. 

lura, Sternbild der Lyra. ZEN. a görög Xópa másának tartja.. 
lustro, lustra, fénymáz, vernis pour la chaussure: lustrogi, 

lustra gi vernisseur. Az olasz lustro átvétele, míg az új-görög 
Xoöatpo? török átvétel. 

Maca (maga), pique (au jeu de cartes) Jus. Az olasz mázza 
átvétele, míg az új-görög [jiátoa török átvételnek látszik. 

macuna, hajós] műszó, machine á mater BABB. AZ olasz 
illetve velenczei mazzona átvétele BON. 

madám, madama, úrnő, európai nő, madame. Ujabb és
pedig kettős átvétel a franczia és olasz nyelvekből. 

mayaza, máza, magazin. Az arab eredetű mahzen szónak 
európai átvétele. 

magnolja, magnolie. BON. az olasz nyelvből átvett szónak 
tartja, mely egyébiránt több európai nyelvben is megvan. 

mahona (mavuna), teherszállító hajó, gros bateau plat et 
large BABB. Olasz átvétel. 

majdanos, petrezselyem, persil. Az új-görög [xaxsőovirjat át
vétele. A szokásban levő arab átirás arab népetymologián alap
szik, mely e szót mide-nuvaz elemekre bontja és magyarázza. 

majis, május, le mois de mai. Az új-görög \kdic, átvétele. 
majistra, hajós műszó, grand-voile. Az olasz maestra át

vétele BON. 
majma, hajós műszó, terme de commandement. Az olass 

ammaina megrövidített átvétele BON. 
makarna, tésztaféle, makaróni'Jus. Az olasz maccheroni át

vétele BON. 
makine, gép, machine. Az olasz macchina átvétele BON. 
maknatis (miknatis, mihladis, mihladiz), delej, magnet, 
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A görög jj,a7V7|nr]<; átvétele BARB. miknatissijet delejesség, aimanta-
tion SAK. 

malgama, ragasztók, malgama etmek amalgamer SAK. Ujabb 
franczia átvétel. 

malihulja, búskomorság, mélaneolie, humeur nőire. Arab 
közvetítéssel a görög [leXa^oXía átvétele. Külön használatban is 
dívik a szó utórésze a hulja epe jelentéssel BARB. 

mamaliga, tengeri lisztből főtt étel, bouille faite avec la 
farine de mais BARB. Átvétel a román nyelvből, v. ö. magyar 
mamaliga. 

manaster, manastir, klastrom, monastére. A görög [iova-
arr/pc, \Lavaaxripi átvétele. BARB. 

mandal, zár, verrou; mandallamak ellakatolni\BARB. A gö
rög {JtavtáXi, \Láv<5aikoq átvétele MEY. 

mandra, legelő, bercail, parc au bétail, mandra köpeji, 
juhászkutya BARB. Átvétele az olasz mandra szónak. V. ö. görög 
{xdcvSpa, ujg. [Lávtpa. 

manela, gyalu, levier. Eredetére nézve v. ö. új-görög 
•jiavéXa, velenczei manoela, olasz manovella MEY. 

maneska, hajós műszó, terme de marine. Az olasz manesco 
átvétele MEY. 

manevre (manevra, menavra, manovra), manoeuvres. Ujabb 
átvétele az olasz manovra szónak. 

mankir, rézpénz, monnaie de cuivre. BARB. mongol átvé
telnek tartja, holott nem egyéb, mint a bakir (réz) szónak czigá-
nyos kiejtése. V. ö. mangiz, mangir kiejtéseket, és e tréfás, szintén 
czigányos használatot: mangiz nanaj (nincs pénz). 

manika, hajós műszó, manche á vént BARB. AZ olasz 
manica átvétele. Ugyanezen szónak manka változatát látja MEY. 
a sereget, bandát jelentő és hasonló hangzású alakban. 

manivela, hajós műszó, machine pour fairé mouvoir le gou-
vernail. Az olasz manovella átvétele BARB. 

mantanota, szerető, femme entretenue. Az olasz mantenuta 
átvétele. BARB. hibásan származtatja ez olasz szóból a mantona 
alakot, mely egyébként nincs is használatban, és a melyet MEY. 
az olasz madonna átvételének tart. Törökül yorata, horata az ilyen 
nőnek a neve. 
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mantar, gomba, champignon. MEY. a görög [xavaápt átvéte
lének tartja. 

manti, hajós műszó, cordage attaché á un fardeau. Ugyan
ilyen jelentése van SLmantiliá szónakis. Az előbbi az olasz mante, 
az utóbbi pedig a hasonló eredetű mantiglio átvétele BARB. 

manto, köpeny, manteaűí Jus. Valószínűleg az olasz manto 
átvétele BON. V. ö. fr. manteau. 

manufatora, kézműipar, manufacture SAK., manifatoragi 
kézműiparárus. Az olaz manifatura átvétele. 

manga, élelem, étel, nourriture, aliment BARB. Inkább 
tréfás értelemben használatos a jemek (étel) helyett. Az olasz 
mangia (mangiare) átvétele. 

marangoz (marangon BARB.), asztalos, ács, menuisier, 
charpentier. Az olasz marangone átvétele (v. ö. görög fjuxpapió?) 
görög közvetítéssel. 

marjol, gazember, schurke ZEN. Eredetére nézve v. ö. olasz 
mariuolo, görög iiap^ió'koQ. 

marka, jel, marque, alamet SAK. Ujabb franczia átvétel. 
mart, márczius, le mois de mars. Az új-görög jxáptt<; átvé

tele. BARB. szerint marti, martis alak is előfordul. 
marti, madárfaj, oiseau de mer du génre aleyon; MEY. az 

olasz martin átvételének tartja. 
martoloz,' martalócz, ancien corsaire du Danube Jus. 

összefügg a görög ápjJiawXó<; (lat. arma) szóval, de közvetlen a 
magyarból, vagy a délszláv nyelvek valamelyikéből való átvétel. 
Hódoltság korabeli szó. 

marul, salátafaj, laitue. Eredetére nézve v. ö. a bizanczi 
jjLapoóXtov (lat. amarus), újg. iiacooXtov szókat. Az új-görög [xapoóXt 
a törökből van visszavéve. MEY. 

mása, asztal, table á manger; fransizge mása bir nev trape-
zeje derler IZZET. V. ö. román masá (latin mensaj. A ,masse, fond 
d'argent' jelentésű egy másik mása szó franczia átvétel BARB. 

maskara, bohó, tréfaság, bouffon, histrion; maskara olmak 
gúny tárgyává lenni, maskaralik csúfság. Az olasz maschera (v. ö. 
magyar maskara, fr. mascarade) arab eredetre vezethető vissza 
BARB. 

mastela, edény faj, cuve, cuvier, baignoire BARB. Eredetére 
nézve v. ö. olasz mastdla) görög fwcatéXov. 
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masti, mastigik, petit chien d'appartement. BON. olasz 
{masti) átvételnek tartja. 

mastika, mastix-ból készült ital, mastic, résine extraite du 
pistacia lentiscus ; más néven ráki. Az új-görög [Laazí-p] átvétele. — 
A ,poulie de máture' jelentésű mastika fpastika BARB.) az olasz 
pastecá átvétele MEY. 

mata, hajós műszó, poulie pour amener la voile d'un 
oateau. Eredetére nézve v. ö. velenczei mattá, új-görög yÁza. MEY. 

matis, részeg, ivre, paralysé par l'ivresse, v. ö. új-görög 
'fiád-uooc BARB. 

mavro, fekete, noir, rumjeden: zinfi IZZET. Átvétele és tréfás 
használata az új-görög fiappo szónak. 

medálja, médaille IZZET. Ujabb franczia átvétel. 
medre, metre, anyaméh, gebármutter ZEN. a görög prppa 

közvetítésével MEY. 
melhem, kenőcs, emplátre, onguent. Az arab nyelvből a 

görög [xáXa'Cfxa révén került a törökségbe. MIKL. 
melissa, növényfaj, mélisse, citronelle. A görög [xéXtaaa 

átvétele BARB. 
mendil, törülköző, serviette. Az arab nyelvből a görög 

*xavxiki (lat. mantile) révén került a törökségbe MEY. 
mengene, borsajtó, pressoir á huile ou á raisin. Eredetére 

nézve v. ö. görög pasffávov, olasz mangana. BARB. 
men^enik, ostromgép, ! machine de siége BARB. Arab köz-

yetítéssel a görög lAcrffavixóv változata MEY. 
merinos, merinó gyapjú Jus. Ujabb átvétele a franczia-

spanyol merinos szónak. MEY. 
merlanos, merlan. Az olasz merlano átvétele, új-görög köz

vetítéssel. 
mer mer, márvány, mar b re. A görög jjtápfjuzpo? alaknak az 

arab marmar közvetítésével átvett alakja. 
mersin, mirtus, myrte. A görög [xopaívv] átvétele, míg az 

új-görög [ispotvt visszavétel a törökből MEY. 
metafor, hajó-műszó, chaloup suspendue au flancs du 

nayire. Görög szónak látszik, a nélkül, hogy eredete ki lenne 
mutatható. 

metalik, metélik, rézpénz, monnaie altéróe, rognée' Jus. 
A görög \L£zaXkiy.ós átvétele. 
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metró, méter, méter Jus. Az olasz metró átvétele. Ujabban 
metre alakban is használatos, mely valószínűleg franczia átvétel. 

metropolit, érsek, métropolitain. A görög {XTj-cpoiroXínjc át
vétele. 

mezekerte, hajós műszó, olasz átvétel BON. 
midja, kagyló, moule, coquillage. A görög JJUSSI plurálisának 

jjLuSía-nak átvett alakja. 
migra, hal fajta, poisson de la famille des murénes. 
mii, tű, aiguille pour teindre les paupiéres. Az arab mii 

közvetítésével a görög yA\kf\ átvett alakja. — Ugyancsak ily alakú 
szó utmértéket (mille, mesure itinéraire) is jelent, p. mil-tasi mór
tékkő. A franczia mille átvétele. 

misk, mosusz, musc, parfüm. Európai átvétel. SAK. 
misket, muskotály, musqué, muscat Jus. Az olasz moschetto 

átvétele BON. 
miskin, szegény, misérable, miskinlik misére. Az olasz 

meschino, fr. mesquin alakok keleti (arab) eredetiteknek látszanak. 
mizitra, friss kecskesajt, fromage de chévre frais. Görög 

alakjai a szónak jioC^pa, (uCVjfrpa. 
mi^ana, hajós műszó, artimon. Az olasz mezzana átvé

tele BARB. 
moda, divat, mode, jeni moda, újmódi. A franczia mode 

ujabb átvétele. Hasonló ujabb átvétel a modistra szó is, divat-
árusnö, modiste jelentéssel, v. ö. új-görög \Lodiazpa.. BARB. 

mola, malomkő, pierre meuliére. Az olasz mola átvétele 
BON. Mint hajós műszó, főleg a mola alakban a csónakosok kiáltá
sát jelenti, v. ö. héja mola (cri des ouvriers qui soulévent un lourd 
fardeau). Az olasz mollare átvétele MEY. Előfordul még molla alak
ban is BARB. 

molada, moloda, öreg cseléd, vieille servante ágée et étran-
gére. Eredetére nézve v. ö. olasz ammalato MEY. 

momja, múmia, momie SAK. Ujabb átvétel a francziából. 
monastir 1. manastir. 
morina, növényfaj, muréne, congre. V. ö. görög [i.ópaiva, 

újg. [xoupoóva MEY. 
moskov, orosz, muszka; irodalmi nyelven urusz. Az előbbi 

alak délszláv átvételnek látszik. 
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mostra, próba, mustra , modéle, appeau. Az olasz mostra 
átvétele B O N . 

muco (meco BARB.), hajóslegény, mousse, mejhane mucosit 
garcon de café. Az olasz mozzo átvétele MEY. 

musiki, zene, musique . A görög [lODaairj átvétele M E Y . 
A musika szó, mely főleg katonazenót jelent, az olasz musica átvé
telének látszik BON. 

musmula, noszpolya, néfle. A görög {JiéoTrtXov, más-más köz
vetítéssel, több európai nyelvbe is átjutott . Az újgörög [IOÓ<J[AOOXOV 
valószínűleg visszavétel a törökből. 

maze, müze, múzeum, musée. Ujabb átvétel a francziából, 
v. ö. muze-hane múzeum. 

mürvarid, gyöngy, perle BIAN. A görög ^ap^apít-qQ-ből,. 
perzsa közvetítéssel ju to t t a törökbe. 

müzur, mérték, mass Z E N . AZ olasz misura á tvételének 
látszik M E Y . 

KUNOS IGNÁCZ. 

Ismeret len magyar Calepinus. A M. N. Múzeum kézirattára 
Fol. Hung. 14. jegy alatt egy értékes kézirati szótárt ó'riz, a melynek 
czíme: .Magyar Kalepinus Fabchich József által'.— FABOHICH e szó
tárt 1791—1795-ben írta. Növeli e kézirati szótár értékét az a körül
mény, hogy az elején a szerző beszámol azokkal a művekkel, a melyek
ből dolgozott. Pontosan megírja, melyik munkából mennyi szót vett 
föl, s hogy mettől meddig dolgozott belőle. E források között hetedikül 
van említve : CALEPINUS Parisinus 1554 h a b é t i n m a r g i n e V o c e s 
H u n g a r i c a s a b a n t i q u a m a n u s c r i p t a s per cursus a 24 
Augusti uscpie 31 Augusti 1794. Inventa lóca 190. Asteriscata 37. Cita-
bitur* Calep. MS. — A mit itt a szerző mond, azt szótárában mind meg 
is találjuk. így pl. *Met, avagy Varsa. Calep. in Sagena. Varsa, Mót et 
Calep. MS. in Sagena; metés Calep. MS.; Mohar, Gordon. Calep. MS. 
in Atractylis; Nyergelő', Heveder ló. Calep. MS. inStrator stb. — 
E néhány idézet is bizonyítja, hogy FABCHICH CALBPINUS szótárának egy 
olyan 1554-i kiadását használta, a mely jó sűrűn tele lehetett írva 
magyar szavakkal. 

. E sorok czélja fölhívni azoknak a figyelmét, a kik FABCHICH köny
veiről esetleg tudnak egyet-mást. Ha CALEPiNusnak FABCHICH-hasz
nálta példánya előkerül, s a beleírt szavak a XVI. század közepe tájáról 
valók, úgy nyelvünk újra egy érdekes és becses szótár-töredékkel fog 
gyarapodni. MELICH JÁNOS. 



Az összevont mondat modem szempontból. 

in. 
K látott összevonási elméleteket tovább birálva, a r h e t o r i k a-

- í r ó k r a is azt jegyezhetjük meg (itt persze csak röviden), hogy ők is 
formai tant adnak. Az igaz, főkép a régiek, kevésbbé formait. 

Annál f u r c s á b b a h e l y z e t ü k a n y e l v t a n - í r ó k n a k , a 
kikkel továbbá az az ismét furcsa eset tör tént , hogy elődeik az Össze
vont mondat tanát, mint ilyent akkor vették fel a nyelvtannak mondat
tani részébe, a mikor ugyancsak a nyelvtannak egy másik rovata alatt: 
egyeseknek a kötőszóra adott tanában már meg volt támadva, sőt meg is 
volt czáfolva az efféle tan. 

Ugyanis, mint láttuk, a kötőszóról legalább egyes régibb nyelvtan
árok azt tanították, hogy mindent köt össze. Mások meg épen úgy ad
ták a meghatározását, hogy beszédrészeket, tehát csak szavakat kapcsol. 
Következőleg már a régibb grammatikairók közül is nem mindenik 
nézhette úgy a szóban levő mondatokat, hogy bennök mondatok kap-

. csolódnak, hanem lehettek olyanok is, a kik egyszerűen csak hason
nemű szavak kapcsolatát látták. így ama meghatározások némelyikében 
is rejlhetett ilyen tiltakozás. Egész határozottan tiltakozik azonban már 

. a múlt század elején PEBIZONIUS 3. hollandiai tudós. Ez a SANCTIUS Miner
vájához (1714.) adott jegyzetei közt (a melyek nem épen olyan rosszak, 
mint a minőknek állítják !) azt mondja ide vonatkozólag, hogy ő nem 
mondaná SANcnusszal, Vossiusszal stb. annyira helytelennek a kötőszó
nak azt a régibb felfogását, hogy az hasonló esetalakokat (=szavakat) is 
köt össze. Mert a mikor két név egy igére vonatkozik, vagy egyenlően 
függ egytől, mi szükség van arra, hogy a mondatot két mondatra von
juk szét kettős szókötéssel, s igy kettősnek látszódjék a cselekvés, a mely 
csak egyes ós egy. Hiszen nemde úgy látszanék, hogy kétszer vásároltál 
-és különböző lovakat vettél, ha ezeket az egy vásá,rra vonatkozó szavakat: 
száz aranyon és még többön vettem a lovat így mondanád : száz aranyon 
•vettem a lovat, és még több pénzen vettem a lovat ? Ha így szólsz: 10 
drachmán és 4 obuluson vettem a könyvet, ebben nem kettős a gondolat 
(sententia) hanem egységes ; a kapocs (i t t : kötőszó) semmi egyebet nem 
kapcsol, hanem csak hasonló casusokat és szavakat, a melyek egyszerre 
.tesznek egy értéket, a melyen egy könyv válároltatott. Igy helyesen 
mondhatnád: Saul és Pál ugyanazok; de ha szétvonnád igy: Saul ugyanaz 

.,és Pál ugyanaz, az első tagnak semmi értelme sem lenne, mivel semmi 
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olyan nincs benne és semmi olyan nincs előre bocsátva, a mire vonat
kozzék az «ugyanaz» stb. (I. m. 158.1. jegyz.) 

De térjünk vissza! F u r c s a lehet az is, hogy azok után, a miket 
a szóban levő elmélet logikai alakjára nézve kifejtettünk, most már ' 
azokkal a nyelvtanirókkal sem érthetünk egyet, a kik a szóban 
levő mondatok felbonthatásáról szólva nem mondatokra, hanem Íté
letekre bonthatásról beszéltek. — M é g f u r c s á b b lehet azonban 
az, ha azt mondjuk, hogy a nyelvtanirók túlnyomó része a formális logi
kai tant még formalisabban alkalmazta ós alkalmazhatta a nyelvre. 
Közülök nem egynek formaliter illusztrálnia is kell a szóban levő mon
datok amolyan állítólagos előállását ha gondolkozva, elfogadhatóbban 
kivan beszólni. (Pl. nálunk Király P . : M. nyt. I. 21.) Pedig az efféle-
elemzés és összevonás szerint a nyelv egészen holt anyag lenne. — 
A l o g i k a i a l a p is elfogadható, sőt elfogadandó; de csak mint 
helyes okoskodás. A logikának — mint BEASSAI helyesen jegyzi meg 
(A módszer2 169 1.) — mint egy láthatatlan nemtőnek kell őrködni min
den tudománynak, jelesen a nyelvtannak eljárása felett, de ne úgy, 
hogy magát mutog saját cselekvényeit vegyítse védenczei közzé. 
Pláne, ha azok épen formális logikai tanok. — Helyesen okoskodva 
l é l e k t a n i a l a p r a kell helyezkednünk, a melyre vonatkozólag mél
tán hangsúlyozza az új nyelvészeti iskola s ennek pl. jeles syntaxistája 
ZIEMEE, hogy a nyelvi jelenségeket ezen taglalhatjuk (i. műve 43 1. *)•, 

De hát m i a z a l é l e k t a n i a l a p , a melyet mostanában annyit 
emlegetünk ? És hogy értendő mondattani téren ? Ugy érzem, közbe
vetőleg számolnom kell vele. 

Szerény nézetem szerint így körvonalazhatnók röviden. Lélek
tani alap a lélektan elveinek, módszerének, törvényeinek megfelelő alap ,'-' 

*) A n y e l v t a n n a k a l o g i k á h o z ó s a 1 ó 1 e k t a n^h o z v a l ó 
v i s z o n y á r a vonatkozólag egész hatalmas irodalom van. En azonban 
ezt ezúttal csak kevésbbé vehettem figyelembe, inkább és általában csak 
saját belátásomra alapítottam. így inkább csak czíinleg utalhatok erre az 
irodalomra, a melyben a phiios. nyelvtanok, logikák (köztük a WUNDT 
logikája Methodenlehrejének) idevonatkozó érintései mellé nagyjában a 
következő önálló müvek, illetve értekezések veendők. CARL PHILIPP MO-
EITZ : Sprache in psychologischer Rncksicht (a múlt század végéről). CHE. 
KOCH: Dissert. de linguarum indole non ad logiees, sed ad psych. ratio-
nem revocanda (1809.). STEINTHAL önálló művei és értekezései a Zeitsciirift 
für Völkerpsychologie ez. folyóiratban. U. o. GABELENZ, WINDELBAND, 
SCHUPPE, MISTELI, MICHAELIS stb. értekezései. (Mistelinek a Techmer folyó
iratában is). Aztán MIELOSICH : Subjektlose Satze; AVENAEIÜS a Viertel-
jahrssehrift für wissenschaftliche Philosophie-ben: Die Normen des Den-
kens; u. o. ANTON MAETY : Ueber subjectlose Sátze ete ; u. o. a Sym-
bolse Pragenses, 1893: Über das Verháltniss von Gramm. u. Logik; BRUG-
MANN, OSTHOFF és mások munkái (1. Pecz értek, a Phil. Közi. VI. 634),. 
köztük-PAUL és ZIEMER mesterművei; KEEN Satzlehreje; CONRAD MÜLLEE-
értekezése a Zeitschrift für den deutschen Unterricht ez. folyóirat 1889.. 
évf.; WEGENER: Untersuchungen ez. műve, stb. stb. Nálunk BRASSAI érte
kezésein kívül PECZ, SPITKÓ, VERESS IGNÁCZ egyes értek, a Phil. K.-ben; 
SZENNYEI JÓZSEF dr : A nyelvtudományról és néhány más tudományhoz-
való viszonyáról (Kolozsv. egyetem 1891. évi Fasciculusa). HEGEDŰS I. :-
Értelmi egyezés a görögben, NyK. XXV. stb. stb. 
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=az az álláspont, a melyen a lélektan áll. (Erre az álláspontra vö. "WuNr;T-: 

Logik II , 482 —, EÁCZ L. tanári szókfoglaló beszédét a sárosp. foisk. 
1895-6 évi értesítőjében és a lélektanok bevezetését.) Természetes, hogy 
miként a lélektan kétféle régibb és ujabb, amaz rationalis v. metaphysi-
kai azaz bölcselkedő, emez tapasztalatra alapító, tapasztalati, úgy a lélek
tani alap is kétféle lehetne; az egyik a bölcselkedés regiójában lebegne, 
a másik a tapasztalás tényeire építne. A kettő közül mai szempontból 
-természetesen az utóbbinak lenne igaza, a mely a megfigyelést is, meg a 
kísérletezést is hangsúlyozza és megkívánja ; még pedig mindkettőt úgy, 
hogy az önmagukon is meg másokon is végbemenjen; az eredményt az 
inductió módszerével hozzuk le s ezt aztán deductióval párosítsuk. Ez 
az irányzat különös nyelvi tekintetben megfigyelheti a multat is, vagy 
visszakövetkeztethet rá a jelenből az analógia segítségével. Megfigyelésé
nél első sorban az öntudatos ember lelkére alapít; nyelvi tekintetben 
azonban természetesen a kevésbbé öntudatoséra is, sőt ott inkább erre, 
csakhogy egyik esetben se legyen befolyásolt a lélek. így a művelt em
bernek is, de főkép a nép fiának és a gyermeknek is megfigyeli beszédét 
s azt úgy igyekszik nézni, a mint az a léleknek közvetlen és természetes 
megnyilatkozása lehet és erre vagy arra a természetes okra vihetni vissza. 
De hát így a lélek megnyilatkozását egyszerűen és természetesen a lélek 
alapján, a lelket megfigyelve, igyekszik felfogni. Ezért ezt a lélektani 
alapot másként l e l k i a l a p n a k , mondhatnók s az ilyen alapú vizsgá
lódás alatt a nyelvtudományban egyszerűbben a nyelvi jelenségek egy
szerű, természetes megállapítását érthetnők, melyet a lélektani (psycho-
logiai) alap műkifejezóssel csak tudományos színezetűvé teszünk, — az 
igaz, méltán. Az ilyen alapú megfigyelés természetesen m o n d a t t a n i 
k é r d é s e k r e nézve is akkor fogadható el, ha a) a megszokott formális 
felfogástói — a mely többé-kevésbbé metaphysikai lenne — szabadul
hatunk. Ez, az igaz kissé nehéz, mert már beleéltük magunkat úgy, hogy 
pl. szerintem a németeknél is a lélektani jelszó épen mondattani téren 
ma is üres szóvirág (V. ö. pl. CONRAD MÜLLEB jelzett értekezésében is a 
'kötőigét!) De azért nem lehetetlen az a szabadulás, s a formai felfogást 
csak az érzékeltetés szempontjából, hagyhatjuk meg annyiban, a meny
nyiben, b) A megfigyelés megfigyelhető nyelven és nyelvérzéken ala
puljon. Először is a m a i, az élő a közvetlen mefigyelhető nyelven ós 
nyelvérzéken; ós itt is nem csak a magunk, de mások nyelvén ós nyelv-
•érzékén is. (Hogy a formai felfogástól a lehetőleg szabadulva, az önkényt 
érthető az a) alattiakból!) Aztán az önkénytelen beszédre építsünk, és 
ne az esetleg befolyásolt stilizálásra, a szabadabb írói és a czikornyás 
népies nyelvre, a mondatnak úgyszólva formális gyártására ; és azután 
az általános használatot nézzük. Ezekkel együtt tekintetbe kell ven
nünk az alak mellett a tartalmat is, a j e l e n t é s t , s ennek érzék eltető
jét a h a n g s ú l y t . Sőt a formát is behatóbban és közelebbről kell szem
lélnünk. Aztán nézni kell á m u l t a t is. Végül,, hogy miféle lelki jelen
séggel lehet dolgunk, azt miféle lelki o k r a vihetni vissza. Stb. stb. 

Már most, ha az összevont monda t kifejezést olyan érzékibb 
ér te lemben vennők, m i n t a hogy a századunkbeli nyelvtanírók túl
nyomó többségének a t ana alapján vehetnŐk (v. ö. a I I . köz
lemény I. I . B . ) : l e l k i a l a p o n legfellebb c s a k h o l m i m e t a -
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p h y s i k a i f e l v é t e l l e l beszélhetnénk úgy, szószerint véve, 
hogy az efféle mondatok két vagy több mondatból egybeváltozta
tott, összehúzott mondatok, a melyek úgy jönnek létre . . . . stb. 
Csak a formális logikai felfogástól nem szabadulhatva szólhatnánk 
úgy. Mert, ha modern, t a p a s z t a l a t i 1 é l e k t a n i a l a p o n 
álló megfigyeléseket teszünk, hogy szóban levő mondataink mikép 
jelentkeznek beszédünkben: legalább mai nyelvérzókünk alapján 
szólhatnánk-e másként, mint már szóltunk BRASSAi-val ?! — Meg
jegyzendő, hogy ama metaphysikai felvételnél a suppositiok közt 
ott kellene lennie annak, hogy a mindennapi folyékony beszédben 
azok a feltételezett mondatok nem ejtődnek ki, gyorsan vonódnak 
össze, a nélkül, hogy az összevonás a tudatba jönne ; úgy volna a 
dolog velük, mint a rövidítésekkel általában, a melyekre ZIEMER 
•épen ezt a magyarázatot adja (Junggr. Streifz. 48. 1.); az össze
vonást csak a tépelődő nyelvtaníró venné észre, utángondolkozva. 

Legfeljebb csak így okoskodhatnának azok, a kiket az össze
vonást tanító elmélet helytelenségéről már maga az egyszerű okos
kodás nem győzött meg. És okoskodásukban nem hivatkozhatná
nak arra az esetre, a mikor olyan egyszerű mondatokból csinálunk 
v. csináltatunk (mint például DANIELOVICS, — v. ö. reflexióját, 
értekezése 51—52 1.) olyan mondatokat, a minők itt szóban vannak. 
Ugyanis az már erőszakolt lelki művelet s csak annyit érne, mint 
az a hasáb-fákkal vagy golyónegyedekkel való bizonyítás. 

Igen ám, dé aztán, ha az még hihetőbb volna is, hogy pél
dául két kis egyszerű mondat úgy gyorsan és öntudatlanul egybe 
Tonódhatik: mikép hihetnők el, hogy például egyik legjelesebb 
publiczistának e mondata is olyan egybevonódások folytán jött 
volna létre: «övék a hatalom, a jóllét, a fény, a dicsőség, a befolyás; 
rendelkezésükre áll a hivatal, a vasút, a hajó, a bank, a város, a 
megye, a mandátum, a tudomány, a sajtó, a színház és a börtön» 
(A ((Magyarország» 1896. decz. 20. sz.)?! Ez összesen, nemde, 16 
mondatból vonódott össze? Bizony, bizony igen gyorsan kellett 
volna még ama kisebb mondatoknak is összevonódniok, a gondo
latokkal bizonyára nem sokat küzködő Írónknak az agyában! Ez 
is nehéz gondolat-operatio lenne ! Aztán, ha két puszta mondatnak 
az egybevonódását el is kópzelhetnők még valahogy, öntudatlanul 
is igen nagy sebességgel és többé-kevésbbé nagy gondolat-com-
biriatióval kellene összeolvadnia már két bővített egyszerű mon
datnak is. Hát még aztán afféle nagyobb mondatoknak, épen össze
vontaknak ! Azoknál új meg új összevonásokat kellene felvennünk. 
(Ld pl. DEME K. egyik példáját M. nyt. 100—101 1. 1. 2.) Mind
ezek komplikált lelki müveletek volnának, a melyeken nem segít 
az, ha az összevonásra nézve bármikép fejezzük is ki magunkat. 
<(Ha még úgy is, mint pl. KIRÁLY PÁL, nyelvit. II. 39 1.) 

Olyan értelemben, a minőre KERN reflektált, t. i. a beszélő 
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lelki folyamatát nézve, már lehetne szó összevont mondatról (V. ö-
a Satzl. 130. 1.) T. i. előttem áll pl. egy szép nő; szemlélem. Látom, 
hogy szép is, jó is, müveit is. Kimondom szemléletem eredményét t 
ez a nő szép is, jó is, müveit is. Szemléletekből már ime mondhat
nók összevontaknak e mondatokat. Ilyen értelemben már gondo
latok egybevonódásáról is lehetne szó. (V. ö. pl. minő gondolatok 
előzhetik meg a nagyvárosi kiadó czédulák ilyen mondatait: Egy 
szoba és konyha kiadó, két szoba és konyha kiadó; egy, esetleg két 
szoba bútorozva, vagy a nélkül kiadó stb.) De hiszen ebben az. 
értelemben, mint már KERN rámutatott, másnemű mondatokat is 
mondhatnánk összevontaknak; így ez a kifejezés nagyobb körű 
lenne s mint ilyen, felesleges és zavaró. (V. ö. az i. h.) 

Aztán itt e mondatoknak csak tényleges képzéséről lehet szó. 
Erre vonatkozólag pedig csak azt hangsúlyozhatjuk, a mit fennebb 
(a II. közl.-ben), BüRGHAusER-rel már hangsulyoztattunk. Ahhoz, 
csak annyit, hogy így mondataink létrejövesének szokásos érzékí-
tése csak erőszakolt, nincs lélektani alapja; az ide vonatkozó mel
lékes állítások pedig (mindig két mondat összevonását kell látni 
meg ott is, a hol stb.) egyszerű lelki alapon is önmaguktól dőlnek 
meg, egyszerű nyelvérzékünk alapján is már önmagukban absur-
dumok, vagy csak kevéssel érnek többet a semminél. 

De h i s z e n az «összevont mondat» eredetileg és tulajdon
képen nem is veendő olyan érzéki értelemben : voltakép azt akarja 
jelenteni, hogy a szóban levő mondatok tulajdonkép több mondat 
helyett állanak ; bennök kihagyás, összevonás ( = rövidebbre szorí
tás) van ; egy ilyen mondat annyi, mintha azt mondanám (két v. 
több mondat ta l ) . . . ; egy ilyen mondat ezek helyett áll (e helyett 
a két v. több mondat h.) ; egy efféle mondat, ha teljes volna, 
így hangzanék (két vagy több mondatban); ezt a mondatot így 
lehetne kiegészíteni,... stb. (V. ö. a II. közi. I. l.-et.) így az ilyen 
mondat tulajdonkép összetett mondat volna, még pedig összébb
húzott, nem teljes, rövidebb változat, a melylyel szemben telje
sebb is volna. 

Hadd lássuk, ilyen értelemben igaz-e a dolog, a j e l e n t ó s , 
a z é r t e l e m alapján is! 

Az u. n. összevont mondat és a teljesebb alakjául odaállított, 
vagy odagondolt, két v. több mondat közt a legtöbb esetben 
észrevehető árnyalati és tartalmi, így értelmi különbség van, ha 
némelykor nehezebben is erezhetni és nehezebben is jelezhetni 
egészen megkülönböztetöen. Aztán az állítólagos teljesebb alak sok 
esetben értelmetlen lenne, vagy a tartalom egységessége miatt 
lehetetlen. Ezeket úgy látszik, PERIZONIUS is érezte nagyjában, s 
mint láttuk, már ő érvényre juttatta ama pár példán. 

Hát csakugyan ez a mondat: Péter és Pál vitatkoznak annyL 
volna, mint ez: Péter vitatkozik és Pál vitatkozik1? Bizony nem.. 
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Mert eltekintve attól, hogy az utóbbi mondat kissé furcsa beszéd 
volna, mit mondok az elsőben, s mit mondanék a másodikban ? 
Nemde világosan mutathatják ezt a megfelelően feltehető kérdé
sek : ,Péter és Pál mit csinál együtt?' — ellenben: ,Péter mit 
csinál, és Pál mit csinál — külön-külön?' Aztán az utóbbi szerke
zetben éreztetve volna-e az, hogy egyik a másikkal vitatkozik-e 
vagy mással? Ugy-e bár nem?! De így a z é r t e l e m é s az 
á r n y a l a t s ezek külső megtestesítője a h a n g h o r d o z á s a 
két esetben különböző levén, nem mondhatni, hogy a kétféle 
mondat közül az egyik annyi volna (id esset!) mint a másik. Még 
kevésbbé azt, hogy az egyik a másik összevont alakja, mikor az az 
odaállított teljesebb szerkezet mint látjuk, legalább itt fura beszéd 
volna (v. ö. erre a nótára, A fülemilé-ből: [Péter és Pál] ölbe men
nek, hajba kapnak. Aztán általában az összes ilyen kölcsönös 
cselekvést kifejező mondatokat.) 

De épen így nemde nem fura beszéd lenne-e az is, hogy pl. e 
mondat: ,Széchenyi és Deák korunk legnagyobb államfórfiai valának' 
annyi volna, mintha azt mondanám : Széchenyi korunk legnagyobb 
államfórfia vala és Deák korunk legnagyobb államférfia vala ? (Hogy 
miért, tessék felőle gondolkozni!) (Pedig itt még vonás (,) sincs ama 
teljesebb szerkezet két mondata közt; nemhogy pont (.) lenne — s az 
értelemnél ez is tekintetbe jöhet. Némelyek t. i. nem is vonást de pon
tot tesznek ama két v. több mondat közé, nem vévén észre, hogy ezzel 
még inkább elkülönítik értelmileg ama kétféle mondatokat. A pont miket 
választ el ? Nemde, bevégzett értelmű mondatokat ?) 

E példáknál, mint észrevehetjük, tulajdonképen nem is any-
nyira értelmi különbségéről szólhatunk a kétféle szerkezetnek, 
mint inkább arról, hogy a teljesebb szerkezet tartalma így oda
állítva absurdum, azt így felbontani nemcsak elvontan okos
kodva nem lehet, de lelki alapon épen nem. 

Kétféle bökkenő, a mit nem szüntethet meg az összevont m. 
híveinek kisebb nagyobb engedménye (a,látszólagos' összevont m., 
meg pl. KEMPELEN engedménye a II. közi. I. 1. B. a., stb.) S mégis 
volna egy eset, a mely első tekintetre a mellett szólhatna, hogy 
mégis csak áll legalább egyes példákra az összevonás. Ar r a a 
j e l e n s é g r e czélzok, a mikor egyes nyelvtaniról? szerint bizo
nyos esetekben, illetve bizonyos példákban az összevonás nem tör
ténik, vagy nem történhetik meg vagy mikor a teljesebb szerkezet 
helyett mondhatunk rövidebbet. T. i. pl. az idősb HEYSE szerint a 
mondatok összevonása nem mindig szükséges, a hol lehetséges ; 
azok nyomaték vagy jó hangzás kedvéért gyakran épen maradnak, 
Pl, Entivedér er geht, oder er bleibt. Caesar schrieb aus Asien: Ich 
ham, ich sah, ich siegte. Der Mensch ist durch seinen Willen frei, 
und durch seinen Willen ein Sclav . . . BEOKEB szerint pedig az 
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efféle példákban : Ich finde sie (die Worte) abgeschmackt; ich finde 
sie unrömisch; Meine Freunde beredeten mich; meine Freunde 
nötligten mich, az összevonás nem jöhet létre, mivel bennük a ; 
gondolat logikai viszonya és logikai értéke emeltetik ki. Végül pl. 
SIMONYI szerint e helyett, Mind a hárman imádkoznak s megeny
hülnek mind a hárman, mondhatjuk röviden: Mind a hárman 
imádkoznak s megenyhülnek. — Tehát azok a teljesebb mondatok 
olyan összevonatían mondatok volnának, a melyek a rövidebb 
szerkezetekkel összevetve a mellett bizonyíthatnának, hogy az 
összevontság feltevése mégis lehetséges. Hadd lássuk, itt hogy áll 
a dolog! 

Azok a rövidebb szerkezetek — nemde ? —• ezek lennének : 
Entweder geht oder bleibt er. Ich kam, sah und siegte. Der Mensch 
ist durch seinen Willen frei und ein Sclav. Ich finde sie abge- L 
schmackt und unrömisch stb. SIMONYI példájánál már látók. Ere
zünk ezekben az esetekben összevonást? Ugy-e bár nem? — Hát 
ama teljesebb szerkezetekről úgy érezzük-e, hogy egyszerűen ezek 
teljesebb változatai? ügy hiszem nem, mert ha jól megfigyeljük 
azok más árnyalatuak, s ha nem is mindig, de a legtöbbször nyo
matékosabb vagy épen más jelentésű szerkezetek. Pl. már a 
SiMONYi-tól idézett költői példában is a gondolat más árnyalatú 
kifejezést nyer, mint abban a rövidebb szerkezetben, a mely állí
tólag ama teljesebb helyett volna mondható. A HEYSE első példája 
pedig ,Entweder er geht oder er bleibt' egészen mást jelent, mint 
a mit a rövidebb szerkezet, az Entweder geht, oder bleibt er' 
jelentene. •— így tulajdonképen nem mondhatjuk, hogy a rövidebb 
szerkezet Összevont, és a hosszabb helyett áll. Ellenben ha közön
séges nyelvérzékkel megfigyeljük, hogy a kétféle szerkezet közül 
melyiket érezzük szokottabbnak s melyikről mondhatnók, hogy a 
másik helyébe lép: nemde arra az eredményre jutunk, hogy a 
közönséges, mindenDapi nyelvben egyszerűbb, nyomaték nélküli 
előadásban a rövidebb szerkezet járja és ezt nem érezzük össze
vontnak, rövidítettnek. Ezzel szemben a hosszabb szerkezet rit
kább, inkább csak olyan esetben fordul elő, a melyre pl. HEELING, 
HEYSE, BEOKEE stb. czéloztak : szónoki, vagy ritmikai, illetve költői 
okból, nyomatékosság vagy jó hangzás kedvéért, a gondolat logikai 
viszonyának és értékének a kiemelésére, és még tegyük hozzá: 
világosság okából, félreértés elkerülése végett, élénkség előidézé
sére, stb. De épen ezért e szerkezet, mint ilyen, nem lehet a szo-
kottabb és nem azt mondhatni, mint Herlingék, hogy o s s z evonás 
nem törtónt benne, hanem ellenkezőleg s z é t v o n á s t , hosszabb 
szerkezettel való élést vagy ismétlést állapíthatni meg, a hol többé-
kevésbbó más a jelentés árnyalata. így szerintem ez a mondat: 
Szegény koldus ázik, fázik' SIMONYI (Kis nyelvi) legfelébb csak 
költői nyelven hangzanék igy, ^teljesebben': Szegény koldus ázik, 
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szegény koldus fázik.rE két mondat közül: ,0 mind a hatot legyőzte 
és foglyul ejtette', ,0 mind a hatot legyőzte és ő mind a hatot fog
lyul ejtette' — nem az első állana a második helyett, hanem meg
fordítva és aztán ez különösebb nyomatékú lenne. V. ö. továbbá 
•pl. ezeket: ,A haza nem szavakat, hanem tetteket kíván', — ellen
ben ,A haza nem szavakat kíván: hanem a haza tetteket kíván'. 
Küünő szorgalommal és eredménynyel' és kitűnő szorgalommal 
-és küünő eredménynyel. Aztán v. ö. az efféléket: Megy, megy tovább 
=a méla vándor (Pet.), ellenben Megy tovább a méla vándor. 

Sir megnyílik, 
Sir bezárul. (Gyulai) Ellenben : Sir megnyílik és bezárul. 

Ment, ment hetedhét országon keresztül. Ellenben : Ment hetedhét 
•országon keresztül stb. 

Mint látjuk, ezeknél a mondatoknál ismét az értelmi, vagy 
legalább az árnyalati különbség a döntő. Fontom valami. Némely
kor azonban kevésbbé érezhető s ha népies va£y gyermekbeszéd
ben halljuk azt a hosszabb szerkezetet, esetleg még mindig lehet 
kétségünk arra nézve, hogy a gyakorlottabb gondolkozásuak beszéd
jében előjövő rövidebb szerkezetek legalább némelykor nem össze
vontak-e mégis. Úgy hiszem, kétségünket ilyen esetre is eloszlat
hatják az olyan mondatok, a minőket fennebb elvont okoskodá
sunk alkalmával mint f e l n e m b o n t h a t ó kat hoztunk fel. 
Nemde azokkal szemben nem állíthatni oda hosszabb változatokat 

•••(legfelebb csak ismétlésesek lehetnek) s mégis teljesek tartalmilag? 
Azok lelki alapon épen hogy lennének összevontak, rövidebbre 
szorítottak, két v. több m. helyett állók, mikor olyan hosszabb 
alakjuk nem is lehetséges ? V. ö. pl. ezeket az újabb példákat: 
Hős és költő egyre törekszik. Az atya egyenlő gyöngédséggel szereti 
fiát és leányát. A szorgalmas későn, korán egyaránt dolgozik (Szvo-
rényi). Stb. 

Ezeknél íme a t a r t a l o m b e l s ő és s z o r o s ö s s z e 
f ü g g é s e , egységessége az útmutató. Ez a belső egybetartozás 
kissé más példáknál is lehetetlenné teheti, hogy két vagy több 
•külön mondatra gondolnánk, a szervesen összetartozó részeket 
külön mondatokba tehetnők, s ezek összevont alakjául állíthatnék 
oda ama szokásos szerkezetet. Ilyen példákra czélzok: A tágas, 
magas és világos szobák egészségesek (Külön szükség-e a tágasság, 
a magasság és világosság, vagy okvetlen együtt és mindenik?) 
Vidd asszonyodnak egyszerű lapocska szíves, de bánatos üdvözle
tem. Krőzus gazdag, de szerencsétlen ember volt. Új, olcsóbb 
kiadás stb. 

De hiszen lelki alapon, gondolom, egész pontosan megálla
píthatni ezeknek a mondatoknak m o n d a t é r t ék ü k é t , hogy 
összetett mondat helyett állnak-e. Még pedig kérdéssel ezt is. — 
A mellérendelt viszonyú teljes összetett mondatban egynél több 
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alany-állítmány viszony van, annyi, mint a hány a mellérendelt 
mondatok száma. így nemde ennél a teljes összetett mondatnál: 
Pohár csengett, zene zengett, a sarkantyú rá-rápengett; háromszor 
tehetni fel ilyen kérdést: mit mondok az alanyról ? Ellenben pl. 
ebben: A haza nem szavakat, hanem tetteket kivan nemde csak 
egyszer? így ezek e g y s z e r ű m o n d a t o k . 

Tehát e mondatok mai nyelvérzókünk szerint nem össze
vontak abban az értelemben, hogy két vagy több mondat helyett 
állanának és bennük kihagyás volna. Ebben az értelemben — 
nemde ? •—- csak efféle mondatok volnának itt összevontaknak 
mondhatók: Hol készült s függ í (BÖHM log.) Másként nem adhatom 
csak ú g y és a z t , a m i n t ás a m i t adni lehet (Tanári székfog
lalóból.) De hát effélék csak ritkábban s általában csak irodalmi-
nyelvben jönnek elő, és mondataink az általános nyelvhasz
nálat szerint c s a k ú g y volnának összevontaknak m o n d h a 
t ó k formailag is meg tartalmilag is, hogy bennük két v. több 
személyt v. tárgyat v. dolgot összehozunk s így többről mondunk 
valamit; illetőleg egy személy-, tárgy- vagy dolognévröl két vagy 
több dolgot állítunk, stb. stb. De ezt csak így egyszerűen értve, s 
nem úgy, hogy a helyett, hogy többször mondanók azt a valamit, 
azt az egy kifejezést, v. azokat a dolgokat külön-külön. Ebben az 
egyszerűbb értelemben már mondhatnók összevontaknak különö
sen azokat a mondatokat, a melyekben nagyobb fokú halmozás 
van s azok közt is főkép azokat a tömörebb szerkezetűeket, a 
a melyekben pl. jelzők halmozódnak, s e jelzők az általános hasz
nálat szerint mellék'mondatos szerkezettel volnának helyettesíten-
dők. Afféle példákat értek, a minő pl. ez: A sokat látott, sokat 
tapasztalt, sok megpróbáltatást kiállott férfiút nehéz megingatni. 

Az efféléket ime már más értelemben is mondhatnók összevon
taknak, t. i. a mellékmondatos szerkezetekkel szemben; azonban 
ezek sem olyan mellérendelt, hanem csak mellékmondatos szer
kezetekkel egyértékűek. (Hogy helyettük állnak-e s így az össze
vonást mikép értsük, arról alább a IV. csoport m. taglalásánál,} 
De így csak más értelemben volnának Összevontaknak mondhatók 
mondataink. Abban az ismeretes értelemben nem; s lelki alapon 
•helyesen elemezve nem mondatokra, hanem nyelvtanilag is mint 
logikailag, a l a n y r a és á l l í t mán y r a bomlanak. (Persze 
tipikus alakjukban!) Ezekben a részekben aztán, lélektanilag 
szólva k é p z e t e k kapcsolódnak s azok, mint mindig (v. ö. a 
lélektanokat), nem mondatok, hanem nevek, azaz szavak alak
jában jutnak eszünkbe. 

De lássuk az összevonást, ha lehet t ö r t é n e t i i r á n y b a n , a 
történeti nyelvérzék világánál is. Mert legalább a nyelvbölcseleti irány 
hivei közül pl. Adelung — mint az I. közl.-ben láttuk — úgy képzeli e 
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mondatok létrejövetelót, hogy ezek csak idővel és csak olyan összevonás 
folytán léptek fel az emberi beszédben; azelőtt olyan két vagy több 
mondat alakjában járták, a minőkre szokták bontani. 

így történeti irányban okoskodva tán mégis valami olyan össze
vonás folytán álltak volna elő mondataink ? 

Történeti irányban reálison tulajdonképen csak a nyelvek törté
neti idején, azaz azon a koron belül vizsgálódhatnánk, a melyből már 
í rot t emlékek is vannak. Azonban épen kérdésünknél a t ö r t é n e t 
e l ő t t i k o r r a is kell gondolnunk, már csak azért is, mivel erre mint 
primitív korra nézve valóban eszünkbe juthat, hogy szóban levő mon
dataink mint a mondatfejlődés magasabb jelenségei tán még nem járhat
ják ; az afféle kissé komplikáltabb tartalom, akkor tán csakugyan valami 
•egyszerűbb alakban juthatott kifejezésre, esetleg tán valami olyanformán 
mint az, összevont mondat hívei gondolnák. 

A nyelvbölcseleti iránynak a kötőszóra vonatkozó tanából és a 
mondat fejlődésére vonatkozó elméletéből (erre nézve ld. pl. BEBNHARDI: 
Sprachlehre II . 335—339 1.) az következnék, hogy szóban levő monda
taink mint olyanok, a melyek legtöbször kötőszókkal alakulnak, csak az 
•egyszerű mondat alanyának és állitmányának kiképződése s így az egy 
.alanyból és állítmányból álló mondat kialakulása után léptek volna fel. 
Mégpedig akkor, a mikor több mondat tartalma már összeköthető volt 
kötőszókkal (v. ö. i. m. 336 1.); a mikor az összetett mondat már elő
állott, a művelődós folytán már többször fordult elő s majd a kiképzett 
alanyok és állítmányok halmozódni kezdtek, (v. ö. i. m. 338 1.). így ez 
,a nyelvfejlődésnek csak jóval későbbi állapotában történhetett volna, 
azelőtt épen két v. több egyszerű mondat fejezte volna ki ugyanazt a 
tartalmat, a mig később megtanulta az ember ama mondatok össze
vonását. 

Szerény nézetem szerint arra a primitívebb állapotra is feltételez
hetni, hogy mondataink primitív alakjukban már akkor előfordultak 
természetesen csaki kisebb számban s kevésbbé komplikált tartalom ki
fejezésére. Azonban erre az állapotra nézve sem kell azzal a feltevéssel 
élnünk, — a mi egyelőre egyszerűbbnek látszanék, pedig mind láttuk, 
mai nyelvérzékünk alapján a legtöbbször nem is gondolható el, — 
hogy t. i. az afféle mondatok helyett legalább akkor két olyan egyszerű 
mondat járhatta. Nem akarok ugyanis filozofálni, de ha épen kell, nem 
egyszerűbb-e úgy képzelni el a dolgot, a mint én vélem? 

Ha az ős-ember úgy közölhette gondolatát, hogy mintegy csak az 
állítmányt mondta ki s az alanyra rámutattatott : miért ne mondhatott 
volna ki két állítást is egyszeri rámutatás mellett ? Tehát pl. ezt: ,(ni, 
ni /) a folyó foly és apad' miért ne mondhatta volna csak így: — foly — 
apad—? (Persze ide kifejletlen állítmány volna gondolandó). Szóval 
miért mutatott volna mindannyiszor a folyóra ; tehát miért beszélt volna 
így: —foly, — apad? Aztán később is mikor már az alany-állítmány 
viszonya kifejlődött ós az alanyt is kitehette, miért jelölte volna ugyanazt 
az alanyt kétszer ? Igen, szóban levő mondatcsoportunk típusa abban a 
korban s azon a fokon nem lehetett olyan szoros összefüggósü, s z o r o 
s a n ö s s z e e j t e t t egész (hisz a kapcsok, a kötőszók is csak később 
fejlődtek) és történhetett bennük később összevonás, Összébbejtós, hang-
liordozás tekintetében. Aztán mondataink is azon a fokon voltaképen 
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mondatértékü szavakból alakultak, a melyek ősértékük szerint monda
toknak, rövid mondatoknak tekinthetők. (V. ö. ide vonatkozólag pl. 
SIMONYI: A. m. nyelv I I . 136.) így i l y e n értelemben történeti alapon. 
mondhatnók mondatainkat mondatokból összetetteknek és összevon
taknak. És e tekintetben legalább egyes, kötőszóval álló szerkezeteket 
össze is vethetnénk a történeti korból, az illető kötőszónak felvehető ere
dete alapján. így pl. az ellenmondásos szerkezeteket legalább is a görög-
latin, német, franczia, spanyol stb. nyelvekben és nyelvünkben, tehát pl., 
az efféléket: nem volt ing, hanem, szomorú. Ezekben, mint a kötőszó fel
vehető összetétele után indulva a mondat rekonstruálható értelme mu
tatja, tulajdonkép mondatok forrtak össze, a melyek eredetileg bizo
nyára lazábban ejtodhettek egymás mellé, később azonban összébb ej
tettek s így ilyen értelemben összevonattak. E szerint ama mondat ere
detibb alakja így érzékíthető : nem volt víg, [egy kis szünet] ha nemr 
[ismét] szomorú (t. i. volt.); azaz értelmileg : nem volt víg, ha nem az-
volt, szomorú volt. De íme a mondat visszaállítható eredetibb alakja sze 
rint is az összevonás nem úgy értendő, hogy az efféle mondatok külön 
is kitett részekből álló mondatokból tétettek és vonattak volna össze. 
Hiszen, mint láthatni s mai nyelvérzékkel is jól elképzelhetni, abban a 
mondatban is, a melyből lett a kötőszó, meg abban is, a mely erre követ
kezett s a melyet ez azután mint kötőszó az elsőhez kapcsolt, nem volt 
külön kitéve az, a mi az elsőből mindkettőbe odaérthető volt.*) Igen, de 
meg aztán, ha meg is engedjük az összevonást itt is, itt abban az érte
lemben, melyben most látók, — ilyenformán már a személyragos ige is 
összetett ós összevont mondat volna amaz elmélet alapján, a mely KERN 
Satzlehrejében és az ő követőinél előjön, de régebben is megvolt (v. ö. 
ugyanis pl. BEASSAinál A m. mond. 3. %), a mely szerint az efféle igében 
benne van az állítmány mellett az alany is, t. i. a személyragban. Aztán 
ilyen értelemben hány meg hány mondat volna legalább részben mon
datból összetettnek, sőt összevontnak mondható pl. ZOLNAI Mondattani. 
búvárlatai alapján is. (V. ö. a Nyt. K. 23 : 145—). De hiszen ilyen érte
lemben az összetett mondatok is összevontak, mégpedig az u. n. teljes 
összetett mondatok is, s köztök nem csak a mellérendeltek, de még in
kább az alárendeltek is. **) , — Bárhogy történt azután mondataink, 
fejlődése, annyi bizonyos, hogy a nyelvek t ö r t é n e t i k o r á b a n 
már lépten-nyomon találkozunk velük, s ha csak nyelvünk történetére 
szorítkozunk is, legrégibb összefüggő nyelvemlékünkben a Halotti 
beszédben már mondatcsoportunk majdnem minden fajára (több-
alanyu, állítmányu stb.) találunk példát. Az ezután következő nyelv-

*) Vö. a jelzett nyelvek efféle szerkezeteire s épen a rni ,hanem' kötő
szónk eredetére és épen az idézett példára SIMONYI MKöt. I. 159 1., a hol 
ezekre a ,hanem' eredetének kiderítése végett reflektál SIMONYI, az összébb-
ejtésről nem szólva s kissé formai módon beszélve, de szépen sikerült éa-
positiv eredményre jutva. Aztán vesd össze idevouatkozolag majd alább a 
II . csoportra adandó történeti alapú fejtegetésemet is. Ott majd arról is,., 
hogy mennyiben formai SIMONYI fejtegetése. 

**) Erről is még világosabban majd a II. csoport ilyen alapú fejte
getésénél. 
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emlékekben is ezer meg ezer a példa és ezek a mai nyelvérzék alapján 
kifejtett elemzésemet a múltra is csak úgy mutathatják érvényesnek, a 
mint a jelenre kifejtettem. Közülök pl. csupán csak egyet! Ott van pl. Ti
hanyi cod. (a XVI. sz.-ból; 1530, 1531, 1532-ből) e mondata: négye 
vétetik teste felől, négye lelke felől és négye teste lelke felől (Sim. A m. 
kszók I. 121.) E mondatkapcsolat utolsó mondata az összevonást tanító 
elmélet értelmében a két első összevont alakja kellene, hogy legyen 
(legfelebb annyi alaki eltéréssel, hogy a «vétetik» nem jön elő benne) s 
így csak azt kellene hogy jelentse, a mit a két első együtt. Ha így állana 
a dolog, ez a múltból származó. mondat badar beszéd volna: benne 
ugyanaz a dolog kétszer lenne elmondva s e változatok k*ozt csupán egy 
kis alaki eltérést lehetne látni. Pedig, hogy a dolog a történeti nyelvér
zék szerint sem áll úgy, világosan láthatni abból, hogy azzal az utolsó 
mondattal is folytatódik a részletezés, azzal is újat kivan mondani az 
író, a mint hogy újat is mond. így a helyett a mondat helyett nem állha
tott olyan két mondat a múltban sem, s viszont ez sem lehetett azok 
rövidebb helyettesítője akkor sem. 

Igen, épen a nyelvtörténetben van rá eset, hogy egyes korszakok
ban, pl. nálunk a XVI—XVIII. századokban, nagyobb számban és na
gyobb halmozással jönnek elő mondataink és ma több mondatból álló 
szerkezetekkel volnának helyettesitthetők. Gondoljunk csak a XVI— 
XVIII. századokban írt könyveink czímeire, pl. APOR P. METAMOEPHOSISÁ-
nak másik czimére : Erdélynek régi, együgyű, alázatos idejében való gaz
dagságából e mostani, kevély, czifra, felfordult állapotában koldusságra 
való változása. Az efféle mondatokat mai nyelvérzékkel már mondhat
juk összevont mondatoknak. Azonban, mint a mai nyelv efféle szerke
zeteire láttuk, más értelemben, s nem abban, a melyről itt szó van. I t t 
mondjuk abban az értelemben, a mely szerint szoktuk a közönséges 
nyelvhasználatban azt mondani, hogy pl. ne írj olyan összevont mon
datokban ! — Aztán az efféle mondatok a múltban is általában az irod. 
nyelven és ott is inkább deákos írók műveiben fordulnak elő, a közön-

/ séges, mindennapi nyelvű emlékekben gyérebben, s így ebben a tekin-
/ tétben is eltérnek most szóban levő mondataink nagyobb csoportjától s 

ez azokkal nem tévesztendő össze. (Azokról majd külön is, aláb b a 
IV. csoportnál.) 

Ezek alapján I. csoportbeli mondata inkra nézve az össze
vonást tanító elmélet abban az ismeretes alakjában tar thata t lan 

. még olyan mondatokra is, a melyek könnyen egyszerűekre bont-
\ hatók. Az a ,f elbontás ' csak mintegy formális logikai gyakorlatnak 

Vtek in the tő s helyesen csak ,felhasogatás'-nak mondható , (v. ö. a 
lmkoricza-bontást = fejtést és a fabasogatás t ) vagy ,veszŐdi ismét
lésnek*. (Még formai logika is mondja ennek, pl. a DUNAYÓ, 37. 1.) 
A rá alapított t an hamis praemissán alapul (Felbonthatók: tehát 
íme összevontak! Már t. i., ha felbonthatók, azaz széthasogatha
tok.) s min t lá t tuk, ha teljesebb változat állítható oda, nemhogy 
..összevonás', de épen ,szétvonás' történik e mondatoknál . Ilyen 
esetben ismét hamis a praemissa, (Teljesebb szerkezet is van : t ehá t 
a rövidebb összevont!) és itt a fiút állítják oda elöbbszületettnek 
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s nem az atyát (filius ante patrem!). És ezt nem menti az, hogy 
viszonyuk sokszor nem is mondható atya-fiui viszonynak. T. i. 
külön atya-fiui köteléken kívül álló polgárok egészen különböző 
szereppel. De így azt a nevet sem tarthatjuk meg abban az ismere
tes értelemben; legfelebb csak abban a más két v. három értelem
ben tarthatnék meg, a melyekben láttuk. Miután azonban az 
.összevont m.' kifejezés relatív fogalom volna s tulajdonképen 
olyan mondatot érthetnénk alatta, a melyben ugyanaz a tartalom 
rövidített kifejezésben jelennék még, azért már legalább is e cso
port mondatra nézve félretehetjük; pedig — mint láttuk — e ki
fejezést épen e csoportra nézve csaknem kizárólag használták az 
újabb nyelvtanírók. így a régi elmélet helyébe újnak kell lépnie s 
ennek megfelelően változtatnunk kell a néven is. 

Csak most már az a kérdés — s ez a II. eldöntendő kér
dés — hogy teljesen tisztán milyen legyen az új elmélet is, tulaj -
donképen mikóp n e v e z h e t n ő k ezeket a mondatokat? Úgy-e, 
mint Kern, hogy kettőzött v. többszörösített (két v. több) alany
nyal, stb.-ivel állók, vagy úgy, mint Burghauser, hogy csak két v. 
töbhtagú, de egységes alanynyal, stb.-ivel birok? Hadd halljuk 
Burghausert! Fejtegetésének idevonatkozó folytatását pár kihagyás
sal és összevonással a következőleg adhatom. 

A mondat csak e g y s z e r e s vonatkozásokat (einfache Be-
ziehungen) tartalmazhat, az alanynak az állítmányra való vonat
kozása ópúgy egyszeres kell, hogy legyen, mint a hogy az utóbbi
nak a rectiója ( = vonzása) egyszeres.*) A szokásos egyszeres 
k é r d ö s z ó k, melyekkel az alany, tárgy, jelző és a különböző 
határozók után kérdezünk, bizonyítják a nézet helyességót. Ennél
fogva az állítmányra két vagy több alany nem vonatkozhatik. 
S valóban semmi szín alatt sem mondhatjuk, hogy e mondatban 
,sem Károly, sem Bóbert nem vala jelen' az alany kettőzött. Ez a 
f o r m a bizonysága szerint is helytelen állítás lenne, mivel kettős 
v. többszörös alany után az állítmánynak is valóban többesben 
kellene állnia. Vagy mondhatjuk-e, hogy e mondatban ,a szorgal
mas későn, korán munkálkodik' két határozó van ? A határozószók 
már e g y m á s k ö z t is ideális egységbe vannak olvadva s szere
pük a mondatban egyszeres és nem kettős. Ha ebben a mondatban 
,ö beutazza Francziaországot, Angliát és Belgiumot' hármas tár
gyat látnánk, az állítmányt háromszor kellene vonatkoztatnom: 
,ő beutazza Francziaországot, ő beutazza Angliát, stb.' Ha egy 
mondatrészt ilyen többszörös vonatkozásban gondolnánk, hova 
vezetne? Vissza a letett összevont m.-hoz. Más ismertető jel után 
kell néznünk. A mondat egyszeres vonatkozásai nem tűrik azt, 
hogy valamelyik mondatrész kettős legyen, ha az ige segítségével 

*) Az ,eiufach' itt csak jegyszeres' lehet és nem ,egyszerű'. 
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kifejezett gondolat még oly körülményes^is. Ha vizsgálom e mon
datot, ,sem Károly, sem Eóbert nem vala jelen', benne a ,sem 
Károly, sem Eóbert' szoros és összefüggő e g y s é g e t alkot. Talán 
nem csak azt mondom, hogy ,Károly nem vala jelen és hogy Eóbert 
nem vala jelen', hanem azt állítom, hogy Károly és Eóbert 
• e g y ü t t e s e n . t á v o l voltak. Az alany itt nem kettős, hanem csak 
egy. Az efféle alanyok is egységesek, csak magukban nem egy
szerűek, hanem ö s s z e t e t t e k , k é t v a g y t ö b b t a g ú a k . 
Hasonlókép áll a dolog az egynemű tárgyakkal, állítmány kiegé
szítőkkel, jelzőkkel és határozókkal. 

Pl. ebben: ,Az ifjú ós tapasztalatlan férfi sok akadályba 
ütközik', két tagú j e l z ő van, melynek tagjait az okviszony fűzi 
össze.,Az ajcháopteryx madár és gyik vala': k é ttagú á 11 í t m á n y 
k i e g é s z í t ő v e l . A tagok ismét szoros összefüggésben, t. i. az 
archáopteryx sem madár, sem gyík nem vala, hanem madár és 
gyík. ,A kegyetlen sem embert, sem barmot nem kiméi', két tagú 
t á r g y g y a l . A kérdés csak egyszeres: ,Mit nem kiméi a kegyet
len ? Az ige vonzása csak egyszeres, a cselekvés az egész tárgyi ki
fejezésre vissza megy és nem csak annak egyes tagjaira., A templom 
harangját reggel, délben ós este húzzák meg!' M i k o r ? Eeggel, dél
ben és este — tehát napjában háromszor. Stb. stb. ,Állandóan és 
buzgón és mégis eredménytelenül dolgozik:' h á r o m t a g ú m ó d 
h a t á r o z ó v a l . ,Hogyan dolgozik?' Azt akarom-e mondani, 
hogy buzgón dolgozik, állandóan dolgozik, eredménytelenül dol
gozik, v.: buzgón ós állandóan dolgozik ? Egyiket sem külön, ha
nem épen csak azt, hog\^ buzgón és állandóan és mégis eredmény
telenül dolgozik. A határozó, mint mondattag az igéhez való 
vonatkozásban és az egész kifejezésen belül e g y s z e r e s , csak 
m a g á b a n t ö b b r é s z b ő l á l ló . 

Az ilyen tagsorok felfogható egységessége gyakran formailag 
is eléggé kifejezésre jut azáltal, hogy másod- és harmadrendű meg
határozások csak egyszer tevődnek ki mellettük. Pl. ,ő kedves 
barátom és tanítóm vala.' ,A délsarki országok és tengerek kevéssé 
vannak kikutatva.' ,Egmont a legnagyobb veszély közepette^ külö
nösen könnyelműnek és elbizakodottnak mutatkozott.' És így 
tovább. 

De hát így arra a KERNtől felvetett kérdésre, hogy mikép 
nevezzük hát ezeket a mondatokat, KERNtől eltérően kell felelnünk. 
Nevezzük őket több joggal k é t v. t ö b b t a g ú a l a n y n y a l , 
t á r g y g y a l , j e l z ő v e l , k é t v. t ö b b t a g ú á l l í t m á n y -
k i e g é s z í t ő v e l és h a t á r o z ó v a l á l l ó k n a k . (Id. f. i. 
342—346. 1.) 

BUKGHAÜSER e fejtegetését nemde elfogadhatjuk ? É n egy meg
jegyzését kivéve elfogadom, és érveit szaporíthatnám meg kissé még 
tovább fejthetném ; só't a f o r m a alapján tán még érzékelhetőbbé tehet-
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ném azt, hogy az eredmény helyes. Azonban hely szűke miatt csak 
rövidebben! 

Először is a mondatrészek meghatározása alapján ! Mi pl. az alany 
a mondatban ? A ma divatos általános meghatározás szerint az, a miről, 
vagy: az a rész, a melyről valamit mondunk. Eitkábban : azon személy 
vagy dolog megnevezése, a melyről valamit mondunk. Már most p. o. 
ebben a példában : Péter és Pál hajba kapnak ha két személyről, s így 
forma szerint két részről mondunk is valamit, azok a mondatban szoro
san összetartoznak, a kettőről együtt állítunk valamit s így voltaképen 
a k e t t ő e g y ü t t tekintendő olyan résznek, a mely alanyként álL 
Ezt mutathatja a hanghordozás is, melynél fogva azokat a részeket szo
rosan egymás mellé ejtjük, (itt épen egy szólamba), szervesebb részbe^ 
magasabb egységbe, a melynek amazok csak tagjai. Különben is Pétéiről 
külön, mondok-e valamit; hát Pálról? Ugy-e bár nem; hanem csak a 
kettőről Péter és Pálról együtt ? ! így itt is tulajdonképen c s a k e g y 
alanyról beszélhetni, a melynek Péter és Pál csak tagjai, ép úgy mint 
családjuknak, ha ugyan egy családhoz tartoznak. Két és több alanyt csak 
a forma szerint láthatni s akkor is csak formai alapon. Mert hiszen lelki 
alapon formailag is : Péter és Pál hajba kapnak. A dolog így áll a többi 
mondatrészekkel is. 

Ezt valóban mutathatják azok a k é r d ő - s z ó k i s . Az efféle mon
datoknál is mindig csak egyszerű kérdést tehetünk azokra a mondat
részekre is (V. ö. pl. Halász M. nyt. I I . 35. 1.), épen úgy, mint az olyan 
egyszerű mondatok megfelelő részére, minő ez is : Türelem rózsát terem*-
V. ö. pl. az ennél és a következő mondatoknál feltehető kérdéseket: 
«Kamra, padlás, pineze, verem mind kiürült!'» a Nagy lármát, sivalko
dást csaptak a gyerekek*. 

M i terem rózsát; m i ürült ki ? M i t terem a türelem ? M i t 
csaptak a gyerekek ? — íme ezeknél a mondatoknál is csak egyszeres 
vonatkozások vannak : e g y alany, e g y tárgy stb. 

Kettős vagy többször-ös vonatkozást s így két mondatrészt csak az 
afféle példáknál láthatunk, a minő az a fentebb id. m.: «Másként nem 
adhatom csak úgy és azt, a mint és a mit adni lehet. De ezeknél már nem 
is egy kérdést tehetni azokra a kapcsolatokra, hanem kettőt vagy többet.. 
Aztán ezeknél is nem két ugyanolyan részt láthatunk; hanem két vagy 
többféle részeket; s még azok is szorosan összetartoznak. 

A mi már azt az ezzel összefüggő megjegyzését illeti BÜRGHATJSER-
nek, hogy pl. ebben a mondatban: «Sem K., sem R. nem 'vala jelen* 
az alany nem kettőzött, hisz az a forma bizonysága szerint is helytelen 
állítás lenne, mivel kettős vagy többszörös alany után az állítmánynak 
többesben kellene állnia, ezt már nem fogadhatom el. Akkor az affélékre 
nézve mint «Karl und Róbert ivarén zugegen* ellenmondásba jönne 
BURGH. önmagával és az afféléknek, mint «Péter és Pál hajba kapnakf 
csakugyan több alanynyal kellene birniok. Pedig, hogy a dolog itt is 
hogy áll, épen ennél a példánál látók. Az, hogy az állítmány miért van 
egyesben vagy többesben, mint a nyelvtani tárgyalásnál látni fogjuk,, 
egyebektől függ : hogy az egy alany tagjai külön-külön, egyenként értőd
nek és hangsúlyozódnak-e, vagy együtt, de mint több egyed. De jegyez
zük meg, hogy az alany tagjai és^nem az alany! Hisz az «alany» kifejezés 
csak elvont fogalom, csak műszó, s mint ilyen relativ — mint tapasztal-
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hattuk ; — az, hogy egyszeresnek vagy többszörösnek vehetjük-e, a meg
határozásától is függ. í)e korántsem az állítmánytóí, melynek többes 
száma csak az alanyt tevő személyek.vagy tárgyak ilyen vagy amolyan, 
külön-külön érzékeltető, vagy összezo hangsúlyozására vihető vissza és 
akkor sem mindig és minden nyelvben következetesen. Nem, az állítmány 
többes száma nem bizonyíthat a mellett, hogy az alany többszörös és 
erre nem hivatkozhatnának a több alanyt vitatok. Hisz akkor megfor
dítva miért ne mondhatnók az ilyen mondatokat is több alanyúaknak: 
A katonák jó'nek. (Ezzel valóban oda mehetnénk, ahová Brassai czélzott 
a három galambbal: katonák helyett mondhatni: katona 4- katona 4- ka
tona 4 - . . . . . . : több alany.) Az alany többszörössége mellett tán az bizo
nyíthatna, hogy a két vagy több alanynak megfelelően két vagy több 
alanyi rag állana az igén, — ha ugyan erre a nyelvekben volna eset. 
Tehát itt valami afféle raghalmozódásnak kellene érvényesülnie, mint 
pl. nyelvünkben a látlaft, verte&-fé\e ige alakokban, a melyek már két 
mondattagra (tárgyra és alanyra) mutatnak. Nemde, így kellene állnia a« 
dolognak ? Figyeljünk csak a több alany-állítmány viszonyra. 

Fontosabb formailag az, a mire alább hivatkozott Burghauser, ott, 
a hol a másod- és harmadrendű határozók egyszeri kitételéről szólt. Én-
e tekintetben még jellemzőbb jelenségekre hivatkozhatom, a melyek fő
kép nemi megkülönböztetéssel élő nyelveknél szembetűnők lehetnek. 
Ilyen 1. az az eset, a mikor a jelző (ide értve tört. alapon a névelőt is) • 
nemet jelölő nyelvekben is, pl. a németben, különböző nemű szók előtt • 
is csak egyszer tevődik ki, a) ha azok ugyanazon számban állnak, s ha a 
jelzőnek a különböző nemek jelölésére egy alakja van. Pl. sein Haus und 
Hof; mit deinem neuen liléidé und Hute ; diese Mánner und Frauen,-
allé Fenster und Thüren (HEYSE i. u. nyt. 526.) stb. b) Sok esetben még 
akkor is, ha különböző alakjai volnának a nemek jelölésére, vagy ha a 
jelzett szók különböző számban is állnának, minők ezek az ú. n. syllep-
tikus kapcsolatok : diese Thür und Fenster ; die Frau und Kinder stb. 
(HEYSE, 526.). Ezek ellen az utólag tépelődő grammatikus hiában kelne 
ki. Ilyenek a latinban is fordultak elő és pedig, úgy látszik, a népies 
nyelvben is. P l . : ego commodiorem hominem, adventum, tempus non 
vidi. (Teréntius: Andr.) Ite mocum qui et vosmet ipsos et rem publicam 
salvam vultis (Liv.). Mindkettőben különböző nemű főnevek mellett is • 
egy és egy alakú jelző, mintegy az egységesség tanujaként! 

2. V. ö. a németben a beszélt nyelvben is előjövő efféle jelzős kap
csolatokat: weiss- und schwarze Kuh, roth- und blaug Blume, schwarz-
und goldenes Bánd, weiss- und schwarze Bánder. (L. HEYSE II . 460. és-
524.). Ezekben nemde, mint az egy szóból álló jelzőnél, csak egyszeri 
ragozással találkozunk, s ez is mutathatja, hogy egységes jelzővel van 
dolgunk, az und csak tagokat köt össze s nem külön jelzőket ?! 

3. Aztán v. ö., hogy a magyar összetett tőszámnevek közül a tizen
egy-tői tizenkilenczig és a huszonegy-tői huszonkilenczig terjedőknek: 
pl. a németben 13—19 és 21—29-ig ilyen szerkezetek felelnek meg r 
dreizehn, einundzwanzig s tb, ; sőt a magyarban is 30-tól kezdve a tízesek. 
közti számok és a százakon felüli vegyes számkifejezések ilyen szerkeze
tűek, pl. százötvenhat. Ezek az utóbbifélék, mint összetételük mutatja,. 
afféle szerkezetűek, mint azok a mondatrészek, a melyek most szóban 
vannak; pl. szétbontva dreizehn: drei-zehn, einundzwanzig: ein-und-
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.zvanzig stb. V. ö.-'a latinban külön is írva : unus et viginti. így ezek a 
számnevek is, mint társaik, illetőleg megfelelőik is, összeolvadt szerke
zetek, összeolvadt mondatrészek, (azok összeolvadt szerkezetére v, ö. 
TOLNAI : M. buv., Nyt. K. 23:45.) még pedig eredetileg ugyanolyanok, 
mint a most szóban levők. Már pedig ezeknek a számneveknek és az egy
szerűeknek jelzői használata közt érzün-k-e különbséget ? Nemde ezeket 
is egységeseknek érezzük, egy és szerves jelzőnek, a melynél első tekin
tetre nem is jutna eszünkbe, hogy itt ugyanolyan szerkezetekkel állunk 
szemben, mint a minők most szóban vannak ? V. ö. azt is, hogy összébb 
Tagy épen összeírjuk őket; aztán egységes szókként a végükön e g y 
képzővel képezzük tovább és c s a k o t t ragozzuk. Pl. harminczegyedik, 
tjk.: (harmincz-egy)edik; harminczegyedikén: (harmincz-egy)edikén. 
A latinban is pl. unus et trigesimus; pedig ugyanott másfelől: quartws 
«et trigesMftws. V. ö. továbbá, hogy pl. a magy. egy-egy-féle osztószám
neveknek a latinban épen egy szóból álló megfelelőjük van : singuli3 stb. 
'(A.3 csak nemet jelöl I) Különben a magyarban is : egyenként, ketten-
k é n t . . is. íme, a szóban levő számnevek a mondatban való együttállás 
mellett az egységes szerep ós az egységes kimondás alapján olvadhattak 
össze egy szóba. (V. ö. ezt Zolnainak az i. h. 44.1. levő nyilatkozataival). 
És ime mellékesen egyszersmind a m o n d a t t a n i a l a p n a k a s z ó 
f e j t é s r e n é z v e f o n t o s v o l t a kissé újabb oldalról, ós v i s z o n t 
a s z ó f e j t é s f o n t o s s á g a a mondattani kategóriák tisztázására ! 

4. Az efféle szerkezetek mellett minő pl. ebben a mondatban van : 
'Ez a fiú e 1 é g g é okos és ügyes, még jellemzőbbek azok, mikor az indo
európai nyelvekben az e 1 ő 1 j á r ó, a magyarban a n é v u t ó vagy 
épen a r a g is, ha két vagy több szóhoz közösen tartozik, ezek mellett, 
mint egységes mondatrósz mellett, c s a k e g y s z e r tétetik ki, ha külö
nösebb nyomaték nincs a kifejezésen. Pl. a németben: Wir sprachen 
viel von deinen Eeisen und deinen sonstigen Abenteuern. (HEYSE nyt. 
-525. 1.). Latinban Animi elatio cernitur in periculis et laboríbus. Stb. 
A magyarban a hegytetőre vágya fel enyh és tiszta lég után. Buda-, Mo
hács-, Nándomaí elfutó, tán honom könnye vagy te nagy folyó ! ? 

Mint látjuk, ez az az eset, a mikor magyar nyelvtanaink tanítása 
sszerint, ha a mondatban több névszó jönne elő ugyanazzal a raggal vagy 
névutóval, illetőleg az egynemű mondatrészekhez (!) ugyanaz a rag vagy 
-névutó járulna, az ilyen ragot vagy névutót csak a legutolsónál (némelyik 
nyelvtanban helyesebben: ,gyakran csak a legutolsónál') tesszük ki. 
Nyelvtanainknak idevonatkozó példái nyelvérzékünk előtt nem egyszer 
kissé szokatlanok, minő pl. ez : sok gond ós fáradság&a került, (a Nagy 
Xi. — Komáromi-féle vezérk. II . 140. 1.) e. h. sok gond&o- és fáradság&a 
került, — s így erre a r a gelhagyásra első tekintetre nem igen hivatkoz
hatnánk. De azért nem mondhatjuk ALBERT JÁNossal, hogy a magyar 
•ember beszéde ilyen összevonást nem ismer; hogy ez csak újabb irodalmi 
szokás és hogy aligha tévedünk, ha német hatást látunk benne, a mit 
nem helyeselni, de üldözni kellene. (L. a Nyr. 23., 493—494 és 24:81.). 
Ugyanis mint ZOLNAI Mt. buv. alapján is látható volt (a Nyt. K. 23 : 50., 
-51.), ez nem csak az irodalomban, de az élőbeszédben s itt a nép nyelvé
ben is előfordul; és nemcsak ragos, de k é p z ő s szókkal is történik 
efféle jelenség, hogy t. i. némely páros kifejezéseket az állandó együttlét, 
i t t mondjuk : a mondatbeli szoros összetartozás és egységes szerep követ-
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keztében a nyelvszokás annyira egybeforrottaknak tekint, illetve egybe
forraszt, hogy egy szóként csupán második elemüket látja el képzó'vel isr. 
mint raggal vagy névutóval. L. ezekre példákat a Zolnaitól felhozottak 
közt az i. h. V. ö. továbbá a keltezéseket, pl. 1896. aug. 22-e'w. Aztán r 
korcsolyázás, szánkázásnak vége-hossza nincsen. (Isk. dolgozatból). Arany-
ezüsterí, czifra ruháért, lányt el ne végy koszorújáért. (Közm.) Isten 
tartsa meg erő egészségire. (A népnél több helyt). A vállaszt elvárom 
vasárnap vaj hetfúVtí. Lesz úgy egy 30—íO-ig való. (Hszk.). 

Ezek persze nem afféle példák, mint némely nyelvtanszerző ós né
mely író „úgy csinált példája, vagy még inkább pl. az effélék : Szekula 
Nándor, Os-Budavár igazgatójának. (Zenemuvön). S ime, ilyen ragelha
gyás olyan esetben is jön elő a természetes nyelvhasználatban is, a minő
ben az okoskodó nyelvtanírók és a stilisztikák szerzői szerint nem helye
selhető a ragnak csak egyszeri használata. T. i. mikor az egyszerű szók: 
nem azonos hangrendűek! Persze, mert az csak kigondoltan, nem a ter
mészetes nyelvhasználat alapján van megállapítva, csak formai okosko
dás ! Ez pedig természetes nyelvfejlődós eredménye, s ide vonatkozólag-
még jellemzőbbek lehetnek az olyan példák, a melyeknél a páros kifeje
zés tagjait a régibb nyelv még külön ragozta, ma pedig sokszor, vagy 
épen állandóan, csak második elemükön veszik fel a ragot vagy képzőt s 
ekként valóságos összetételekké kezdenek összeforrni. Ilyenek pl. régen : 
híre neve, híres neves, ma (a köznyelvben-): hírneve, hírneves ; kezem-
ről-lábamról, Petőfinél: kezem-lábamról stb., ősz-tavaszi (e. h. őszi és-
tavaszi]. Már a régi nyelvben is : ágabogácska e. h. ágacska-bogocska. 
(L. ezeket is Zolnainál az i. h.). Ezek némelyikénél az összeforradás tán 
a ragtalan alakban történhetett meg s az így létrejött összetett szó rago-
zódhatik ma csak egyszer, illetve ahhoz járulhat csak egy képző. De az. 
az összeforradás is csak olyan mondatbeli szerep alapján történhetett, a. 
minőt jeleztünk (egy és egységes mondatrész !) 

Ugyanezen az alapon használhatunk az irodalmi nyelvben bizo
nyos összetett szóknál is rövidítést, azoknál t. i., a melyeknek utolsó-
része, alapszava azonos. Ilyenek pl. mellé- ós alárendelt mondatok, könyv
es képtárak. Mondatban p l . : Budapesten becses könyv- és képtárak lát
hatók. (Király nyelvt.-ból). íme, egyszersmind a mellérendelt összetételű. 
s z ó k , köztük az ikerszók f e j l ő d é s e m o n d a t t a n i a l a p o n . 

A letárgyalt jellemző formai jelenségekre visszatekintve, mint lát
juk, itt általában afféle jelenségekkel van dolgunk, mint mikor a szám
tanban több taghoz ugyanaz a közös tag tartoznék s ezt csak egyszer i» 
tehetjük ki, ha ama tagokat zárjelbe teszszük. Y. ö. pl. (harmin ez-egye
dik—(a+b)c. Mint a számtanban azok a tagok zárójelbe hozva egységbe 
olvadnak, úgy alkothatnak itt szorosabb egységet ezek a tagok is. íme a 
csalhatatlan mathematika is igazolja álláspontunkat! 

De íme azoknak a nyelvtaníróknak, a kik szóban levő mon
datainkra nézve két vagy több alanyról stb. beszéltek vagy beszél
nek, voltaképen nincs igazuk. És e tekintetben nemcsak Kernnek,. 
de jóformán az összes eddigi nyelvtaníróknak ellene kell monda
nunk , a kik a 2000 éven keresztül úgy, vagy olyanformán beszél
tek, így a görög rhetoroktól kezdve a legújabb korban, söt a n a p -
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jainkban divatos nyelvtanok szerzőinek is. A k é t y. t ö b b alany, 
állítmány stb. kifejezéseket csak elemibb fokon hagyhatjuk meg, a 
hol még csak formai úton beszélhetünk, a hol forma szerint csak
ugyan két v. több alanyt stb. látunk. Azonban már felsőbb fokon 
s épen tudományosan csak úgy szólhatunk, mint látók. így a 
nyelvtaníróknak afféle kifejezéseit sem fogadhatnék el, hogy: több 

- egynemű v. hasonnemű mondatrészszel biró v. bővített mondatok * 
stb. Mondataink és részeik felfogása tekintetében STEINTHAL kor
szakos műve is helytelen állásponton van s a PAULÓ is javítandó. 
(Pedig ő helyes alapon mozgott. V. ö. BURGHAUSER 346. 1.) Ellen
ben legalább nálunk pl. VAJDA PÉTER Magyar nyelvtudománya 
1835-ből helyesebben beszél a szóban levő mondatokra nézve 
«öszvetett» alanyról (a 93. 1.) s helyesen taglalja e mondatot: 
«A hűség és buzgóság ajánlatosak és dicséretesek)) úgy, hogy 
«alapszava» ( = alanya): a hűség és buzgóság', mely öszvetett, 
külömböző természetű tárgyokat fejezvén (96. 1.) ki, tehát csak 
tárgyakat, illetőleg azok neveit. Viszont BRASSAI «halmozás» ki
fejezését is helyesebbnek mondhatnók, ha csak, úgy fejezné ki 
magát idevonatkozólag, hogy ezekben a mondatokban «az ige vagy 
egy határozó helyében két vagy több coordinált azonnemti tárgy
vagy fogalomnevet látunk bekebelezve)). (A módszerről3 165.1.) 
De úgy látszik, ő is inkább mondat rész k e t t ő z é s t e t é s é r ő l , 
hármaztatásáról, halmozásáról (U. o.), ugyan azon viszonyú mel
lékleteknek kettejével, hármával v. többjével való használatáról 
szól (Oksz. vezér II.4 143. 1.) Az újabb felfogást követők közül 
HALÁSZ m e l l é r e n d e l t v. t ö b b t a g ú mondatrészek kifejezést 
használ (M. nyt. II. 35. 1.) sígy első sorban mellérendeltnek nevezi 
e mondatrészeket, annak az értékítésére, hogy ezek tagjai közt is 
ugyanolyan viszonyok lehetségesek, mint a mellérendelt mondatok 
közt. Azonban szerény nézetem szerint az a kifejezés nem olyan 
találó és kifejező, mint a másik, s azért én a mellett maradok, 
azzal a megjegyzéssel, hogy a mondatrész helyett mondattagot, a 
több tag alatt pedig tulajdonképen több aítagot még pedig egy-v 
n e m ű a l t a g o t értek; csakhogy a műszókat úgy kissé nehezeb
ben lehetne használni: több altagú mondattagok. (Pedig a dolog 
tényleg így áll, mindenik szerves rész a szerve mondatban.) E mel
lett még ,több e g y n e m ű s z ó b ó l k a p c s o l t mondatrészek'-
röl beszélhetnénk. De az sem lenne könnyebb műszó, s az előbbit 
a család többtagúságán is megértékíthetni, meg a többtagú kifeje
zés a számtanban is szerepel, és mint meggyőződhettünk, épen 
olyanformán mint itt. 

De ezek után talán nem h e l y e s v o l t a k é p e n a l o g i k a -
b a n s e m több alanyról és több állítmányról beszélni idevonatkozólag, 
és így annak a tudománynak sincs igaza, a melytől kölcsönözte a nyelv
tan e fogalmakat ? Bizony, mert mint több érvvel kimutathatnám (itt 
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persze tér szűke miatt nem tehetem) ebben is voltaképen csak egy alany
ról és egy állítményról beszélhetni, s így a logikai írók túlnyomó része is 
helytelen kifejezéseket használt és használ. Csak kevesen éltek helyesebb 
kifejezésekkel (ezek közt pl. ERNESTI a múlt században), még maga a 
mai logikusok korifeusa, WUNDT sem beszél egészen szabatosan (V. ö. 
log. I;1 157—161). 

De hát á l l í t m á n y r ó l is egyről szólánk, pedig fennebb 
szándékosan kerültük BuRGHAUSERrel együtt e fogalmat. Hogyan, 
"hát az állítmány sem képez kivételt; két vagy több ,határozott 
módú' ige (verbum finitum) nem hoz létre két v. több mondatot, 
s így összetett mondatot; és így ez is vehető egységes mondatrész
nek, egy állítmánynak ? (A III. kérdés!) 

Ezt a kérdést BURGHAÜSEE ismét elfogadhatóan tisztázta. 
Eejtegetése egy kissé rövidítve így hangzik. ,Péter kiment és keser
vesen sírt.' Ez (KERNnek a két igével álló mondatra tett megjegy
zése értelmében) k é t mondat kell, hogy legyen. Pedig ez nem 
mondható sem logikai álláspontról (értsd: logikusan, helyesen 
gondolkozva, E. L.), a mely itt •— megadhatni — nem döntő, sem 
a forma alapján. A felhozott mondattani szerkezetben egy tényle
ges vonatkozás van, a mely f o r m a i l a g abban fejeződik ki, hogy 
m i n d k é t ige egyezik az egységes és egyszerű alanynyal. Es aztán 
azt akarom-e mondani: ,Péter kiment' ó s ,Péter keservesen sírt'? 
Nem, hanem a. két ige érthetően összetartozik, a mint alakilag is 
•egyeznek; egy állítmányul szolgáló képzettömeget tartalmaznak, 
•egy jelenetet fejeznek ki, csakhogy összetettet. Ha azt mondom : 
,Elesett és eltörte egyik lábszárát', többet mondok ki annál, hogy 
elesett, és n e m c s a k a z t mondom, hogy egyik lábszárát eltörte, 
Iianem, hogy egy esés következtében egyik lábszárát eltörte. A két 
ige egészen olyan viszonyban áll egymáshoz, mint ebben a mon
datban : ,0 ifjú és tapasztalatlan volt' a prasdikativ ifjú és tapasz
talatlan. Együtt alkotják az állítmányt, az e g y állítmányt. Az 
ilyen összetett állítmányokban is benső viszony van s ez is nagyon 
különböző lehet. Az ilyen mondatok is e g y s z e r ű e k , csakhogy 
t ö b b t a g ú állítmánynyal. 

Ha az így kihozottakat elfogadjuk, koczkára kell tennünk a 
Kern-féle mondattannak az alaptanát, azt, hogy egyedül a ,határo
zott módú' ige (magyarban mondjuk csak: ,ige', E. L.) alkothat 
mondatot, és hogy következőleg minden ige mondatot alkot. Ezt 
az utóbbit, a következtetést már megczáfoltuk, jó okunk van arra 
is, hogy azt az alaptételt is megczáfoljuk. M á s ismertetőjele után 
kell néznünk a mondatnak, és arra maga a mondat m i v o l t a 
vezethet rá. Mi a mondat? Nyelvbeli kifejezése két képzettömeg 
a k t u á l i s (végbemenő) összekapcsolásának, és véleményem sze
rint az appercipiáló ós az appercipiált kópzettömeg kifejezése, 

í 



424 ERDÉLYI LAJOS. 

vagyis az alany és az állítmány közt levő c o n g r u e n t i a (össz-
hangzás, egyezés E. L.) alkotja, a mely eongruentiára nézve több
nyire az alany a norvativum (a szabályozó, a fő E. L.), mint 
p r i u s . Ez a congruentia nagyon különböző lehet; teljes vagy 
nem teljes, a különböző nyelvekben, különböző szabályoknak 
hódoló. De a mondatalkotás e formai kifejezésének a különböző 
nyelvekben előjövő változatai közt olyan is van, a hol verbum 
finitum n é l k ü l is lehetséges congruentia: mint a latinban ,omnia 
praeclara rara1 a magyarban is: ,a csillag szép'. Az ilyen monda
tok Kern szerint g r a m m a t i k a i értelemben nem volnának 
mondatok; mi úgy lélektani, mint grammatikai értelemben azok
nak kell, hogy tartsuk. Az újfélnémetben valóban többnyire és 
gyakran egyedül az ige a congruentiának a jelölője; a mondat-
képzés lényeges formai momentuma azonban ez a congruentia. így 
egy ige nélküli mondatot mai nyelvérzékünkkel mondhatunk 
ellyptikusnak vagy nem teljesnek; de két és több egyformán egyez
tetett ige egy alany után, — akár egy, akár többtagú ez — csak 
egy mondatot képez, két- vagy többtagú állítmánynyal biró mon
datot. 

Egynél több mondatot csupán ott látnék, ahol két vagy több-
alany, két vagy több állítmánynyal, úgy van összekötve, hogy min
den alany az állítmányával congruentiában áll, ha a mondatoknak 
közös tagjuk is van. Ide tartozik a n e m t e l j e s m o n d a t k a p 
c s o l a t . Ilyennek kell néznem e mondatot: ,Es will der Freund 
es darf der Feind nicht schonen.' (Tasso I. 2.) Ez is általában csak 
akkor veendő ilyennek (két vagy több mondatból állónak) a mikor 
valóban két alany van, a mit arról ismerhetni meg, hogy az állít
mány az egyik alanynyal egyezik, a másikkal azonban nem. 
A congruentiákhoz kívántatik, hogy a teljes allítmánytömeg (az 
esetleg előjövő jelzővel, tárgygyal, határozókkal együtt) egyezzék 
meg a hozzátartozó teljes alanynyal. Ennélfogva ebben a szerke
zetben : ,Das Verkehrsmittel auf dem Meere ist das Schiff, in der 
Wüste das Kamel,' két mondat van, egy nem teljes mondatkap
csolat, egy aiió xoivoö, a melynek %oivóv-ja (közös része, E. L.) az ige 
az állítmanykiegészítövel (ist das Verkehrsmittel). Egy syntaxisi 
szerkezet mondatainak számát tehát a teljes és nem teljes con-
gruentiák száma határozza meg. 

Vizsgálódásunk tulajdonképen tárgyára visszatérve, szilárdan 
állíthatjuk, hogy az állítmány is, még ha két vagy több verbum 
fmitummal van is kifejezve, egyszerű mondattag, ha magában két 
vagy többtagú is. 

Ehhez ismét legalább egy pár szót én is ! Mint már WILMANNS ész
revette a KEBN Satdehrejére is bírálatában (Zeitschr. f. das Gymnasiál-
wesen, XXXVII. 686. 1.), KERN igeelmólete csodálatos következésre vezet
hetne abban a tekintetben, hogy minden «határozott módú ige» mon-
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datot alkot. Mert e szerint e mondat : Wir habén Essen und, Trinken 
e g y s z e r ű mondat két tárgygyal; ellenben ez : Wir essen und trinken 
k é t mondat volna és : Wir habén gegessen und getrunken ismét csak 
e g y . — Az igaz, hogy ez utóbbi példa csak nyelvtörténeti alapon vet
hető össze az első példával, a mai nyelvérzék tisztán igeragozási alako
kat érez benne (V. ö. KBBN : Zur Eeform. 45. 1.), de igy is igaza volna 
WiLMANNsnak a forma alapján is, hogy KEBN igeelmélete nem elégíthet 
ki. T. i. a «gegessen» és a «getrunken» alakok mellett a «habén» csak 
egyszer van kitéve, mivel lehet, mert e g y és egységes mondattaggal 
van dolgunk. 

Olyan elemzéssel valóban ott volnánk, a hol a letett és összevont 
mondatnál, s így ott, a hol a Mádi zsidó. Vö. ugyanis épen magát KEKNÍ, 
hogy a Grundr. d. d. Satzl. 4. 1. ezt a mondatot: «Der Knabe liest nicht 
mehr, sondern schreibt» hogy veszi két mondatnak, s hogy egészíti ki 
a másodikat az elsőből, a «der Knabe» odavevésóvel. 

Pedig, hogy az állítmány ilyen esetben is egységes, arra én is 
rámutathatok formai alapon is, de meg lelki alapon is, a jelentés, az 
értelem a l a p j á n . F o r m a i a l a p o n egyfelől afféle alakú állítmányokra 
hivatkozhatom, a minőt az előbb WILMANNS utóbbi példájában látánk. 
Effélék általában a ,segédigés' alakok, pl. nem f o g s z látni és hallani 
semmit. Ha látta s hallotta v o l n a ! A nyelvtörténetben efféle is: annyi 
napig nem ett itt v o In a. (Sim. M. kszk. I. 14.) A latinban pl. Dárius 
comprehensus et vidneratus e s t . íme a segédige közönségesen általában 
csak egyszer, mintegy ezzel is bizonyítva, hogy ott szorosan összetar
tozó mondatrészekkel, egységes mondattaggal van dolgunk. Csak nyoma
tékos beszédben ismétlődnék, de az állítmány akkor is csak egy állít
mány maradna és a mondat akkor is csak egyes .és egységes lenne az 
értelem szerint. Es formailag is különböznék-e ez az efféléktől: látni és 
hallani kivan ? Bizony nem csak nyelvtörténeti alapon, de formailag is 
összevethetők volnának a kétféle példák. — De másfelől az ikerigekre 
hivatkozom. Ezek, mint tudjuk, összetett szók. így ezek is, mint az 
összetett szók általában, két mondatrészből (de szerintünk: egy szer-
vesebbj részt tevő a l s ó b b részekből) keletkeztek, a mélyek s z o r o 
s a b b a n egymáshoz tartoznak s a melyeket a h a n g s ú l y is összeköt. 
(V. ö. a Tüzetes m. nyt. I. 350—351.) És valóban mondatban állva afféle 
állítmányok ezek, mint a minők itt szóban vannak, csupán egy kissé 
különösebb faja azoknak. Már pedig ezek részeit annyira összetartozók-
nak érezzük, hogy Írásban is összeírjuk, pl. jár-kel. Sőt nem egyszer, 
mint egy egyszerű szó, ugy is ragozódnak, pl. bé csusz-más^oűí, keresz
tül ötöl-hatoljoin, e h. bó csus^oíű-más^oíű, keresztül ötöljó/i-hatoljo??. 
(V. ö. Zolnai Mt. buv. Nyt. K. 2 3 : 51.); rúg-kapálí stb. 

É r t e l m i á l a p o n a szanszkrit nyelv ,dvandva' nevű szóössze-
tevésére hivatkozom. E szerint pl. ugyanazon egy szó ismételve egygyó 
olvad s p. o. ez pacsati-pacsati, a mi szó szerint = «fó'z — fó'z» azt jelenti, 
hogy ((folytonosan főz», mint népmeséinkben: mennek, mennek, men
degélnek, azt teszi, hogy folytonosan mennek, csakhogy «amazokban a 
két szó értelme igazán egygyé van olvadva*. (V. ö. Brassai A m. mon
datról I. 348.). V. ö. különben a magyarban i s : «.futott, futott, sehol 
meg nem állott» és a futva futott, sehol meg nem állott» íme az utóbbi
féle szerkezetekben alakilag is csak egy állítmány! A kifejezésnek csak 
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színezete más a hét esetben, de a mondat mindkét esetben csak egy 
és egységes ! 

De ime a verbum fintum-ra vonatkozó elmélet, a mely az újabb, 
különösen a német nyelvészetben akkora port vert fel, s a mely KERN 
reformjavaslatai után egyre nagyobb tért hódított Németországban , ós 
nálunk is talált követőkre abban az újabb alakjában is [pl. BALOGH 
PÉTER id. értekezésében, nyelvtanokban, BALASSÁnak KALMÁR nyt.-ra irt 
birálatában, ZOLNAI Mt. buv.-ban a 149,155 1. stb.], szintén csak formai 
tan. Pedig BROSSAI is, mint tudjuk, ismét már évtizedekkel KERN előtt 
az igét tartotta «a mondat tartó és forduló sarkának» (Ld. a m. mondat. 
1.6 §.) Ha nem csalódom, a szóban levő tan is voltaképen a formai 
logikán alapul, a formai logika «kopula» tanának lenne az általánosítása 
s igy érdekes épen annak a tannak, a mely ellen épen BRASSAI hevesen 
kikel logikájában (280 1.) — Idevonatkozólag, itt nem érvelhetni hosz-
szasabban s nem is szükséges. De aztán nem felesleges jeleznem, hogy 
a mondatnak mondatalkotó része nem a határozott módú ige, a milyen 
szó akárhányszor nincs is a mondatban ; de nem is a BuRGHAUSERtől 
h angsúlyozott congruentia, (az alany és állítmány közti összhang, egye
zés,) bizonyos tekintetben ismét formai valami, hanem szerintem az a 
«kopula», az a kapocs, a melyet egyes ujabb speculativ logikairók helyesen 
hangsúlyoznak az Ítéletre; az a láthatatlan de érthető valami, a mely 
azt fejezi ki, hogy ott alany-állítmány összezése (synthesis) van. (V. ö. pl. 
Böhm K. logikáját. 18 1.). Ezt a mondatra úgy értem, hogy ez a kapocs, 
a mondat-alkotó valami : az az é r z é s , illetőleg é r e z t e t é s (itt már 
csak a hallóra v. az olvasóra é r z é s , a mondó, a beszélő részéről é r e z 
t e t é s ! ) mely azt mondja, hogy itt alany-állítmány viszony van, akár 
van külön kitett alany is állítmány is, akár csak egyik van. Ez az 
éreztetés abban a liang súlyozásban, abban a hanghordozásban nyer kife
jezést, a mely alany-állítmányi viszonyt érzékeltet. Az igén, ha igei az 
állítmány, vagy ha névszói,*) de ige is van ott, csak formailag jut kifeje
zésre ez az éreztetés, valamint a névszón is, ha az is egyezhetik. De ilyen 
alapon az ige is, a BURGHAUSER congruentiája is csak formai a mondat
ban (a mint az utóbbiról felvevője el is ismeri!) ; a mondatérték, vagyis 
az, hogy valamely kifejezés mondat-e vagy nem, s ha az, hány mondat: 
nem az igén s nem is a congruentián, hanem azon az érzésen, illetőleg 
éreztetésen s az ezt érzékeltető hangsúlyozáson fordul meg, a melyről 
szólék. 

E hanghordozás szerint mondatértóke az alany-állítmányi viszony
nak van, (akár van külön-kitett alany is állítmány is, akár csak egyik 
rósz van a mondatban). Ez pedig ige nélkül is lehetséges, s ha ige is van a 
mondatban, és pedig ha egynél több is van, a mondat typikus alakjában, 
mikor alany is állítmány is van benne, csak két részre tagolódik, épen 
úgy mint az Ítélet, alanyra és állítmányra, ós igy az állítmány, ha több 
igéből áll is, már ezen az alapon is csak egy ós egységes állítmány, csak 
egy mondat többtagú állítmánya és nem két vagy több mondat. Tehát 
hogy két v. több mondat jön-e létre, az szerintem, úgy hiszem helyesen, 

*) Alkalom adatáig megjegyzem, hogy én nem ,kiegészítőr.ől, állít
mányi kiegószítő'-ről beszélek, mint az újabb nyelvtani irodalomban szoká
sos ; hanem én n é v s z ó-á l l í t m á n y r ó l szólok, mert lelki alapon 
általában arról kell beszélni. 
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nem az igétől vagy a Burghauser congruentiájától függ, hanem attól az 
érzéstől, hogy tulajdonkép mennyit érzek, mennyit erezhetek egy mondat
nak. De ilyen értelemben lelki alapon sokszor több veendő egy mondat
nak, egy egyszerű mondatnak, mint a mennyit eddig formai alapon an
nak vettünk s voltakópen az összetett mondatot is kissé máskép, kissé 
szervesebben kell felfognunk, egyes mondatait egymásra nézve nem any-
nyira mondatoknak, mint inkább csak mondásoknak, vagy ezeket is bát
ran- csak mondatrészeknek mondhatjuk. 

De hát így az arra vonatkozó felfogás is, hogy mi a mondatnak 
mondatalkotó része, s ezzel kapcsolatban mi egy mondat, mi egyszerű és 
•összetett illetőleg egyes meg töbszörös mondat s ezek hogyan fogandók 
fel, a mely kérdések itt mind tekintetbe jöhetnek, szintén nem fogadható 
el tulaj donképen az eddigi alakban, mivel elméletük félutasánál inkább 
csak a forma, vagy a formai vétetett figyelembe és nem az az érzés, illetve 
éreztetés, az a hanghordozás, az a lelki valami. De ezekről hely szűke 
miatt itt többet nem szólhatunk, valamint nem érinthetünk itt mé •; más 
kérdéseket sem, melyek ezekkel összefüggnek. (Hogy mi a mondai, s a 
mondat meghatározásában és tárgyalásában a viszonylagosság és a külső 
érzékeltetés szempontjának s ezzel kapcsolatban a hangsúlynak, a hang-
hordozásnak és a jelentésnek, az értelemnek elhanyagolása. Aztán a 
mondat részei, illetve tagjai; mi lehetne a mondat főtagja formailag 
és mi lelki alapon ; a mondat szervesebb tagolása, másod, harmad stb.. 

I rendű mondatrészek. Az egyszerű és az összetett mondat formai és lelkg. 
alapon, vagyis mi egyes és mi többszörös m., az összetett mondat hogy 
értendő, még ha melléi'endelt viszonyú is. Általában a mondatnak is 
helyreállítandó az egységessége stb. stb.) I t t még csak foglaljuk össze 
röviden az ezen csoport mondatra nézve kihozott eredményt. 

így ezek a mondatok a) nem mondhatók .összevont mondatok'-
nak abban az értelemben, a melyben azoknak szokták mondani, b) He-
lyeselhetőbb szempontból egyszerű és egységes mondatok, a melyek
nél voltaképen nem is két v. több alanyról, állitmányról, stb. szólhatni, 
hanem csak egyről, csakhogy az két v. több tagú, s c) ez alul állítmányuk 
sem képez kivételt. Két v. több alanyról, állitmányról stb., csak formai 
alapon és elemibb fokon beszélhetnénk, (hogy minő joggal, arról majd 
alább, mikor a t a n í t á s s z e m p o n t j á b ó l érintjük mondatainkat) ; 
de akkor sem úgy, hogy aztán összetett mondatoknak mondandók s így 
a letett összevont mondathoz térnénk vissza. 

Ennek az új ós kétségkívül egyedül helyes elméletnek megfelelően 
ezentúl egyszerű mondatoknak kell tekintenünk e mondatokat s meg
különböztetésül voltaképen k é t v. t ö b b t a g ú v. egyszerűen csak 
t ö b b t a g ú a l a n y n y a l s t b . - v e i b i r ó e g y s z e r ű m o n d a 
t o k n a k nevezhetjük ; vagy ha formálisan szólunk is csak : k é t v. t ö b b 
a l a n y n y a l b i r ó e g y s z e r ű m o n d a t o k n a k , de semmi szin 
alatt sem ö s s z e v o n t m o n d a t o k n a k . így a mi a beosztást illeti, 
az egyszerű mondatok közé oszthatjuk be őket; még pedig formálisan 
szólva az e g y alanynyal, állítmánynyal álló mondatok után, amelyeket 
tulaj donképen lelki alapon, e g y t a g ú alanynyal, állítmánynyal stb. 
bíró mondatoknak nevezhetnénk. 

EKDÉLYI LAJOS. 
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Az oláh nyelvbe átment magyar szók. 
II.1) 

Láttuk azokat a magyarból került szókat, a melyeket MÁNDEESCír 
általánosan elterjedteknek tart számszerint 96. Ha az elavult, de valaha 
elterjedt chelciug : költség szót, a magyar eredetűnek bizonyult chipett: 
képes (régente fformosus»), a nagyon sűrűn használt sala§luésc igét és a 
bizonyára szintén magyar váme§ : vámos szót külön számítjuk, kerek 100 
szót kapnánk, ha nem volna 3 szó kétséges: a bacáü (bakó ?) a mely 
csak egy talán rosszul értelmezett szólásfélóben található, a pirgar (pol
gár)2) a mely talán] német eredetű és a farcá, (szarka) a mely lehet el
végre szláv is. 

MANDRBSCÜ sokban kiegészítette ALEXICS adatait, fölvesz két szót 
(coci§ és hotár), a melyet ALEXICS valószínűleg csak kifelejtett, másrészt 
tudatosan el is hagyott egy pár szót, a melynek általános elterjedéséhez 
szó sem fér, nem is azért hagyhatta ki, mert hisz akkor legalább a táj-
szók közé kellett volna kerülniök. Ezek közül MANDRESCU csak is a §ir i 
sor szót említi a 182.1. és régi oláh szónak nevezi (un vechiü cuvint ro
mán), a többit meg sem említi, nem hogy fáradságot vett volna magá
nak az ellenkező igen nyomós nézet czáfolására. Ez minden esetre becses 
ós szépen átgondolt munkájának rovására van. Én teljesen helyeslem, 
ha száz meg száz szót halgatással mellőz, a melyet ALEXICS fölhoz ugyan, 
de a mely annyira localis használatú, hogy nem érdemel különös figyel
met. De ha mindössze egy pár általánosan használt szó származása 
vitás, ha e szókat nem csak ALEXICS, hanem p. o. MIKLOSICH is magyar
nak mondott, akkor tanácsos és illő, hogy a kórdós elől ki ne térjünk. ' 

"•) Az első közleménybe egy boszantó tollhiba csúszott be: TIKTIN, 
e kiváló tudós, nevét mindig hibásan (TiTKiN-nek) írtam. 

2) Megjegyzem, hogy a szász nyelvben is] megtaláljuk ezen speciális 
jelentést, a melyet az oláh szón tapasztaltunk. L. egyebek közt Quellén 
zur Gesch. der Stadt Kronstadt 3:1113 npurger . . . civis iuratus, Amts-
geschworener». 



AZ OLÁH NYELVBE ÁTMENT MAGYAR SZÓK. 4 2 9 

E szók teljes összeírása és kimerítő tárgyalása természetesen nem lehet 
föladatom, ezt csak hosszú gondos megfigyelés és megfontolás után végez
heti valaki, a ki folyton e kérdésekkel foglalkozik és külön nagy munkát 
í r róluk, én csak egy pár példán ki akarom mutatni, mennyire nem 
tekinthetők az eddigi kutatások véglegeseknek. 

Mindjárt a már említett § ir: sor szóról MIKLOSICH is azt állítja 
alapos megfontolás után, hogy nem lehet a latin series örököse, hanem 
liogy a magyar sor-ból lesz. MIKLOSICH előbb ugyan azt mondta S. B. 
99 : 70: «§ir, das lat. series, nicht magy. sor, ist», de ezt a véleményét 
később visszavonta S. B. 101 : 81 : «Das mit series zusammengestelte 
sir Eeihe ist wahrscheinlich magy. sor, die Vergleichung mit series schei-
tert nicht an s, da ser, sier und ser ergibt.» MIKLOSICH nyilván a végső' 
hangzó eltűnésében látja a nehézséget vö. facies :fa^á, glacies: ghia\á ! 
De hogy mikép változhatott a hangsúlyozott o : i-vé, azt nem magya
rázza meg sem MIKLOSICH sem ALEXICS, addig pedig a levegőben lóg a 
•sor: sir összeállítás. Ertem tehát, hogy MÁNDRESCU nem veszi föl a sir 
szót a magyarból került szók közé, de nem helyeslem azt, hogy nem 
mondja meg okát. 

De hogy a g í n d «gondolat» szót miből származtatja MÁNDRESCU 
ha nem a magyar gond szóból, azt nem is sejtem. A szó hangtani fejlő
dése egészen rendes ; on gyakran lesz m-né 1. MIKLOSICH S. B. 99 : 65, a 
hol egyebek közt egyenesen meg is említi a mi szavunkat: «dimb, gínd 
sind magy. domb. Hügel, gond Gedanke.» Igaz, hogy a magyar gond 
mai nap nem jelent «gedanke» -t, de ha a Ny Szt-ban nem is találnánk 
a Vitkovieh codex-ből vett helyen még ezt az eredeti jelentést, bátran 
következtethetnők a gondolni ige jelentéséből. A mint az oláh gínd 
«gondolat» főnévből gmdésc «gondolni» ige lesz, szakasztott így alapul 
a magyar gondolni igének a jelentése is a gond szónak egy ma már ela
vult «gondolat* jelentésén (vö. a német sich Gedanken machen=sich 
.Sorgen macheri). 

Épen most hallottuk, hogy MIKLOSICH a . d í m b domb szót is ma
gyar eredetűnek tartja. Ezt az állítását ismétli 100: 201. MÍNDRESCU 
tehát nemcsak ALExics-et (1. demb a.), hanem MiKOLSicH-ot is czáfol-
.liatta volna, ha a szónak jobb magyarázatát tudta. 

Ugyancsak magyarnak vallja MIKLOSICH a sámá, seáma szót is 98 : 
543, HASDEU is erre gondolt CuvB. I 301. 1. 162 sz. »sama=ung. számh 
mások examen-hó\ származtatják. SAINEANU a «szám. számítás, vigyázás» 
jelentéseket, a melyeket a magyar szám alapjelentéséből (számot adni 
oláhul: a da sama, számon tartani a \ine sama stb.) Önkényt következ
nek, az examen~hó\ csak kerülő és nem nagyon biztos úton éri el (Isto-
riafihlogieí romdne 265»). 
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Áttérek, hogy SAiNEANix-nál maradjak a . m í n t u é s c : mentene 
igére, melynek magyar voltához ép oly kevéssé férhet kétség, mint ahhoz,,, 
hogy rég meghonosodott az oláh nyelvben és mindenfelé ismert szó- > 
Hogy többet ne mondjak, Christust mint «megváltót» míntuitór-nak; 

nevezi az oláh ós a mint láttuk az oláh miatyánkba is régi -időtől fogva, 
behatolt: ci ne mintuésce de cel vicleán (v. de eel reü) «hanem szabadíts 
meg a gonosztól! MANDRESCU még sem vette föl ezt a szót sem az I. sem 
a H. részbe; mert mestere, HASDEU latin eredetűnek mondja (egy mantum 
köpönyeg-bői származtatja). En MANDREScu-ban tisztelem azt, hogy csak : 

igen óvatosan veti el kétség kivül nagy érdemű tanítójának nézetét, a 
kinek első tudományos munkáját hálája jeléül föl is ajánlotta, ámbár az t 
hiszem, hogyÁLExios eléggé kimutatta, hogy a mantum-ból való szármáz- ; 

tatás milyen nehézségekbe ütközik, míg a menteni igéből a legesleg-
egyszerübben magyarázhatjuk a míntuésc mind alakját mind jelentését. 
De a mennyire értem MANDRESCU álláspontját, a ki csak hallgatással, 
mellőzte a kérdést, talán nem iŝ  azért mert teljesen meg volt győződve 
az oláh szó latin voltában, hanem mert talán csak nem tudott még vá
lasztani a két magyarázat közt, oly kevéssé értem SXiNEANU-t, a ki any-
nyira megy, hogy megfordítja a viszonyt: a magyar menteni igét az oláh 
míntuésc-ból származtatja! (Istoria fii. rom. 269. s k. 1.) ÍSIINEANU nem 
tud magyarul, az minden szavából kirí, nem tudhatja tehát, hogy ment
ben a -í régi miveltető képző és hogy a men- gyökér a menekülni igé
ből még ma is tisztán kivehető, de azt egy kis figyelemmel maga is ész
revehette volna, hogy ha a míntuésc ige átment volna a magyarba, ok
vetlenül valami magyar képzőt vett volna föl a szó tövéhez, észrevette 
volna azokon! az igéken, a melyeket ő maga egy pár lappal előbb (264.; 

s k.) az oláhból jöttéknek mond: dreptál, entyinál, nyekeszü, szkepál, 
szokotál, szufldl, .beszpurkál, feldpril. A míntuésc infinitivusa a míntui; 
ha az oláh a ?iecdji-YSL\ szemben a magyar azt mondja (a hol mondja!). 
hogy nyekeszü, az a opri-val szemben\fel-óprilni, akkora mintiii-ból. 
bizonyosan az lett volna, hogy mentuilni, de sehogyse menteni. Azt nem 
is akarom argumentumul: fölhozni, mert nincs rá szükség, hogy a mm-
teniigét nincs magyar ember széles e hazában, a ki meg nem értené,, 
mig a dreptdl, entyinál, nyekeszü, szkepál, szokotál, szufldl, beszpurkál, 
felópril még én előttem is, a ki pedig tudok egy kicsit oláhul, akár 
kinai szók lehetnének! 

Nem olyan egyszerű annak bebizonyítása, hogy a s í r g u é s c (Al.. 
sárguesk, sérguesk) magyar eredetű. MIKLOSICH, a ki már 1866-ban fölis
merte a míntuésc magyar voltát, mindvégig szláv eredetűnek tartotta. 
a sírguésc igét több mint 30 éven át. De először hadd lássuk a szó jelen-, 
lését és csak azután térjünk át MIKLOSICH fejtegetéseire. S'h-guésc GHETIE. 
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szerint annyi mint «iparkodik, igyekszik, fárad, törekszik, rajta van, 
fáradozik*, a belőle képezett strgidntá «szorgalom, igyekvés, igyekezet, 
iparkodás, törekvés, munkásság, serénysége, strg «sietség, sietés»: desírg 
«sietve, sebtében, hamarjában.* MIKLOSICH e szókat kapcsolatba hozta 
már 1860 ban az ószlovén usrüdije alacritas-sal (Slavisehe Elemente 
m Rumanischen 50.1.) és ehhez a magyarázathoz ragaszkodott később 

is, mikor már olyan behatóan foglalkozott az oláh nyelv hangtani 
viszonyaival, az 1881-1882-ben megjelent Beitráge zur Lautlehre der 
Rumunischen Dialecte ez. kitűnő tanulmányában (S. B. 100: 252 és 
101: 13) és az 1886-ban megjelent Etymologisckes Wörterbueh der slavi-
schen Sprachen ez. munkájában 292. 1. serdo a.). A jelentés (usrüdije-
«alacritas») egészen jól illik az oláh szókéhoz, és bizonyos mértékig a 
hangtani nehézségeken is tullehet ju tn i : ószlovén rü abban a nyelvben, 
a mely az oláh nyelvre első sorban hatott, azaz a bolgár nyelvben hol 
ru, hol itr-nek hangzik, egyszerű mássalhangzó előtt inkább ür ( er)-nek, 
ennek aztán az oláhban rendesen ir felel meg, ez sírguésc-hez jól illik; 
d ha nem is gyakran, de mégis elvétve g-vé válhatik: ucíd : (occido)» 
«ölök» mellett ucíg is használatos, a gyilkost meg rendesen úgy hijják, 
hogy ucigás, ez megmagyarázná a d helyén található g-t. De már itt is 
kezdődik a nehézség: szerencsénkre ugyanis nem kell találgatnunk, hogy 
a szláv usrüdije-ból mi lett volna az oláh nyelvben, hiszen mása még 
mai napig is ól az oláh nyelvben : osirdie «szorgalom, serénysóg, igyeke
zet*, melléknév is származott belőle osirdiós «szorgalmas, serény, mun
kás*, ige is osirduésc «serénykedik, szorgalmaskodik, iparkodik, igyek
szik*, — mindig, minden képzésében megmarad a d, soha sem lesz g-vé ! 
Elhigyjük-e, hogy az osirduésc ós sirguése nem csak jelentésben talál
koznak, hanem hangtanilag, származásra nézve is azonosak'? Ha o-n 
kezdődik a szó, mindig d-vel hangzik, ha a szó elején nincs o- mindig 
kivétel nélkül g-vel hangzik, bár milyen messze követjük is visszafelé ! 
És miért esett el a szókezdő o- vagy talán soha sem is volt ott ? A szláv 
szó srüdíce szív szóval függ Össze, illetőleg annak a régibb, még kicsinyitő 
-ce_ képzővel nem bővült tőjéből sarjadzott, de csak az u praeíixum adja 
meg a szónak azt a speciális jelentést, a melyet a német «am Herzen 
liegen»-féle fordulattal hasonlíthatjuk össze. Lehetetlen föltennünk, 
hogy a mrguésc egy szláv *srüdije vagy más efféle w-nélkül való alakból 
fejlődött volna, mert csak az u- adja meg a speciális vonatkozást. Más
részt szókezdő o- nem tűnik el az oláhban : MIKLOSICH körülbelül 60 o-n 
kezdődő szó mását mutatja ki az oláh nyelvben, de az o- mindig meg
maradt az oláhban is (Slavisehe Elemente inti Rum. 32-34). Mind ezek 
a tények egészen kétségtelenné teszik, hogy az oláh sirguése-nek nem 
lehet semmi köze a szláv usrüdije szóhoz. Másrészt érthető, hogy MIK-
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LOSJCHCIHAC magyarázatában sem tudott megnyugodni, a ki az oláh szót 
a magyar sürgős szóval hozta kapcsolatba. ÁLExics-ot talán mégis CIHAC-
nak, ha mindjárt téves állítása vezethette a helyes ú t ra : jobban ismer
vén a magyar nyelvet, mint MIKLOSICH és CIHAC, kiszimatolhatta, hogy 
az oláh sirguésc jelentésre és alakra nézve a magyar szorogni igének fe
lelhet meg, egyetlen hibája, hogy szerencsés ötletének helyességét nem 
bizonyította be és hogy MIKLOSIH véleményét, a melyhez a nagy tudós 
olyan szívósan ragaszkodott, említésre sem méltatta. A jelentésre nézve 
utalok a NySzt. szorog [festino, sollicitus sum, sich befleiszigen] ezikkére. 
A mi a hangtani oldalát illeti, a szorg- csoportban (v. ö. szorgos, szorgos
kodni, szorgalom), mert az első szótag az ige valamennyi alakjában hang
súlytalan volt (strguésc, a sírguí, sirguít) az o tompa hanggá vált vö. 
rotundus : rátúnd, locusta : lacústa, szláv rogac: rágáciü «szarvas bogár» 
áldomás : aidamás 1. MIKLOSICH S. B. 99 : 64, a tompa a hang pedig r 
előtt í-ve erősödött: latin tardivus; tlrzíü, magy. hordó: hirdaü, így 
lett szorg- csoportból, mert hangsúlytalan volt, sirg-. Nem szól ez ellen 
a sirg «sietés» (de sírg «sietve») szó, mert ez nyilván csak később fejlő
dött strguésc igéből úgy mint pl. a magyar panaszolni-ból lett oláh ponos-
luésc igéhez egy ponoslu panasz képződött* vagy a magyarban a szláv 
kopati-hól lett kapálni igéhez egy a szlávság-ban merőén ismeretlen 
kapa főnév fejlődött. MANDRESCU sehol sem említi a sirguésc szót, nyilván 
mert megnyugszik MIKLOSICH magyarázatában, különben ALEXICS heljesen 
mondja, hogy «a régiségben s a mai nyelvben egyaránt nagyon ismert 
szó még származékaiban is.» Származékai közül különösen sűrűn és min-
denfeléjhasznált szó a sirguín\a «szorgalom». 

A d r i c-derék szó első pillanatra gondolkodóba ejthet, hiszen ma
gát a magyar szót is a szlávból magyarázza MIKLOSICH, még pedig egy 
föltett *drék alakból (Slav. Elem. im Magy. 142 sz. a.), hát ha az oláh 
dric is szláv forrásból való ? E mellett látszik szólani a mássalhangzó
csoport a szó elején, de minden egyéb ilyen föltevés ellen szól: hang
súlyos szláv é-nek nem felel meg az oláhban i, hanem ea vagy e, de meg 
nem is találjuk ezt a szót azokban a szláv nyelvekben, a melyek itt te
kintetbe jöhetnének. Ellenben a magyar e-nek rendesen i felel meg az 
oláhban, és a kezdő mássalhangzócsoport egy csépet sem lephet meg 
egy nyelvben, a mely a latin directu(m)-bó\ azt csinálta, hogy drept, és 
a melyben a magyar kereskedő-bői crescaddü (ALEXICS 113 kreskadaü 
Békés és Csanádm.) kereskedni-böl creseáduésc (kreskáduesk Arad és Bihar 

*) A régi -u a szó végén megmaradt bizonyos mássalhangzócsoport 
•után: a lupu(m) accusativusból lupu, később lup lett, de pl. a lucru(m)-ból 
lett lucru megmaradt, ponoslu és sirg tehát képzésre nézve egészen egyenlők. 
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m. és a móezoknál), keresztül-ból erestül lesz (krestul Szalonta környé
ken).*) A jelentés is szépen illik a magyar szóéhoz, akár a kocsi-derék 
jelentést vészük, akár olyan fordulatokat nézzünk mint ín áriéul iernei 
«a tél derekam, ismerik pedig a szót mindenfelé, nem csak minálunk. 

Két rokonértelmu szó, a mely itt említést érdemel, a l á b a és a 
t a l p a : láb és talp. Alakjukat könnyen megmagyarázhatjuk, akár egy 
magyar birtokragos lába, talpa alakból indulunk ki, akár azt tesszük föl, 
hogy úgy mint számtalanszor az oláhban egy -á járult a főnév végéhez. 
ALEXICS előadása a lába czikkben nem elég biztos, eleinte azt mondja ; 
«hallottam több helyütt [a latin] pes jelentésben is», később azután 
neki bátorodik és azt mondja: «különben a szónak pes jelentése igen el 
van terjedve az oláhságbán», és még odább: «még Komániában is járja». 
A szótárak mind ismerik az állatok lába feje elnevezéséül, SiiNEANunál a 
Pfote szó alatt nem is találunk mást mint lába és ha ALEXICS sok példája 
után még kell bizonyíték arra, hogy az oláh lába, 'annyi mint a ma
gyar láb, első sorban állatláb, ime szolgálhatok én is példával, a melyet 
CARAGIALE, a híres vígjátékíró egy darabjából, már nem tudom melyikből 
jegyeztem k i : ca mi iese ínainp o veverifö . . . sta ínjat,a mea ín doue 
lábé «mert elembe jött egy mókus . . . szembe áll velem 2 lábra (=há -
tulsó lábára)». Szláv hatásra nem szabad gondolnunk, ámbár a szláv 
nyelvekben igen hasonló szó a lapa szakasztott ugyan azt jelenti, nem 
pedig azért, mert nem ismerünk biztos esetet arra, hogy p-ből b lett 
volna az oláhban, 1. MIKLOSICH S. B. 100: 22 (az eltérő kisorosz lába, 
a melyet MIKLOSICH az Etym. Wörterb.-ha,n említ, 6-jóvel magyar hatásra 
vall). A rokon értelmű talpa csak támogatja föltevésünket, hogy a lába 
magyar szó. Különben ép annyira általánosan ismert szó, mint a lába, 
SAINEANU Fusssohle és Fussblatt a. csak a tálpá kifejezést adja. 

Egész kis ethnografiai monográfiát érdemelne a ravás: rovás szó. 
A magyar nyelv legfölületesebb ismerete megóvhatta volna MIKLOSICH-ot 
attól a téves hittől, hogy a szlávságban itt-ott a magyar hatás kerületén 
föl-fölötlő rovás szláv képzés («rovás gehört zu ry ritzen» Etym. Wor-
terb. 282). Igaz, hogy véletlenül egy összecsengő tő kinálkozik a szláv 
nyelvekben is (ry- gyökérből egyebek közt rovü árok származik), de a 
szó képzése nyomban elárulja, hogy a szó nem lehet szláv. Talán épen 
«nnek a körülménynek, hogy t. i. a szó egész habitusa nem szláv, köszön-
lietjük a b-s mellékalakok (bolg. szerb rabos cseh rabus) keletkezését, ha 
ugyan szláv talajon keletkeztek. Mindenesetre nagy hiba, ha ALEXICS az 
oláh rábús (gyakrabban rábós) alakot nem a bolgár rabos, rübos-ból 

*) A Guary Codexben különben megtaláljuk még a magyarban is a 
szó- kezdetén a mássalhangzócsoportot: clrecaba 1. NySzt. I, 495. 
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származtatja, hanem a magyar rovds-bó\, és ennek igazolására a 118. L 
egy külön hangtani törvényt állít föl, a melyről az oláh különben nem 
tud semmit. A nyelvhasználat is két külön átvételre látszik mutatni, a 
szótárak t. i. részben még most is élesen elválasztják a két szót: GIHAC 
rdbús, rabó§ coche, entaille, taille, rdvds rová§ biliét, - lette ! ALEXI rabós 
Kerbholz, rávd§ Schein, Zettel: czyrill szótár rábój (j=zs) Kerbholz, 
rdvds Zettel, Briefchen, Brief» ; SAINEANU, Kerbholz, Kerbstock: rdbój, 
Zettel rdvds ! A Nagy-Küküllőmegyében fekvő Kis-Sinken rabós rovást. 
(Kerbholz, szászul rúesch !) jelent, de jegyzéket is, mégis használtabb az 
utóbbi jelentésre a ravás, a mely sohasem jelent rovást. 

A rabós szó nem érdekel közelebről, a ravá§ azonban mint magyar 
eredetű szó sajátságos jelentésével, a melyet a régi források is megerősí
tenek, a legnagyobb mértékben fölkeltik érdeklődésünket. GTASTER «peti
tion, biliét» jelentést tulajdonít a szónak, de a «pétition» csak félreértés 
lesz, a szó t. i. mindössze 2-szer fordul elő az ő Chrestomatiajában, egy
szer II . 146 1785-bó'l nyilván «biliét» levél, levélke a jelentése, a másik
helyen egyszerűen írás-sal fordítanám, nem kórvénynyel «petition» :Jd-
cind apelape prin rdvas szórói szóra «csinálva appellatiót rovás által» 
azaz Írásban appellálva II . 125 1780-ból. (Vö. HASDEU Cuv. B. I 162 a 
ravase donmesti hivatalos jegyzókféle magyarázatát, a melyet a rómaiak 
album judicum-áv&l hasonlít össze és magát a rdvase domnesti kifejezést 
u. o. 39. 1. 2-szer egy 1583 és 1585 közt kelt okiratban és 160. 1. 
1608-ból). 

A ravás jegyzék levélke szóhoz önkényt csatlakozik a mindenfelé 
elterjedt és régóta használt p e c e t l u é s c : pecsételni ige, a mely való
színűleg szintén magyar eredetű, azt mondom valószínűleg, mert már a 
elűzés czikkben láttuk, hogy a magyarból származott -luésc végű igék 
analógiájára néha oláh szóból is képződött ige. Másrészt epensóggel 
nem bizonyos az sem, hogy a,pecéte pecsét, mint ALEXICS mondja, szláv 
eredetű, lehet ép úgy magyar is, az e-nek t. i. e is felelhet meg (fél: fel) 
nem csak i. 

A pecetluésc után hadd említsek mindjárt még két általánosan elter
jedt igét, a mely aligha lehet más, mint magyar a ponosluésc : pana
szolni és utiuésc : őrölni (1. SXINEANÜ Schrotmühle : módra de urluit — 
magy. o = oláh u, mint a Biharban használt durjulésc : dörzsölni 
szóban). 

A sieriu szóról MIKLOSICH hajdanában azt hitte, hogy a latin seri-
niumból származhatott (Slav. Elem. im Rum. 45.), de később átlátta, 
hogy az lehetetlen (S. B. 100 : 285. «sikríj neben sikréi Schrein: magy. 
szekrény*), hogy az oláh nyelv épen nem irtózik a szó elején az sa\ 
mássalhangzó-csoporttól, mutatja a serie: seribere és számos más sc%-> 
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csoporton kezdődő szó. Az oláh szó különben leginkább «koporsót* jelent 
vö. NySz. szekrény «schrein, lade, kiste» és a német Todtenschrein szót. 

Magyarnak kell tekintenünk a hart: harcz szót is, ámbár mi is -
csak idegenből kaptuk. Az oláhban inkább «csetepaté»-félét jelent, vö. 
SAINEANU necken alatt: den Feind necken hdrfaípe dumnán ; sa luat de 
hart, cu cineva azt jelenti: belekötött valakibe. 

A fönt tárgyalt oltván, oltván: oltovány «Pfröpfling» társaságában 
jöhetett át a szintén általánosan ismert butás: hajtás «ültetvény, bujto-
vány, csemete, dugvány» GHETIE. 

Kétségkívül magyar eredetűek a következő szók i s : cián: kin, 
ic : ék, ir : ír, unguentum, orbalt,: orbáncz (a magy. szó Orbán nevével 
függ össze és maga szláv eredetű), kon\: koncz (papiros). Ha MÁNDRESCU 
nem azoknak tartotta, kötelessége lett volna ALExics-ot megczáfolni,. 
puszta hallgatással nem visszük tovább a vitás kérdéseket, a mennyiben 
t. i. az itt felsorolt szók származása egyáltalában még vitásnak tekint
hető. Épen ebben áll ALEXICS dolgozatának nagy jelessége MÁNDRESCU-
éval szemben ; az anyag, igaz, teljesen rendezetlen ós túl van halmozva 
mindenféle lim-lommal, sok, igen sok hibás állítás is van benne, de más
részt jóval teljesebb, úgy, hogy MÁNDRESCU dolgozata épenséggel nem 
tette nélkülözhetövé ALEXICS dolgozatát. Kellő kritikával egy későbbi: 
kutató többet fog ALEXICS dolgozatából meríthetni, mint MÁNDREScu-óból; 
a kiben hiányzik ez a kritika, illetőleg e kritika gyakorlására szükséges 
föltételek, az tisztább forrást talál MÁNDREScu-ban, mert dolgozata hiá
nyos ugyan, de a mit benne találunk, jobban megállja a tűzpróbát. 

Futólag rá fogok még egyszer a MÁNDREscu-nál hiányzó szókra 
térni, mikor első fejezetéről, azaz a tájszókról fogok röviden nyilatkozni, 
most azonban álljunk meg egy perezre és tekintsünk vissza arra az 
anyagra, a mely eddig előttünk fekszik. Tudjuk már SAINEANU Ítéletéből* 
hogy MÁNDRESCU nem vonja le a közölt adatokból folyó tanúságot, de 
hogy mennyire igazságtalan, ha SAINEANU ezért eredménytelennek 
mondja dolgozatát, az kitűnik magából SAINEANU művéből. Mi akadá
lyozta meg SAINEANU-t abban, hogy ő maga a könnyen áttekinthető 
anyagból levonja a tanúságot, a mint levonta p. o. EDELSPACHER a rumun 
elemek a magyar nyelvben ez. értekezésében közölt adatokból az ered*-
ményt, az igaz olyan módon, hogy nincs köszönet benne. Ha majd a 
magyarból az oláh nyelvbe került szók teljesen össze lesznek állítva, az 
általánosan elterjedt szók a tájszóktól el lesznek különítve, a mint 
MÁNDRESCU már meg is kezdte, ha az elavult szók régibb használati köre 
a mennyire lehet meg lesz határozva,.ha a biztos esetek a kétesektől el 
lesznek választva, könnyű lesz azután ezeket az adatokat így vagy úgy 
csoportosítani; ezt a munkát nem kell okvetetlenül annak végeznie, a ki az. 
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etymologiai kérdésekben legjáratosabb, legbiztosabban döntheti el min
den egyes esetben azt a kérdést, a szó innen vagy onnan eredt. Hogy 
•ettől még nagyon messze vagyunk, azt rövid pár megjegyzésen is sejtet
heti. Egy kis tanúságot azonban már abból is levonhatunk, a mit 
MÁNDEJESCU a II . részben összeállított és a mit én az általánosan elterjedt 
szók közül még hozzáadtam e kimutatáshoz. A mi MÁNDREScu-nál nem 
található, azt szögletes rekeszjelek [ ] közé teszem, hogy valahogy meg 
ne másítsam azt a képet, a melyet már MÁNDRESCU összeállításából is 
nyerünk. 

Nyomban föltűnik az igék nagy száma, a mely a magyarból az 
oláh nyelvbe került: 96 szó között 19 igét találunk MÁNDREscu-nál, pedig 
nem is sorol föl minden magyarból került igét, a mely általánosan ismert. 
MÁNDREscu-nál ezeket az igéket találjuk: alcdtuésc : alkotni, altoésc : (fát) 
-oltani, bdntuésc : bántani, banuésc : bánni, biruesc : (valakivel) bírni, 
gyó'zni, bizuésc . bízni," cheltnésc : költeni, chibzuésc : képezni, képzelni, 
megfontolni, fagaduésc : fogadni, igérni, fe§telésc : festélni (?), bepiszkí
tani, haítuésc : (vadat) hajtani, hdladúésc : haladni, íngaduésc : engedni, 
lacuésc : lakni, mistuésc (régebben amistuésc) : emészteni, fogyasztani, 
sdld^luésc : szállásolni, suduésc : szidni, tdgaduésc : tagadni, tdmdduésc : 
"támadni. Ezekhez hozzájönnek még az általánosan használt igék, a me
lyeket ÁLExics-ból kiírtunk : [míntuésc : menteni, pecetluésc : pecsételni, 
ponosluesc : panaszolni, sírguésc : szorogni és urluésc : gorombára ó'rölni, 
schroten]. Egészen magában áll a nem ragozható músai : muszáj. Mái-
magából ebből a csoportból is igen mélyre menő hatást olvashatunk ki, 
mert nem egyes új tárgyak elnevezése ment bennök át az oláh nyelvbe, 
hanem a nyelvnek sokkal mozgékonyabb eleme, a cselekvést jelentő be
szédrészek, még pedig igen tarka fogalomkörből. Aránylag kevés mellék
név ment át : beteág : beteg, chipe§ : képes (a melyet MÁNDRESCU csak 
;azért nem ismer el magyarnak, mert nem tudja, hogy a magyar szó is 
«formosus»-t jelentett régebben), gingas : gyengés, mester : mester (?), 
ügyes, vicleán : hitlen. Ha megemlítjük még a ráita : rajta, indulj szót, 
;íiz aleán : ellen-t és azt, hogy fel : féle szó nemcsak főnév, hanem sűrűn 
képez olyan határozókat is, mint dstfel akkép, dltfel máskép, akkor min
dent megemlítettünk, a mi nem főnév, kivéve a képzőket, a melyekről 
lejebb lesz szó. 

Jóval nehezebb a szókat jelentésük szerint csoportokba szedni, mert 
egy szót gyakran több csoportba kellene sorolnunk, ha egész mostani 
használatát tekintetbe akarnók venni, azonkívül egy-egy kisebb fogalom
körből gyakran csak egy-egy kifejezést említhetünk. Azonkívül kétség 
;sem fér hozzá, hogy a fogalmak ilyetén csoportosítása, ha alapos akar lenni, 
•csak huzamosabb, minden mozzanatot tekintetbe vevő tanulmány ered-
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menye lehet, a mely gondosan kutatja, milyen jelentést vehetett át az. 
oláh nyelv a magyar nyelvből, és mi tekintendő speciális oláh tovább
fejlődésnek. Ezzel MANDBESCU még tartozik nekünk, talán újra feldolgozza 
az egész anyagot és kiegészíti dolgozatát ezzel arendkívül fontos részszel.. 
En tőlem egy rövid könyvismertetés keretében annál kevésbbé várható 
e nehéz föladat megoldása, mert hiszen nem ismerem el teljesnek a 
MiNDEEScu-tól összeállított anyagot, bizonyítás nélkül pedig nem akartam, 
még több olyan szót felsorolni, a melyet ón magyar eredetűnek tartok, 
azért külön kiemelem, hogy az itt következő csoportosítás csak épen né
mileg meg akarja könnyíteni az áttekintést, a dolog mélyére nem ha
toltam, gyakran a szókat csak egészen lazán fűztem egymáshoz. 

Szembeötlő, hogy a fönt felsorolt igék közt mennyire túlsúlyban 
van a szellemi életre vonatkozó. Külön tanulmányozás tárgyává kellene 
tenni, vájjon ez azzal függ-e össze, hogy az oláh irodalom bölcsője Er
délyben, tehát magyar földön keresendő, vájjon nem használtak-e tehát 
írásban legelőször a régi egyházi fordítók egy pár ide vágó, a fejlettebb 
szellemi életre vonatkozó kifejezést és nem terjednek-e ezek a kifejezé
sek részben talán az egyházi iratokkal együtt tovább. Annyi bizonyos, 
hogy épen ezen a téren igen mély hatást észlelhetünk. Ott van mindjárt 
az oláh miatyánkban két magyar szó: a vicleán : hitlen, «gonosz* és 
[nűntuésce] : ments meg «szabadíts meg». A vicleán mellett ott van a 
szintén magyar viclemg : hitlenség, «gonoszság* a magyar eredetű min-
tuésc-bö\ pedig származott a «megváltó* oláh neve,: a mintuitór. Az igék 
egy részét is ide sorolhatjuk, a hol vallásról, erkölcsről szólunk: bizuésc : 
bízni, fdgdduésc : fogadni, igérni, íngáduésc : engedni, tdgdditése : ta
gadni, bdnuésc : bánni, saduésc : szidni, káromkodni. A két utolsóval 
együtt főnév is ment át a bdnát : bánat és a sudálmd : szidalom, károm
kodás ; a bdndt-tal rokon értelmű a magyar ellen szón alapuló aledn, de 
nem tudom mennyi része van e jelentósfejlődéshez a magyar szónak. 
A szellemi élet körébe tartoznak még: eJdbzuése : képezni, képzelni, 
chipe§ : képes «szép», [gíndj : «gond», gondolat, /sdmd] : szám, számí
tás, [raváfj : rovás, jegyzék, levélke, a melylyel kapcsolatosan jöhetett 
át a [pecetluésc] : pecsételni szó i s ; nedm : nem, nemzet, viledg : világ, 
«nyilvánosság» {ín viledg nyilvánosan). E csoport végén említek két 
magában álló kifejezést a bdrát : barát, catholicus lelkész, illetőleg szer
zetes a tót és a néphit egy elemét, az urid§ : óriás-t. 

Hogy az alddmd§ : áldomás az oláhoknál is jogszokás, azt már 
említettem, vele egy nagy körbe tartozhatnak a következő kifejezések : 
cheze'§ : kezes, tdlhdr : tolvaj, bdntuésc : bántani, sérteni, ponosluésc : 
panaszolni és az előbbi csoportból még tdgdduésc : tagadni. ALEXICS 
ugyan a pard »per, panasz, vád» és pdrí§ «vádló» szókat is magyarok-
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nak tartja (per, peres), de e magyarázathoz szó fér : az előbbi lehet szláv, 
a mint bizonyosan szláv a magyar per szavunk is, a másik talán oláh 
képzés. 

A magyar közigazgatás tükröződik a bír, bér, «párbér, bór, úrbér; 
fejadó* GHETIE, a páreáláb : porkoláb, régebben «préfes, maitre», a 
soltúz : soltész' és a pírgá/r (•== polgár?) «községi tanácsos» szókban. 
Hadd álljon itt a iobagíü : jobbágy is. 

A fejedelmi udvaron élő apród az oláh nyelvben is apród, de a szó 
itt is veszít idővel régi fényéből ós ma «hajdú, lovász, inas», a jelentése. 

A zajos katona-élet magára vonta az oláh figyelmét is : a magyar 
hajdú többeséből lett hajdúk, úgy mint a magyarban, régebben gyalog
katonát jelentett, más ide tartozó emlékek a következők: tdmdduésc : tá
madni, biruésc : (valakivel) bírni, győzni [harf\: harcz, dobd : dob, §iredg : 
sereg és talán a rdítd : rajta szó is. Mivel az érdekes szónak jelentése a 
szótárakból nem tűnik ki eléggé, hadd álljon itt még két példa. CREANGA 

-a Capra cu trei íezí ez. meséjében ezt mondja egy helyen : Pare nu 
cum-va nenea Martin a dat raíta pe la d-ta pe acasd ? «Hát ha Maczkó 
uram szólt be kend házához, ( = tett futó látogatást).* A gyermekről 
a ki gyorsan végig fut a kerten, tazt mondják: a dat raítd prin grddind 
mintegy. «rajtát adott (rajtázott) a kerten keresztül.)) 

A vadászat alatt, a mely a hdituese ; a (vadat) hajtani és sóim : só
lyom szavakban elevenül föl előttünk, megemlítem mind a madárneve
ket is : coróíü, coriííil : karoly, karuly (karvaly), vinderéü : vándoró, 
vándor sólyom, 'úlíü : olyíí, ölyv és talán tflrcd : szarka is. A halászatot 
képviseli a halaü : háló és a helesteű : halastó, a mely mellett az egyszerű 

•tan : tó is előfordul). 
Az «ügyes» mesterrel (a mester melléknév is lehet ós akkor «ügyes» 

a jelentése) a mesterség (me§tej*§úg) fogalma is átköltözött több szer
szám elnevezésével együtt: iléü : üllő, jaldű (j = zs) : gyalu, [ic : ék, keil], 
§ánfa : sámfa, A §dnfd társaságában mehetett át a tdlpd : talp szó is (vö. 
tdlpuése : talpalni) és akkor természetesen az átvétel körülményeire 
nézve ugyancsak jó messzire esnék a különben jelentésre nézve közel 
álló lába : láb, állatláb társától, a melyet talán a vadászat alkalmával 
lehetett volna fölemlíteni. A lakatost laeatús-nak híjjá az oláh, aledtuése 

.annyi, mint «alkotni, készíteni)), [urluéscj a goromba őrlést jelenti, 
«schroten». 

Kocsi meg szekér körül csoportosulnak a következő szók: cveie : 
kocsi, dric : (kocsi-) derék, eoci§ : kocsis, ogd§ : (kerék-) vágás, zabála : 
zabola, talán a ciatldü : csatló is, ha a «felhércz» jelentése általános. Ezt 
a képet azonban ki lehet még egészíteni. MÁNDEESCU a kocsis elnevezésére 
a tájszók közt még egy kifejezést említ a sechirds : szekeres szót, föl-
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•említi, ámbár mindössze egyetlen 1620-ban írt chronicában található 
1. HASDEU CUV. B. 1.44-0. 1. 121. sz. a. ós kihagyja a cécis -nak egy Bomá-
niában és Moldvában nagyon használt és igen érdekes párját a [vezetem, 
xizitcíu] : vezető-t (1. Ny. Szt. szekér-vezető auriga, wagenlenker), nyilván 
csak azért, mert MIKLOSICH a szót a szláv vozotaj-hó\ magyarázza 1. S. B. 
99 : 45 és Etym. Wörterb. 387. 1. vez. a.). Igaz, hogy a vozotaj jelentése 
véletlenül ugyanaz, de vozataj-hó\ teljesen lehetetlen egy oláh vezetem, vi-
-ziián alakhoz jutni, míg a magyar vezetŐ-nek egészen rendes megfelelője 
"a vezetau (a szóvégű -ő hangnak rendesen aü felel meg), a mely mivel a két 
•e hangsúlytalan, váltakozik vizitaü alakkal. Említésre méltó, hogy az 
egyetlen helyes magyarázat már JERNEY-nóI található, a kinél sok hely
telen összeállítás közt sok helyeset is találunk, úgy hogy MÁNDRESCU 
csak dicséretet érdemel, hogy sokkal következetesebben említi ezt a régi 
forrást, mint ALEXICS. EZ egyszer azonban ALEXICS érdeme, hogy föl
ismerte, hogy JERNEY helyesen látott. Egy másik ide vágó kifejezés, a 
melyet MÁNLRESCU a tájszók között említ, a sersám : (ló-) szerszám, de 
jóval elterjedtebb a [ham] : hám szó, a melyet MÁNDRESCU sehol sem említ, 
talán mert tévesen szlávnak tarja, a szó t. i. itt-ott behatolt a magyar 
nyelvből a szomszéd szláv nyelvekbe is. A szót különben ALEXICS sem 
említi. Ide kellene sorolni a mertic : mérték, adag szót is, ha talán vala
hogy kimutatható volna, hogy eredetileg az abrakportiókra vonatkozott. 
Ide való a minálunk legalább mindenütt ismert [sirégld, §irígla] : se
regije, saroglya szó — Erdélyben még a német is csak Sche?'igel-nek is
meri a saroglyát. MIKLOSICH valaha szláv eredetűnek mondta a magyar 
szót (Slav. Elén. im Magy.) pedig világos, hogy a magyar bontotta meg 
.a szókezdő mássalhangzó-csoportot (a német Sehragen-ból sráglya, sa-
ráglya stb. lett) és azután így adta tovább a szláv nyelveknek, csakúgy, 
mint az oláhnak. Az ökrös szekéren ott találjuk a belfée, hulfée : bélfá-t. 
ALEXICS még egy [rastaii] : eresztő (a járomnál)-féle szót is említ, a mely 
«Magyarországon szóltiben» használatos. En azt hiszem, nemcsak Ma
gyarországon, hanem mindenfelé ismeretes a szó, HAINEANU is Jochstecken 
alatt azt mondja, hogy a rásteíü és a moldovai származású CREANGA is 
használja (1. Biblioteca pentru tofi 28 f. 45. 1.: Cum ? ziserá barbatií ins-
páimántati, scapánd resteele din mána «hogy ? mondták a férjek, ijedten 
kezükből ejtve a járompálezákat) —szókezdő e- rendesen a-vá lesz, szó
kezdő a- pedig az oláhban igen gyakran elesik, a mint ezt már az amistuésc, 
ujabban mistuésc : emészteni igénél tapasztaltuk. Szóval minden rend-
hen volna, csak ki kellene ám mutatni, hogy a magyar eresztő valóban 
«járomszeget» jelent! 

Az utolsó kifejezések már átvezettek a földmívelő körébe, a melybe 
a következő kifejezéseket állíthatjuk : altoán, oltoán ; oltovány, [butásj : 
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bujtás, dugvány, hotár : határ, imás : nyomás, legelő, gazda : gazda, 
belsúg, bisúg : bőség, talán még [dimb] : domb is. 

A határforgalom magával hozta a várna : vámot, a melyet a talán 
szintén magyar eredetű vámes : vámos kezelt. 

A magyar sóbányákban sok oláh is dolgozott, mint §augáu : sóvágó, 
vagy mágláf : máglyás, a nagy sódarabokat, amelyeket kifejtett, mágia: 
máglyának hítta. 

A magyar lakás (lacás) és szállás (gálás) bizonyosan jobb, kényel
mesebb volt, azért a Idcuésc : lakni és sdldsluésc : szállásolni félig-meddig 
mint új fogalmak kerültek a nyelvbe, az órás : város is új fogalommal 
gazdagította a nyelvet; a saláü : uzálló, vendég is a civilizáltabb viszo
nyok kifejezéséül szolgálhatott. A házban lakát : lakat, hírdaü : hordó, 
feddés : fedeles, bögre, borcán : borkanna, «nagy korsó», ferestáü : fű-
rész(tő), még chip : kép is akad. A konyhába a kevéssel beérő oláh nem 
sokat vett á t : mindössze az arpdcás : árpakását és egy jóízű gombát, a 
dupércd : cseperkét. A ruházaton a giolgíü : gyolcs és a bumb : gomb 
neve magyar. Érdekes, hogy több magyar ige kiséri az oláht házában is, 
lidladuésc : haladni, élni, életét tölteni és [sirguése] : szorogni, ipar
kodni, igyekezni, cheltuésc ; (el)költeni, (&)mistuésc : emészteni, fo
gyasztani. 

Betegségben is magyar szót vesz az ajkára az oláh: beteág : beteg,. 
betefúg : betegség, zápor : zápor (-himlő), [orbál\] : orbáncz; a kínt 
[chili] -nek híjjá, de az [ir] : ír is magyar, csak úgy, mint a gyógyító fere
dért : feredo, fürdő és az üdítő borvíz. 

Magában maradtak a hóit: holt «dög, döghus és hang : hang, dal
lam, ének és az életnek nagy ura a músaí : muszáj.. 

Hátra van a magyar nyelvnek még egy hatása, a mely a képzők
ben nyilvánul, de mielőtt ezekre áttérnénk, vessünk vissza még egy 
futó pillanatot és álljunk meg egy-két érdekesebb szónál: az alddmá§-
nál, a mely az oláhoknál ép annyira meggyökerezett, mint minálunk az 
áldomás, a cliípes képes «szép» és [gond] : gond «gondolat» szóknál, a 
melyek két magyar szónak régi jelentését megőrizték, végre az órás : 
város és rdvás : rovás jegyzék, levélke szóknál, e két magyar szónál, a 
mely oly messzire eljutott! 

Most pedig nézzük a képzőket, a melyek be tudták magukat az 
oláh nyelv testébe ékelni, hiszen ők rendesen igen erős hatás fokmérői 
és azért különös figyelmet érdemelnek. Yégleges eredményről ugyan 
nem lehet még itt sem szó, addig, míg az oláh szóképzést és egyes kép
zők eredetét nem ismerjük jobban. De már most is tisztába lehet 
egyes kérdéseket hozni, másrészt ki lehet egyes pontokat jelölni, a 
melyek tisztázása különösen kívánatos. 
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Kétségtelenül magyar a -súg képző, a mely -§ig-en keresztül ség-
ből lesz. Egészen helytelen ALBXICS föltevése a 116.1., hogy az i o-n 
keresztül lett u-\á: nem csak hogy sehol sem találunk sog alakot, de 
h a n g s ú l y o s o nem is szokott u-ba átmenni kivéve orrhangok előtt, 
míg ?'igen gyakran válik u-xá (MIKLOSICH S.B. 102 : 57 « geht in zahl-
reichen Fállen in u über und zwar, wie es scheint durch ü, iu . . . . Das 
trifft háufig ein vov p und m (und n a c h z und s»). A hol a -sig nem vál
tozik -sug-gú,, az i az § hatása alatt 2-ve homályosult, de a leggyakrabban 
használt alak határozottan n§ug, amely előtt a tő végső mássalhangzója, 
a mely a legrégibb forrásokban még mutatkozik, idővel rendesen eltűnt•; 
ma már csak azt mondják, hogy mestesúg, de GASTER-nél még csak el
vétve találunk ilyen alakot, ellenben számtalanszor olvassuk a teljesebb 
mesterség alakot, vö. hitlen§úg, hitle§iig, vielesúg s tb . : hitlenség. Ide 
tartoznak még belsúg, bisúg: bőség, bete§úg.-betegség és a jobbára elavult 
chelchíg.-költség; a tájszók közt MANDRESCU még a mirisug: nyereség-et 
is említi. Látni való, hogy MANDRESCU mindössze egy pár ilyen szót 
mutat ki, de már ez a pár szó is érthetővé teszi, hogy néha oláh szóból 
is képződik -sug-ga\ abstract fogalom neve, hiszen a §ug functioját egyes 
esetekben oly tisztán ki lehetett érezni, mert a tőszó is átkerült az oláh 
nyelvbe : mester: mestesúg, betedg: betesúg, vicledn: vicle§úg, cheltue'sc: 
chelcíúg l így azután könnyen érthető, hogy a szláv eredetű priéten 
«barát», amicus-ból egy messze elterjedt priete§úg, «barátság» (1620-ban 
még prietensúg HASDEU CUV. B. I 392) és a görög eredetű éftin «olcsó »-
ból egy ma már tudtommal sehol sem használt eftin§úg «olcsóság» kép
ződtek, (MANDRESCU a 17, ós 189. 1. említi, de talán csak a Moxa-féle 
1620-ban írt" chronicában előforduló eftensúg alapján 1. HASDEU CUV. 
B. I. 386). A eftmsúg (ejtsd : jeftinsug) olcsósággal hozza kapcsolatba 
HASDEU ós utána MIKLOSICH S. B. 102 : 8 azt a titokzatos e§tinsug szót, a 
melyet 3-szor is találunk egy liturgicus töredékben, a mely 1600 körül 
íródott. ALEXICS helytelenül cselekszik, hogy nem közli a szövegben 
található alakot (estinsug), hanem estinsug ós estenéug alakot ír, pedig 
2-szer is tisztán -sug (azaz -szug) áll a szövegben cyrill betükel, a har
madik helyen pedig a szóban levő -,su- szótag hiányzik. Ezzel a titokzatos 
estinsug-ged össze függ nyilván az ugyanott olvasandó efstin, a melyet 
HASDEU és utána MIKLOSICH eftin-hől magyaráznak, ALEXICS magyarázata 
(Ő a szót a magyar istenség-hői származtatja) lehetetlen, igy sehogysem 
kapunk helyes értelmet, a estinsiíg mellett álló efstin pedig épenséggel 
érthetetlen marad előtünk, A Ungaria szerkesztője különös módon vél 
segíteni a bajon, azt mondja, hogy rosszul olvasták a szót eftinsug 
helyett (Ungaria 2 : 352), mintha bizony a cyrill Írásban össze lehetne a 
szóban levő betűket téveszteni! 
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A -scfj-gei párhuzamosan használja a magyar képzőnek mély
hangú -sap változatát, ennek az oláhban -§ag felel meg, csak hogy ezzel 
apaiakkal még eddig nem is találkoztunk, nem is fordul elő MÁNDRESCU-
nál a II . részben, a melyben az általánosan elterjedt szókat tárgyalja, 
más' ilyen szó m i n t á z egy locóság : lakosság, itt is csak az általánosan 
használt láeuésc : lakni alatt van fölemlítve mint egy bukovinai népdal
ban előforduló és különben ismeretlen szó. Ha valami bizonyítja, hogy 
nem elég a most általánosan használt szókat összegyűjteni, hanem hogy 
okvetetlenül a tájszókban és á régi forrásokban is kutatni kell a magyar 
nyelv régi hatását (természetesen n nélkül, hogy olyan túlzásba csap
nánk át mint ALEXÍCS),' hogy á mennyire lehet megállapítsuk, milyen 
Szók voltak régebben mindenfelé használtak, a melyek ma talán a vál
tozott viszonyok, más később jött" idegen hatás vagy akár milyen, 
más oknál fogva a legtöbb vidéken kivesztek megint, mondom, ha valami 
bizonyítja, hogy lehető széles alapon kell a magyar hatást kutatnunk, 
hát a §ag-ság képző bizonyítja ezt, vágy nem különös, ha MÁJSTORESCTJ a 
bevezetésben, 17. 1., azt mondja, hogy a -§ag képző oláh szókhoz is járul, 
hogy így képződött nmlmá^ág, mohóság-, adáuság, maier§ág, ráma§ág, 
fuHiság etc.t) és mi hiába keresünk az általánosan elterjedt szók között 
cSak is egyetlen egy magyar -ság végű szót, a mely átment volna az oláh 
nyelvbe ? MAXDRESCTT itt tehát olyan hatásról szól, a mely merően érthe
tetlen maradna előttünk, hacsak a most általánosan elterjedt szókat ven
nők figyelembe. Maga MÁNBRESCU a magyarból átjött gazdu§ag: gazdag
ság és bobonösag: babonaság szókra hivatkozik, a melyek után az «eíc.» 
sejteti, hogy lehetnék más ilyen szók is. Kbobonoság nem szerencsésen 
választott példa, ALEXICS '"-föl sem említi, ÍMÁNDRESCU sem állítja külön, 
hanem csak aboboáná : babona alatt említi, nem is idéz helyet rá, nyil
ván mert ő sem ismeri a mai nyelvből, á mint CIHACON kivü! a szótárak 
sem ismerik. Én ezt a szót mindössze GASTER-ból ismerem, a hol I. 218 
az első sorbán található(az indexben babonaság sajtóhiba). De ha végig 
nézzük MÁNÚBEsctF I. fejezetét, a melyben á tájszókat és az elavult szókat 
egy kalap alá 'fogja; találunk még több -s%-rá 'végződő szót is, a mely 
átment áz oláh nyelvbe : bír§ág: bírság, bolonciág : bolondság, cor§ág : 
kórság, meg ceiu§ág, celság a melyet ALEXÍCS egy csalóság-ból származ-
tói^^'czikkszóban sajtóhiba rejlik cálasuag h. calusag olvasandó 1. a 
Javításokat), míg MÁXDRESCU oláh képzésnek tartja. E szók közül légér-' 
dekesebb a birsag szó amit az ember, áz igaz, ALEXICS tárgyalásából nem 
is sejthet, ő t. i. mindössze Biharmegyéből egy felemás nyelven szer
kesztett mondatban idézi: ám plát'it maré birsag pantruká sor (? talán : 
s*au) bágat kaji én UgeVaii tilos «nagy bírságot fizettem, hogy lovaim 
bementek a tilos legelőbe», de MÁ.NDRESCU adataiból eléggé kiviláglik 
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3aogy régebben a szó ópensóggel nem lehetett ritka. És most már áttéi;-
hetünk egy ezzel szoros kapcsolatban levő kérdésre, értem ALEXICS adam-
ság czikkét, ALEXICS Arad- és Biharmegyéből ismer egy adauság (adáü-
ság): adóság szót {ma nek én adaüéagurj : nyakig vagyok az adóságban*) 
és azonosít vele egy Eomániában «körülbelül a fanarioták idejében* (cam 
ín epoea Fanarioftlor HASDETT Etym-Magn. 259) keletkezett szót s 
egyebek közt ezt a különös argumentumot hozza föl állítása mellett : 
«Magyar kölcsönvételre utal az a körülmény is, hogy a szó csak a múlt 
században a Fánárioták uralma alatt kezd lábra kapni oda át Eomániá-
•ban». En ennek az argumentumnak a súlyát sehogy sem tudom meg
érteni, de még nagyobb hibát látok abban, hogy ALEXICS a magyar olva
sónak egy árva szót sem mond az adauság jelentéséről, egyszerűen azt 
mondja: ««adausag: törvénykezési szó'). Ha.ALEXICS forrásából kiírt 
volna egy idézetet vagy legalább megemlítette volna, hogy a szó mindé- ' 
nütt világosan adópótlékot jelent: «sureharge» HASDETJ, «Steuerzuschlag» 
TIKTIN, akkor egészen nyugodtan az olvasóra bízhatta volna az Ítéletet, 
lehetségesnek tartja-e, hogy a múlt században a magyar adóság szó 
«adó-pótlék» jelentéssel átment Eománi^ba! En az adilu§ág,. illetőleg 

•adáoság (HASDEU a forrásokból mindig így idézi) szóban annak bizonyí
tékát látom, hogy a -sag képző még ujabb időben is eleven képző gya
nánt élt Eomániában ! 

Egy másik képzőelemnek az oláh nyelvbe való hatolásáról már 
szóltam itt-ott, értem az -l képzőt, a mely számos magyar igével együtt 
meghonosodott és analogicus képzésekre adott okot. Említettem már, 
hogy a chezásluése «kezeskedni» ige, melyet ALEXICS és TIKTIN egy keze
seim igéből magyaráznak, talán csak ilyen analogicus képzés, a mint az 
oláh pret,: pretium-ból prefáluésc taksálni ige képződött, a török eredetű 
•fihef: kedv, mulatság-ból chefdluesc mulatozni stb. Az l különben csak 
akkor található az oláhban -uésc, inf. -uí előtt, ha már a magyarban is 
meg van, az -uésc, -m'-ban rejlő -u- pedig a szlávságból való, a hol a de-
nominativ-igék egy csoportja a praesensben mindig -u-t mutat a ragok 
,elott — egészen megfoghatatlan tehát, mikép tulajdoníthatja GASTEÍÍÍ afz 
-u-& igealakok keletkezését magyar befolyásnak (Grundriss I. 442 «;Eer-
ner verdanken wir dem Ungarischen die Ableitungssilbe §ag. £ « / , . . > . 
und die, yerbalform uesc-ui : bantui ahnden, mimbui retten./)}) j0{, ^.97V., 

. ,,< v. i. i A legfontosabb kórdós azonban, mely, tisztázandó az, mennyiben 
keresendő az f -en. végződő képzőkben magyar elem. A kérdésnek egy igen 
fontos része .ma már tisztázottnaktekinthető HASBETJ:egy ALEXICS dol-
__,—•,••••• •ilfjy-.ftlo üwjfíeí vg,p,v »ib£i9űi-«Héi j) tose8ö íillh áöse£,M d-íemsi mi 

;h*f j iÍa°4^ : : !arínyr 'rairl t °i&¥$kP fiS^fcSÖP Í8M$^Hógj xnegíüladok, 
^Mbrülök; «ich értrmké*. ígoil ,.i i SÍ! jiex^e-Aöí B'Í döss isis bt ei ei[ 
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dozata után megjelent czikke által (Etym-Magnum 1948—1959): a va
lami foglalkozást űző személyeket jelentő szókat alkotó -a§ képzőnek 
semmi köze sincs a magyar -ás képzőhöz ! Igaz ugyan, hogy HASDEU té
ved, mikor azt hiszi, hogy a magyarban az -ás (illetőleg -s) képzőnek 
nincs is ez a functiója (vö. munkás, portás, kapás stb. stb.) és e kérdés
sel szorosan összefügg, hogy HASDEU nem a magyarból, hanem az oláhból 
juttatja ezt a képzőt a szerbekhez, horvátokhoz, szlovénekhez! De ez 
mind nem változtat a főeredményen. HASDEU ugyanis egészen helyesen 
mutat rá arra a nevezetes körülményre, hogy -ás végű személyt jelentő 
szó a magyarból jóformán nem is ment át az oláh nyelvbe, tehát maga 
a képző sem juthatott ezen az úton a nyelvbe. HASDEU mindössze két 
ide tartozó személyt jelentő szót ismer, a mely a magyarból került, a 
papistá§: pápistás és uriá§: óriás szót; az előbbiről helyesen mondja, 
hogy alig használt egyházi kifejezés (hozzá tehette volna, hogy a t előtt 
álló s- ( = sz) miatt magyar volta nem is egészen kétségtelen), az urias-
meg azt mondhatta volna, hogy a magyar sem érzi benne az -ás képzőt. 
Ha MÁNDEESCU értekezésében keresünk hasonló eseteket, a tájszókat sem 
véve ki, mindössze még a má,glá§: máglyás-ra találunk, a többi ott em
lített személyeket jelentő szó csak azt bizonyítja, hogy az -a§ igenig 
élő oláh képző, de nem a magyarból került: az oláh háítá§ hajtót (nem 
hajtást) jelent, az oláh sucá§ tájszó nem felel meg a magyar szokás-nak. 
hanem szeszélyes-t jelent (a szokást, a hol egyáltalában használatos a 
mása sucá-iaak mondják és a budai'szótáría sucuése: szokni igét is ismeri), 
éhezés : kezes chezá§-Bá oláhosodik. Ha a magyar -ás képző átment volna 
az oláhba, csakis az a jelentés tapadhatott volna hozzá, a melyet az át
ment magyar szók többségéből ki lehetett volna érezni, tehát csak is 
olyan, mint a milyen az aldámá§, imás, lácá§, (a lácuésc-ben a tőszó 
mása is meg van !), sálás, ogús (vágás) és hasonlókban észlelhető, sehogy 
sem az, a melyet tényleg az oláh -a§ képzőn tapasztalunk. 

A -sag képző' tárgyalásánál láttuk már, hogy mennyire nem sza
bad ma általánosan használt szókra szorítkozni, ha a magyar nyelv 
hatásának teljes és igaz képét akarjuk adni, de azért ismétlem, hogy a 
kutatás első feladatának azt tartom, hogy ezeket a szókat állítsuk össze 
teljesen és válaszszuk el különösen azoktól a szóktól, a melyek csak 
egyes pontokon jutottak a nyelvbe. Ismertetésem amúgy is hosszabbra 
nyúlt, mintsem eleinte gondoltam volna, azért lemondok arról, hogy MAND-
KESCU munkájának I. részét is ismertessem, a hol Provincialisme czíni 
alatt e tájszókat tárgyalja. Itt mindössze 215 többnyire nagyobb terüle
tenismerttájszót állit össze, a félig-meddig vagy teljesen elavult szókat is 
itt tárgyalja. Azonkívül egészen sajátságos ok arra birta, hogy több loca-
lis természetű szót is fölvegyen, az t. i., hogy az erdélyi oláh népdalok 
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szebbek, mint a romániaiak. így hát tulajdonkép 3 szempont is döntött, 
vájjon egy szó e csoportba fölveendő vagy nem. A kérdés részletesebb tár
gyalásánál, a melyre a szerző talán valaha vállalkozik, minden esetre jó lesz 
külön-külön csoportosítani a különböző szempontok alá tartozó kifejezé
seket, de mindenek előtt még egyszer alapos megfontolás alá venni mind
azt, a mit ALEXICS összeállított — abban még nagyon sok föl nem használt 
anyag rejlik. Csak példa gyanánt említek egy pár olyan szót, a melyet 
nem lett volna szabad kihagynia: corciu: korcs, lepedéü: lepedő, mas-
lág: maszlag, rádás: ráadás, ciurda : csorda, spelingher : pellengér, 
§inór : sinor, zsinór. Másrészt kiemelendő, hogy MÁNDRESCU itt is kiegé
szíti Ao;xics-ot, így pl. kimutatja, hogy nem csak a háználésc: haszná-
lani ige él a magyarországi oláhok nyelvében, hanem a hazna, hasnd: 
haszon főnév is. 

Egy másik pótlás figyelemre méltó, ámbár bizonyítja, hogy 
MÁNDRESCU nincs tisztában a dologgal. MÁNDRESCU t. i. egy marha: 
xaarha szót is emlit az I. részben, nemcsak tájszónak, hanem a régi 
nyelvből is, a melyben a marha alak itt-ott fölötlik, használja p. o, 
CORESI 1. GTASTER I. 23. f. de már száz évvel előbb is találkozunk vele egy 
1472 és 1481-ben írt okiratban 1. MIIETIC 91. sz. A h igen gyakran f-ié 
válik az oláhban, így lett hitlen-bö\ nemcsak vicleán, hanem ficleán is, 
így lett szláv prah-böl praf bolgár vrüh illetve vürh-bÖ\ virf stb. 
A marha és a ma általában használt marfá «árú» tehát kétségtelenül 
ugyanaz a szó, a mit már HASDEU is hirdet. MÁNDRESCU mintha nem 
értette volna HASDEU szavait, idézi ós nem vonja le belőle a következte
tést. HASDEU t. i. a szót egy a XVL század vége felé írt kéziratban ta
lálva azt a megjegyzést fűzi hozzá Cuv. B. II . 383. «marhá = actual 
marfá . . . . ínvederat ung. marha «vita», ceía-ce probézá cá comerciul 
de cápeteniá al Eománilor consista in vite» azaz marha. = jelenlegi 
marfá . . . . nyilván a magyar marha «barom», a mit igazol, hogy az 
•oláhok főkereskedelme marhában állott.» A pontozott helyen idézi HAS-
DEN az illető régi forrásból a helyet, helytelen idézettel (56 h. 55 olva
sandó !), a szó ott még a régi h-ás alakot viseli és még az eredeti jelen
tést tünteti föl, szakasztott úgy, mint CoRESi-nél. A szót tehát MÁNDRESCU-, 
nak, ha fölismerte volna a valódi tényállást HASDEU értelmében is nem 
itt, nem is marha alatt, hanem az általánosan ismert szók közt a mai 
marfá alak alatt kellett volna tárgyalnia! MÁNDRESCU igazolásául szol
gálhat némileg, hogy MIKLOSICH sem látott világosan e kérdésben 
1. Etym. Wörtert. mercha a. 

Érdekes a régi okiratokból többször kimutatott ghiuliu§ : gyűlés 
szó is. ALEXICS csak Arad- és Biharmegyéből hozott föl egy dHlis-t, de 
még MÁNDRESCU előtt jelentette ki magyarnak a szót, SAINEANU ellen, a 
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ki a török gelismek-hői származtatta. Nyr. 19 : 409. MÁNDEESCU így fejezr 
be e szóról szóló czikkét • «Ez a valaha olyan gyakran használt szó ma 
iliár csak elszigetelten él azokban a részekben, a hol a magyar gyűlés* 
táplálta.* íme, újra egy példa, a mely bizonyítja, hogy a régiségben is-
kutatni kell a magyar hatást és hogy azokat az elavult szókat nem kel
lett volna a tájszók közé keverni, a melyekró'l kimutatható, hogy régeb
ben nagyobb területen használták. * 

MÁNDEESCU nem bocsátkozik ALEXICS dolgozatának bírálatába, csak 
egy-két megjegyzést tesz rá a bevezetésben. Egyebek közt összeállítja a 
7. s. k. 1. a hangutánzó szók egyrészét, hogy visszakövetelje a magyar--
ságtóí; A kérdés itt néha nehezen eldönthető, irányadóul szolgálhat, hogy 
ilyen esetekben, mikor hangutánzást tehetünk föl, csak akkor tegyünk: 
föl idegen nyelvből való átvételt, ha a szóban van valami elem, a mely 
véletlen találkozásból alig magyarázható. így pl. ha az oláh murguésc: 
morogni igében a magyarban jelentős g elemet találom, akkor a latin?. 
murmurare, német murmeln, murren nem fognak engem attól vissza
tartani, hogy az oláh szót ne tekintsem a magyarból átvett szónak.. 
ALEXICS csak a belőle képezett murguire főnevet ismerte a voroneci co- • 
dex-ból, a murguésc igét nem, most már GASTEE-nál olvashatjuk I. 23, 
CoEESi-ból. A szót különben csak példa gyanánt idéztem, nem veszem 
MÁNDEEScu-nak rossz néven, hogy nem iktatta be még a tájszók közé-
sem ezt a két egészen magában álló szót, a mely igaz az által, hogy egy
mással benső kapcsolatban áll, némileg súlyban nyer. — Ha azonban-
nincs olyan jellemző elem a szóban, akkor nagyon csínján kell bánni a 
h angutánzó szóknak az egyik nyelvből a másikból való származtatásával* 
E szükséges óvatosságról megfeledkezett ALEXICS, mikor p. o. az oláh-. 
£wc (o. czuk) szót a hangtani nehézségek mellett is a magyar csók-hói 
magyarázta vö. szerb cmokati, cvokati, magyar czujypantani ! 

A k é t e s szókat is föl kell egy ilyen dolgozatban említeni, részben 
még tárgyalásába is kell bocsátkoznunk. Semmikép sem dönthető el a-
gaie szó a magyar kányha vagy a szláv kana-hól lett-e, de épen azért a 
magyar hatás megbeszélésénél épúgy föl kell ezt a körülményt említeni, 
mint a szláv elemek tárgyalásánál. A sóba szó, a mely csak a szorosan: 
vett Magyarországban jelent szobát, különben pedig kályhát jelent, 
mindazonáltal lehetne magyar eredetű, mert a szó a magyarban sem je
lentett mindig csak szobát, de lehet bizony bolgár is — CIHAC a török: 
elemek közé sorolja! A t,el: czél valószínűleg magyar ós nem szláv, a sic: 
sík, «Eauschgold» (NySzt. Sík aluta inaurata, vergoldetes Ledér, r. Táj-
szótár sík arany, ezüst v. rézpaszomán) lehet magyar, de megtaláljuk a-
szláv nyél vekben is, 1. MIKLOSICH Etym. Wörterb. 339. A magyar zeke, ha
csak nem akarjuk az oláhból magyarázni, azt látssik bizonyítani, h o g y a t 
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oláhban a zeche alak a legrégibb és hogy a zeghe és secjie alakok csak a 
különféle irányban történt assimilatio szüleménye.*) HASDEII egy előttem, 
legalább alkalmas jelentésben, ismeretlen setula-hól magyarázza az oláh 
szót és azért csak helyes, ha a seche alakot tartja a legrégibbnek (Cuv. B. 
I. 312,), de bizonyos az is, hogy ebből a zeche, zeghe alakok keletkezése 
nehezebben érthető. MIKLOSICH is setula-hól indul ki, (£. JS . ,101.,: 60), 
mégis közvetetlenul a z-n kezdődő zeche alakot származtatja belőle,, pedig 
maga igen határozottan hangsúlyozza, hogy a latin $ az oláh nyelvbe^ 
még a szó közepén is zöngenélküli hang (== magyar sz) •> és azután: így 
folytatja : «Im Anlaut hat sich das tonlose s be l allén Komanen, erhalr 
ten» 101 : 77. tegWnöí 

De nem folytatom, pedig annyi kérdést intézhetnék még, a melyre, 
MANDREScu-nál nem találok feleletet. A helyett egy kéréssel fordulok ő 
hozzá és a többi oláh nyelvészekhez, a kik ismerik a magyar nyelvet; 
foglalkozzanak a dolog visszájával is, mutassák ki, hogy egészen más az a 
hatás, a melyet az oláh nyelv a magyar nyelvre gyakorolt. Annyi belátást 
és elfogultságot bátran föltehetünk olyan sokoldalú,; művelt kutatóban, 
mint a milyen SAINEANIT, hogy nem készakarva hamisítják mega.]tínv(^-
ket. Hiszen nevetséges volna ezt róla csak föl is tennünk. És mégis, néfjT 
zék csak meg, hogy mikép itél arról a hatásról, a melyet az oláh nyelv 
állítólag a magyarra gyakorolt. HUNFALVY-nak, EüLLSPAPHER-nakel nem 
hiszi, hogy alig lett oláh szó a magyar nyelv közkincsévé,. Nem vetem 
szemére, hogy a magyar menteni szót az oláh míntuésc igéből származ
tatja, ámbár könnyen meggyőződhetett volna annak lehetetlenségéről, 
de ha magyarul nem tud, pedig hogy nem tud, az egészen világosan ki
tűnik előadásából, akkor mégis csak meg kellett volna valakitől, a ki jól 
tud magyarul, kérdezni, érti-e a következő «magyar» igéket: dreptdl, 
entyinál, nyekeszil, szkepdl, szokotál, szuflál, beszpurkdl, felőpril 1 érti-e 
a következő a «természet és az erkölcs világából*) vett kifejezéseket: 
borhát, muta, nere'vas, nerod, nyegra, murga, rojb, rőska,' gehsáva^ sze~ 
csita ? Jó lesz SAINEANTJ elmélkedését, a mely e szókra következik, ide 
iktatnom, legalább megtudja belőle a magyar olvasó, hogy bizony mel
léknevek is találhatók e második csoportban : «Csak egy benső érintkezés 
következése, mondja SAINEANU, lehet igék és melléknevek átvétele y>.{I$t&rict>. 

filologiei románé 266. 1.). Valamivel lejebb így folytatja : «Nem kevésbbé 
benső együttélést bizonyítanak a család köréből vett kifejezések, mint á 

*) A NySzt. ugyan nem constatál külön egy hasonló assimilatio 
következtében keletkezett zege alakot, de egy idézetében tényleg ezt olvas
suk: A kucsmányok: goboncsos zegéc az hajósoké, evezőké: bardocuculi 
remiguum sünt (Com. Jan. 101). 
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következők: ficsoi\ kuszkura, mósuly, mása, nanás, nyepota, matusza, 
nyiréíy, nyirásza, zeszter, szuráta, vésár». De nem folytatom tovább, a 
magyar olvasó még azt találná hinni, hogy ez mistificatio, vagy hogy 
gúnyt akarok űzni SXiNEANu-ból.*) Világért sem! SAINEANU erre nem 
szolgált rá, tudom, hogy a legnagyobb jóhiszeműséggel irta mindezeket 
a dolgokat, sejtelme sem volt arról, hogy magyar szóknak mondott olya-

. nokat, a melyeket az ezredik magyar sem ért. En csak csattanós példát 
akartam felhozni annak bebizonyítására, hogy hová juthatunk, ha egy
mással nem törődünk, ha egymást nem ismerjük. MÁNDRESCU és a többi 
oláh nyelvész, a kik tudnak magyarul, úgy tudnak magyarul, hogy kü
lönbséget tudnak tenni a székelyeknél vagy épen csak a csángóknál itt-
ott járatos tájszók ós a közmagyar nyelv közt, szent kötelességet végez
nek, ha ezt a kérdést honfitársaik közt tisztázzák. Csak ha ezzel a kér
déssel tisztában vannak, érthetik meg egészen az oláh nyelvészek a ma
gyar hatás jelentőségét, mert arról kell meggyőződniök, hogy ehhez a 
hatáshoz nem is lehet fogni az oláh visszahatást. Eszem ágában sincs, 
hogy ebben valami nagy dicsőséget lássak, utóvégre mi is sokat, igen 
sokat tanultunk idegen népektől és ezt nem szógyeljük bevallani, de az 
oláh nép történetének és culturalis fejlődésének megértéséhez okvetet
lenül szükséges, hogy a tényeket úgy lássuk, a mint vannak és ha az 
oláh nemzet múltjának tiszta megismerése az oláh tudósok legszebb 
problémája, úgy másrészt mi is a legnagyobb érdeklődéssel kisérjük e 
kérdéseket, mert az oláh nép egy része a mi hazánkban él ós az ő törtó-
netök részben a mienk is. 

ASBÓTH OSZKÁR. 

M' . 

Geréb. •— A geréb szóról írt czikkemben (NyK. 27 : 206) nem 
tudtam teljesen kielégítőleg megmagyarázni, hogy miért felel meg a 
magyarban b a szóvégi erd. szász f-nek (gref, többese greb'n). E czikk-
hez hozzászólt SCHULLEEITS is (Korrespondenzblatt 20 : 112); a szóvégi 
megfelelést ő sem tudja kellőleg megmagyarázni, mert hisz a bakter 
szókezdő b-je a nóm. w-böl i tt nem szolgálhat analógiául. Az én föltevé
sem szerint volt egy nominativusi greb alak is. Ezt bizonyítják a most 
közzétett következő beszterczei szász családnevek: Hoffgrab 1711-iki 
oklevélből, Fawenstgreb (Pfingstgráf) 1620-iki oklevélből (vö. Festgabe 
der Stadt Bistritz, s. 35, 39). M. J. 

*) Csak correctura közben használhattam SAINEANU könyvének 1895-
ben megjelent második kiadását, a melyben azonban a bennünket leginkább 
érdeklő fejezet csaknem szóról szóra a régi maradt, 1. 211—117. lap. 



Szómagyarázatok. 
i. 

w 
Sarj ii. 

A sarjú-ra, a legrégibb adat, a melyet ZOLNAI szívességéből közlök, 
SZAMOTÁ hagyatékában 1480-ból való. (,Ad quendam locum Sarnyo ap-
pellatum ubi videlicet rubetum et quedam arbores . . . '). Ebből az adat
ból kitűnik, hogy a sarjú helyet, területet is jelentett. Hogy azonban 
csakugyan a mai sarjú-val van-e dolgunk ez adatban, annak mérlegelését 
alább találja az olvasó. Előbb lássuk, mi a sar;w-nak biztossággal meg
állapítható jelentésköre. 

A sarjú mai jelentése: másodkaszálásból nyert széna. Kórdós azon
ban, ez volt-e a szó jelentése az egész nyelvtörténet folyamán. A NySz. 
legrégibb forrásul MA-et idézi; megtaláljuk azonban a szót SZÉKELY 
ISTVÁN Zsoltáraiban is, a hol ezt olvassuk: ,az esso az levagot fűnek sar-
iuiát fölneueli' (206. lap); látható, hogy it t a fű sarju-ja nem a mai 
sarjú, hanem valami más. Én azt tartom valószínűnek, hogy itt a fű 
gyenge, fiatal hajtásáról van a szó; szabatosabban szólva : gyenge, fiatal 
hajtású fűről. Szintelenebbűl ugyan, de ugyancsak ez a jelentés csillám
lik ki PÁZMÁNY következő mondatából: , A melly ökröt mészárosnak akarsz 
adni, gyenge sarjún szabadjára gázoltatod'. (Préd. 32.). E két idézetből 
meglehetős biztossággal következtethetni, hogy a sarjú mai jelentése 
már csak másodlagos jelentés. Lehet, hogy a sarjií-széna (NySz.) össze-
ételből alakult, azonban az eredeti még mindig megvan az ilyenekben: 
sarjú-nemzedék (AEANY használja a Nagyidai czig.-ban: ,Hogy raká és 
hányta a sarjú-nemzedék Díszes rókatánczát és czigánykarikát',*) surnyó-
vessző, fűz-fa-surnyó (Temesköz, KÁLMÁNY LAJOS Szeged népe 2:244.) 
A sarjú első jelentése van meg ma is a sarjad, sarjadzik, sarjuzik stb. 
(NySz.) származékokban. Velejében ez a magyarázat megtalálható LBHE 
nagy Toldi-kommentárjában, a hol az «ég a napmelegtől a kopár szik 
sarja* verssorhoz ez a magyarázat van adva: «A szik sarja = nem a 

) E helyre LEHK ALBERT volt szíves figyelmeztetni. 
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szik sója . . . , hanem a micske-fű, növény, a szikföldön terem. A nagyon* 
szikes talajban csak apró, korán elsárguló növények teremnek; a föld-
színe szárazságban egészen elporlik, úgy, hogy rajta minden elsül, kiég. 
V. ö. Ha vagy egy szál búza sarja megmaradt, azt bogár marja. Vadr. 
167. 1. Átvitt értelem : G-yulafi nemzetség sarja mind a kettó'; itt sarj = 
sarjú ; mert az elejét (agg szénát, anyafüvet) most gyűjtik, hordják*. 

A jövevényszavak eredetének meghatározásánál fó'fontosságú a szó
elterjedése. Álljanak itt á készülő MTsz.-ból a következő adatok: sare 
Zala m. Alsó-Lendva vid. Nyr. 13 : 332'; sári, Őrség, Nyr. 7 : 321 ; Göcsej 
Nyr. 12 : 47 ; 13 : 255 ; 14 : 66 ; sargyu, sargyúGyőr vid. Nyr. 6: 325; Sop
ron és Vas m. 16: 332; Eépcze vid. 20 : 368 ; Zala m. 20 : 569 ; Zala m.. 
Lesencze-Istvánd 16 : 93 ; Somogy m. Szólád 8 : 326 ; sarnyú: Heves m . ; 
Nógrád m. Vecsekle Nyr. 5 : 5 7 1 ; Gömör m. Hanva 18 :456 ; Rima
szombat 17 : 574 ; Torna m. 17 :187. 

Nem tudom, mennyire ismeretes a szó a magyarság többi részénél''f 
valószínű, hogy él a Duna-Tisza közén is ; PETŐFI legalább használja köí-; 
teményeiben (v. ö. pl. ,Melyen a levágott sarjw-rendék mint könyvben 
a sorok hevertek'. A Tisza.) A szó elterjedésére nagy súlyt fektétek; henx 
állítom, hogy a sarjú népünk legnagyobb részének ne volna régi szava,; 
de azt hiszem, nem olyan közmagyar szó, mint a széna, kasza stb. Egyéb
iránt, ha közmagyar is, az az alább következő magyarázaton nem vál
toztat. 

Erintettem, hogy én a szót jövevénynek tartom. Megkezdem hát á 
kalászatot s kutatom, milyen fölvilágosítással szolgálnak a körülöttünk 
vagy velünk egy hazában élő nyelvek. 

CHALUPKA SAMU .Spevy' czímű költeménykötetében így énekel: ,Pri 
tichom Dunaji Pod tym ciernym hradom Pasú sae koníky, Násüpare mla-
dom (Csendes Dunánál, az alatt a fekete vár alatt legelnek a lovak fiatal 
suvar-on)'. A sarjú tót neve otava; jónak látta tehát CHALUPKA, hogy' a 
művéhez csatolt ,Slövnik'-ban a 20í-ik lapon így magyarázza még a 
suvat-t: ,riedgras, hohes gras'. Hogy éz a tót suvar létező szó, bizonyí
tani is tudom. Gyetván magam hallottam ,széna' értelemben; CZAMBEL. 
SAMU dr. szíves közlése szerint ismeretes a szó Bréznóbánya vidékén; 
hozzája tartozik a sarina (pontos jelentését nem tudom; Cz. szerint va
lami kóróféle), a mely nem lehet más, mint a JuNGMANN-nál (4 :437) tót 
forrásokból (Palkovics és Kollár, ejt. 77.) közölt sarina (sásj, rákosj, meei'-
graskraut, természetes t. sarina a helyes), cs. sargan (olv. sarján, röst-
lina, carex, riedgras JUNGMANN 4, 436.). A t. suvar nem áll egymagában ; 
hozzá csatlakozik az elavult lengyel szuwar, szuwara (herbai inutilés^ 
MATZENAUEK: Cizí slová 340), kisor. suvar (calmus MÍKU. Etymwb. 337)r 

horv. sevar (rohr, schilf, staude), sevarica, sevarje (geschilf FILIF* 
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2 :1783), szerb sévár, sevdra (arundo, &v&nm:i&), hvarik, Bevarit' (VÜK 
835), ol. sovcir, suvár (CIH. 2 :392) sevár (a Bánságban, egyik tanítvá
nyomtól vett értesülésem szerint). Ezek a szavak etymológiailag is, je-
lentésileg is mind együvé tartoznak ; ideveendő' a cs. sáchor, sachorj coll. 
(mint morva és tót szó közölve JüNGMANN-nál: sjtj, rákosj, palach ; binser[ 
binsengras, scirpus. W sachori uzlu hledati nodum in scirpo quserere, 
kákán csomót keresni. 4:432) is. Ezen szavak közti etymológiai össze
függés állítása minden megokolás nélkül megtalálható MncLosicH-nál 
(Fremdwörter és Etymwb), meg GiHAC-nál. 

Kutató utunkban egy pillanatra meg kell állapodnunk; meg akar
juk vizsgálni, vájjon a szláv adatok pontos megfeleló'i-e annak az átadott 
szónak, a melybó'l MIKLOSICH minden megokolás nélkül származtatta. 
E kitérés lígy is közelebb fog vinni, a mi sarjií-nk eredete megállapítá
sához. . . !,<••.•.;•;>;.;.?, :••/.. 

Elfogadott nézet, hogy a szláv alakok német átvételek ; térkimé^-
lésből az olvasót G-RIMM 9 : 1662 lapjára, a saller czikkre utalom; magam 
megelégszem a következő idézettel: ,saher carex, mhd. saher, ahd. sa-
har i . . . . bedeutung 2., die grünen spitzen der jungen, eben aufgehen^-
den saat der gerste, des weizens, roggens, hafers w i e a u c h d e s g r á 
fi e s . . . . . nach zergangenem schnee, gewöhnlich weiches wetter, die 
pferde die erde eintreten, und mit dem hufeisen viel saher herauszier 
hende, nicht geringen schaden thun; (die trappén) kommen auch auf 
die saaten, und fressen die zarten sahern . . . . . . in dieser zweiten bedeu
tung lebt mundartlich das worfc noch heute. HÖFER 3, 57 [adata osztrák],, 
FROMMANN 4 : 60, 59 [adata tiroli], FROMMANN: 6 :198 [adata Lesach-völgyi, 
karintiai], SCHMELLER 2 :244, [212 isáeher, öhrenspitze, grashalm; der 
saher, öfter mit umlaut : saher, sáh9\ ságd contrahirt sahr : sar c o 11 e c-
t i v e d i e scharfen und spitzen blátter gewisser sumpfgráser (carices),, 
wie auch des roggens und waizens. Wenn diese getreidearten, eh sie in-
den halm schiessen, zu üppig wachsen, wird der saher abgeschnitten 
und als viehfutter verbraucht, v. ö. kar. osztr. sríchern, absdchern die 
spitzen der getreideblátter abschneiden, LEXER Karntwb. 211, v. ö, még 
GRIMM Gesch. d. d. spr. 673, SCHÖPP Tir. Id. 574], woselbst auch die um-
gelautete form saher und die verkürzte sahr bezeugt sind'. — A saher-
nek azonban származéka is van ; erre ezt találjuk GRiMM-nél (9 :1662K 

1663): ,saherach . . . collectivum von saher ... .., eine menge von ried-
gras oder ein . . . ort, wo riedgras wachst . . . mundartlich erhalten. 
SCHMELLER 2, 244'. — Ha a mi származtatásunk helyes, akkor a magy., 
1480-diki sarnyo (olv. sarnyó) helyet, területet jelentő szó egy és llgyanaz 
a mai sarjú-v&\, mely, mint a német példán isiátható, collectiv értelem-r 
ben, füvet'és ,helyet, területet 'jelentett. , >. 
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Egyelőre még nem jutottunk odáig, hogy a magy. sarjú eredetét 
tárgyaljuk; a sarnyú ,locus' jelentésre azonban már most idézhetünk 
nyelvünkből egy kétségtelen analógiát, s ez a rét szó. A magyar rét 
-csakis területet jelent, holott német eredetije ried, riet ,aiundo carex' je
lentésű, ámde ez a ried jelent ,in collectivischem sinne mehrere neben 
einander wachsende riedpflanzen, das röhricht, dann feuehten boden, auf 
den ried wáchst, und in abgeschwáchter bedeutung sumpfgrund, moorbo-
den überhaupt, ohne dass man in jedem falle die bedeutungsschattie-
rungen streng auseinander haltén könnte (ós v. ö. riedach colleetiv. bild 
•ort, wo ried wáchst. GRIMM 9, 915, 917)'. A rét nálunk csakis helyet jelent 
addigi tudomásunk szerint; SZAMOTA hagyatékában a legrégibb adat 
1225-ből való, de itt is terület jelentésű, viszont ugyancsak SZAMOTA ha
gyatéka bizonyítja, hogy a sarjú-nak mai jelentésén kívül ,terület* ér
telme is volt. Az analógia oly egybevágó, hogy bízunk abban, hogy 
nyelvtörténetünk a rét-röl esetleg ,rohr, schilf jelentést is föl fog egykor 
mutathatni . Ebben a hitünkben a NySz. rétfii (riedgras) kifejezésén kívül 
támogat ARANY JÁNOS is. Tudvalevő, hogy Toldi (5. ének) alatt a nddas-
ban . . . . ,egy helyütt a zsombék csak lesüpped véle : réti farkas fészke 
volt épen alatta'. Ez a réti farkas LEHR magyarázata szerint — ,mely a 
nádasban tanyáz (ARANY Toldija, 8. kiad. 50. !.). A Pallas Lexiconában 
meg ez áll: ,Az Alföldön a nádi farkast néhol agarakkal is hajhásszák'. 
Ugyanott olvasunk réti sasról is. Mindezekután azt hiszem, nem tévedek, 
mikor a magy. rét szónak is nagyobb jelentéskört tulajdonítok, mint azt 
-eddig hi t tük; jelentései: 1. rohr, schilf, 2. röhricht, 3. pratum. 

E teljesen pontos és kétségtelen analógia után nem kutatom a n. 
sehar s szláv suvar stb. alakok közti pontos megfelelés okait. Kánk nézve 
ez adatok közül úgy is csak kettő közvetlen érdekű : az egyik a horv. se-
varje : geschilf, cs. sachorj (coll., olv. s a c h o f i), a másik a baj. sár (v. 
ö. fönt SCHMBLLBR 2 : 244). A horv. ós cs. szavakban feltűnő, hogy je, ül. 
i van a végükön s collectivumok; a bajor alak meg azért költi föl figyel
münket, hogy egytagú. Mindkét érdekes tényre a sarjú etymologiájánál 
igen nagy szükségünk van. Kezdjük az utóbbival, a baj. sár-ral. 

A német szó kizárólag fölnémet, s a hová behatolt, útja csakis a 
fölnémetből való átvevéssel magyarázható meg. A fölnémettel, ill. bajor
ral érintkező nyelvek közül csakis a szlovén az, a hol nincs sevar, suvar 
kéttagú alak ; e helyett azonban találunk más, szavunk eredetére fonto-
sabb adatot. A szlovén nyelv ugyanis az egytagú bajor alakot (sár-t) 
vette át s a szlov. s%¥ (:C7. gedrückter und gedehnter accent) teljesen pon" 
tos és szabályos átvétele a baj sár (á — a hang)-nak s jelentése ez : ,ein 
scharfes gras als p f e r d e f u t t e r ; das riedgras WOLPOV Slovar ur. PLE-
-TERSNIK 2 : 617)' ,s származókai saríca (' a hangsúlyt jelöli) ós sarje {je 
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rövid hangsúlyos je). Erről a sarje-ról ez olvasható РьЕТЕАвоткпа! ( 2 : 
617); ,sarje, n. (=neutrum), coll. [== collectivum] ==2. sar (azaz ugyanaz, 
a mi a fentközöltem sar) C. (=Cáf) ogr. Válj. (Bad.) [ = t. i. ogrskona--
recje in knjistvo Valjavac G.]. — A szlov. sarjé jelentése ugyanaz, a m i a 
sar-é s egyszersmind magyarországi vend szó is. Képzésre olyan, mint a 
horv. sevarje, cs. sachorj (olv. sahori) t. i. collectivum. Ezek a collec-
tivumok fölfoghatók többes számú nom. alakokúi is. Hasonló eseteket 
közölhetünk OBLAK ,Macedonische. Studien' tanulmányából i s ; 135. §. 
c-ben ez áll: «Nom. Pl. auf -je notirte ich mir nur wenige. Gál. [icnik) 
dobje stb Es ist nicht ausgeschlossen, dass die formen auf -je Col-
lectiva sind . . . .» «Im Bulgarischen sind Collectiv-bildungen auf -je 
(-hje) stark verbreitet, manche Erscheinung, wie z. B. die Nom. PI. auf 
-ina, weist darauf hin, dass die Sprache eine Vorliebe für die Auffassung 
des PI. als eines Collectivums zeigt, 14-0. §.». — Fontosnak tartom OB
LAK tanulmányából még a 133. §. eme kijelentését: «Der nom. pl 
lautete regelmässig dvorista etc., der dann als die pluralform zum sgL 
dvor aufgefasst wurde; vergl. in einigen grossrussichen Dialekten die 
nom. pl. auf ja, urspr. nom. sgl. von Collectiven». Ezekből az idézetekből 
kétségtelenül kiviláglik, hogy a collectivum és a többesszámi nom. közt 
gyakran szoros grammatikai, alaki kapocs van. A szlov. sarjé lehet az 
óbolg. -bje collectivum képzővel alakult szó, de lehet egyszerűen többes 
nominativusa a sar-nak; hisz ép a szlovén nyelvben a régi ь-névrago-
zás a több. nom.-ban je raggal is jelentkezik (MIKL Vegl. Gr. % 134, 139.) 
Nem ugyan ilyen collectivum 4- többes nom. összekeveredés, de tisztán 
plur. tantumból való a m. gatya, saráglya, keröke, taraglya (NySz.) 

Az eddigi fejtegetések után nem lesz merész dolog, ha a sarjút a 
szolv. sarjé mellé állítom. A jelentések oly szembeszökően egyezők, hogy 
csupán a hangtani megfelelést kell megmagyaráznunk, hogy az átvételt 
kétségtelenné tegyük. 

A népnyelvi, dunántúli sáré, sári alakot nem a sarje-böl, hanem 
egy nom. pl. *san-ból magyarázom. Ez a *sari épen olyan többesszámi 
nom. alak, mint akár a cs. sachori. A tényleg meglevő sarjé hozzánk 
saija, sarj alakban került s a borjú, varjú analógiájára lett sarjú (sar-
gyú, sarnyú). 

Félreértések kikerülése végett kijelentem, hogy én e szavakat a 
szlovénból átvettnek tartom ; lehet, más valaki a szlávságból más úton 
fogja tudni kimagyarázni a szóvégén mutatkozó meglevő hangtani 
nehézségeket, de az itt közölt adatok vallomása szerint annyit eleve is 
el kell ismerni, hogy a sarjú a ném, sehar, sar- szónak szláv közvetí
téssel való átvétele. 

MELICH JÁNOS. 
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II . 

Itteg-yel. O t togye l . 

A kódexek forgatói bizonyára gyakran találkoznak a régiségben 
•eme két érdekes határozói szóalakkal. Hajdanta közkeletben voltak, noha 
manap már nem élünk velük; csupán a székelyek használják még itté-
gyén, ottogyon (= itten, ottan MTsz.) 

Tudtommal elfogadható magyarázatot eleddig senki sem adott 
róluk. Czikkemnek tehát az a czélja, hogy rendjén-módján való bizo
nyítással tisztába tegye homályos eredetüket. 

Vegyük szemügyre mindenekelőtt rógisógbeli szereplésüket. 
Az elsőnek következő alakjaival találkozunk : 1. Ittegyel: Itegel be-

tegwl fekewk EhrC. 74. Itegel lelek zerent men fel a boldogoknac sere
gebe Vitk.C. 12. Hog itegel hasat es menorzagban elmeiét betőlcő, 
VitkC. 57. sat. — 2. Ittegyen: Sem Luther, sem Calvinus ittegyen a sz. 
háromság ellen nem vetettének, Pós: Igazs. I. 364. 597. Eettenetes, 
"keresztyén emberben vérmeg-posdító patvarkodással azt fogja ittegyen 
Kalauz Calvinusra, Pós : Igazs. I. 612. El-apad Kalauznak ittegyen-vedó 
zavaros folyamatja, u. a. II. 307. — 3. Ittegyén: Pázm : Kai. 47. — 4. 
Ittigyen : Eleget és felette is hadakoztunc ittigyen.13.elt. Krón. 108; 1, 
továbbá Sztár: Acháb. 13. MA: Scult. 8. MA: SB. 65. Dáv: Ker. A. 2. 
Szék: Krón. 48. — 5. Ettegyen: ÉrsC_ 299 b. 

A másodiknak eme változatai vannak : 1. Ottogyel: Zent ferenc 
boczata fráter Bernaldot Bolonnyaba, hogy ottogyel teremtene gyemewl-
czewt ystennek EhrC. 20. Mikoron zuvenec semminemő zerzese nelkűl 
megen az zozerent való imatsagra es ottSgel isteni edeseget ker VitkC. 5. 
A nep eliőttö mend az nakuago hel're es őttogel mhaytol megfoztatec, 
u. a. 88. Menetec bethlehembe, ottogyel kerdezietec meg, DebrC. 334. — 
2. Ottogyal: Mykor on Parusia feldeben voltuolna, volt ottogyal nemy 
ayoytatos embernél vendege hyuatott, EhrC. 26. — 3. Ottegyal: Myko-
ron yutottuolna Phetrom hegyenec nemynemew varában es tehát ottegyal 
zolgaltaticuala vy vytessegnec nagy tyztessege, EhrC. 26. — 4. Ottogyol, 
Ottogyol gűlőlsegben vallottam őket ő lelemeseknec gonossagaert, Bécsi 
C. 194. — 5. Ottogyan: Bee menwen lakoznac ottogyan, ErsC. 7. Myko-
ron (a diósgyőri porkoláb) ugyan-ottogyan való kalastrombely ewseketh 
haborgathnaa, essenee az ur istenhez es zent ewseyókhoz kenyeregween 
ErdyC. 633. — Ottogyon: Vittesec az hegre es ottogonmegfezitessec, NadG. 
147. Holot abbyn beuőlkődőt, ottogon a malazt inkab főlotté zökott 
heuőlkődni, NagyszC. 80. Es meg szallánáó Erdeibe, Me mihd : e napiglán 
ottogyon lakoznac Szék: Krón. 122. sat. — 7. Ottigyen: HeltiKróh.'llö!.-1^1 

8. Ötfogyin: Sztár: Acháb. 18. 



SZÓMAGYARÁZATOK. 455 

Ezek az ittegyel és ottogyel formáknak kódexeinkben s egyebütt 
található változatai. 

Kérdés már most, melyeket tartsuk közülük a legeredetibbeknek ? 
Minden bizonynyal az ittegyel, meg az ottogyel alakokat, mert a régiség
ben ezekkel találkozunk legkorábban (t. i. az Ehrenfeld-kódexben). Ma
gyarázatunkban tehát ezekből kell kiindulnunk. 

Hogy semmi esetre se lehetnek az itt, ott határozóknak pusztán 
tovább képzett változatai, szembeszökőleg bi zonyítja az ottogyel forma, 
melynek végén külömben -el helyett okvetlenül oZ-nak (esetleg ai-nak) 
kellene állni. Nincs ugyanis semmi alapunk rája, mért használtak volná 
eleink a mélyhangú szónak tovább képzésére magashangú szótagot. Igaz 
ugyan, hogy az -el szótag az esetleg eredetibb ittegyel forma hatásának 
^következtében is odaragadhatott az ott szóhoz, csakhogy ki tudná meg
bizonyítani, hogy ez valósággal korábbi eredetű ! Annyi kétségtelennek 
vehető, hogy az ottogyel forma -ogyel részének ugyanaz az etymonja, a 
mi az ittegyel -egyel-jének. Hogy ezt az etymont megállapíthassuk, ves
sünk egy pillantást a két szóalak jelentéseire. 

A NySzótár MOLNÁR ALBERT után az ittegyel-nek ,hic, liier1 az otto-
gyel-nak pedig ,ihi, illic; dórt' értelmet tulajdonít. Ez, mint láthatjuk, 
legkevésbbé sem igazít bennünket útba az eredet megtalálásához. Amdó 
van oly jelentésük is, a m e l y e t a NySz. nem jelöl meg, holott eléggé 
figyelemreméltó már csupán azért is, mert helyes magyarázatuk meg
alkotásához alapot nyújt. A Vitkovics-kódexben teszem egyebek közt ezt 
találjuk: ,Es itegel lelek zerent men fel a boldogoknac seregebe' 12.1: 
a mely mondatban az ittegyel-nek nyilvánvalóan ,nunc statim' tehát 
.most mindjárt1 értelme van. Ugyancsak a Vitkovics-kódexben akadunk 
a következő példára is : ,Ottogel mendenekn.ec előttő ruhaytől megfozta-
tec' 87. 1., a melyben meg az ottogyel-nskk van időhatározói functiója 
,tunc statim, confestim' azaz, akkor mindjárt, nyomban, azonnal'jelen
téssel.*) 

Tehát két számottevő példa áll előttünk arra, miként fejlődött 
az eredeti helyhatározóból átvitel utján időhatározó. Ennek a körülmény
nek az ismerete lebbenti le előttünk az ittegyel, ottogyel alakok eredetére 
borított fátyolt. Ha ugyanis jelentésük eme fejlődését összevetjük a 
rokon ezennel, azonnal formákéval, nyomban észreveszszük köztük a tel^ 
j e s hasonlóságot. Ezeknek is eredetileg helyhatározói volt a functiójuk, 
még pedig szakasztott olyan, mint az ittegyel, ottogyel alakoké, azaz ,hoc 

*) Az ottogyel-nek ezt a jelentését a NySz. is idézi MA. egyi 
művéből. 
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loco, hic', illetőleg ,illo loco, illic ibi'. Idővel azonban időhatározókká 
váltak ,nunc statim', illetőleg ,tunc statim, confestim, jelentéssel. 
Az egyezést tehát ebben is megtartották. 

Már most vonjuk le e hasonlóságból a következtetést! A nyelv-, 
történetből ki lehet mutatni kétségtelen bizonyságokkal, hogy az ezennel 
azonnal határozók végső tagjában a hely főnév lappang. Am ha tekin
tetbe veszszük, hogy ezeknek mind eredeti, mind újabbi jelentése egészen 
Összevág az ittegyel, ottogyel alakokéval, úgy véljük, teljes okkal-alappal 
következtethetjük, hogy az utóbbiaknak -el részében is a hely név iva
déka rejtőzik. 

E természetes következtetés szerint tehát az ittegyel és ottogyel 
összetett alakok. Csakhogy eredetük ezzel még nincsen tisztába téve, 
mert középső részüknek mivolta nem ismeretes. Tegyünk próbát, ha 
vájjon tisztába jöhetünk-e vele ! 

Segítségünkre jönnek a következő példák: ,Zent ferenc boczata 
fráter Bernaldot Bolonnyaba, hogy ottogyel (== ibidem) teremtene gyó-
mewlczewt ystennek (EhrC. 20.). Hakegignemolvastatic, otogel istenről 
gondőlkőgál ( = si verő non legitur, ibidem cogita de Deo YitkC. 47.). 
Ménbe celládba es otogel nag őrómel meg gondoljad ( = ibidem cogita 
u. a. 42.). A hol elégség auag torkosság vagon, otogel (= ibidem) büya-
sag vralkodic (u. a. 52.)' sat. Az ottogyel alaknak, látnivaló, ezekben 
,ibidem ; eben da' jelentése van. Ám ezt csak úgy érthetjüklmeg, ha föl-
teszszük, hogy az -ogy részben ,idem' értelem lappang. S ezzel egyszers
mind kezünkben van a megfejtés kulcsa is. Akaratlanul nyomban arra 
gondolunk, hogy az ,idem' jelentésnek viselője nem lehet más, mint az 
egy számnév, a melynek a régi nyelvben szintúgy, mint a maiban általá
nos ez az értelme (vö. egyévtelmxí, egy nézeten vannak, egyúttsl meg is 
látogatta sat.; 1. továbbá NySzótár 572. 1.). 

Az ottogyel etymonja e szerint: ott+egy + helyC+t) vagyis ,ibi 
eodem loco', az ittegyel-é pedig: itt4-egy+hely(+t) azaz ,hic ipso loco'. 

Kérdés azonban, igazolható-e a két formának ilyetén magyará
zata ? Azzal a bizonysággal, melyet a nyelvészet megkiván, tagadhatla-
nul. Láttuk már, hogy régi s újabbi jelentésük egyaránt támogatja né
zetünket. Megerősítik a rokon azonnal, ezennel határozók is, a melyek
nek jelentésfejlődése teljesen összevág a tárgyalásbeli szóalakokéval. 
Találunk azonban e mellett formai bizonyságot is értelmezésünk helyes 
volta mellett; az EhrC.-ben előkerülő ottegyal alak például elég nyomós 
erősség reá, hogy középső részében valósággal az egy számnévvel van 
dolgunk. Ezt bizonyítják továbbá a HELTAI Krónikájában lelhető ottigyen, 
ittigyen változatok is, a melyekben az egy-nek még eredetibb igy alakja 
maradt fenn. 
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Több bizonyságot egyelőre nem tudok fölhozni magyarázatom 
mellett, dé azt hiszem, ennyi is valószínűvé teszi föltevésemet. 

Magától értődő dolog, hogy mind az ittegyel, mind az ottogyel 
eredetileg el volt látva a helyjelölő -t, esetleg -n raggal, de nyelvünknek 
a helyragot elhagyó szokása idővel kiküszöbölte őket. Annyi bizonyos, 
hogy a kódexek korában már nem találkozunk velük. 

Czikkemnek végén még szükségesnek tartom, hogy mind a két 
formának változatait megmagyarázzam. Az ittigyen, ittegyen, ottigyen, 
ottogyan, ottogyon alakok -n-je lehet épen az -n helyragnak ivadéka, de 
a mi még valóbbszínű, -2-ből is fejlődhetett szintúgy, mint az azonnan 
sehon, sün formákban. Az ottogyel alak második -o-ja könnyen érthető a 
hangzóilleszkedés törvényéből, az egy név magashangú éi-jónek ugyanis 
a mély hangrendben o felel meg. Az ottegyal, ottogyal, ottogyan formák 
a-ja szintén rendes megfelelője a hely szó nyilt e-jének. Az ottogyol, 
ottogyon alakok harmadik o-ja pedig kétségtelenül két első szótagjuk 
hatásának eredménye. A PÁzMÁNYnál található ittegyén alak e'-je, valamint 
a SzTÁEAinál előkerülő ottogyin i-je valószínűen csak sajtóhiba. 

EÉTHEI PRIKKEL MARIÁN. 
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Ismertetések és bírálatok. 

Archív fíir slavische Phi lo logie . X I X . Bánd . 

Csak egészen röviden kivánok e kötetről szólni. Első félkötetében 
mindjárt az első czikk (Zum Kleinrussischen in Ungarn. II von OLAF 
BROCH. 1—21.) fölkölti érdeklődésünket, de fájdalom erre is ráillik, a 
mit BBOCH előbb megjelent nagyobb közleményéről mondtam (NyK. 
25 :468 ) : ugyanazon az élvezhetetlen tudákos nyelven szól, a mely 
kizárja, hogy épen rutén körökben további kutatásokra ösztönt adhatna 
értekezése. Egy ember, a ki így í r : «Sie sprechen hier einen deutlichen 
ungerundeten öac/í-Laut, den ieh als mid-back, dabei als unbedingt nar-
row ansetzen möchte» (3. ].), az okvetetlen elriasztja épen azokat az 
olvasókat, a kiktől első sorban várhatnánk egyes finom részletkérdés
ben helyreigazító vagy kibővítő fölvilágosítást. Mi ezt annál inkább 
sajnálhatjuk, mert BROCH kutatásai különben ránk magyarokra nézve 
fölötte érdekesek és új kutatások kiinduló pontjaiul szolgálhatnának. 
E második, most közzé tett rés.íből kitűnik, hogy BROCH mind nagyobb 
körben vizsgálja a rutén nyelvjárásokat és hogy figyelme a ruténekkel 
egy területen élő keleti tótságra is kiterjed. Hogy erre különben mennyi 
oka volt, azt hadd mutassa a mostani közlemény egy helye, a melyet 
érdekességénél fogva teljesen kiírok : «In der kurzen Einleitung zu 
meiner ersten Abhandlung wurde nach den Worten BÉPAY'S der slova-
kiscM Einfluss berührt. Dass dieser Einfluss stark ist, wird Einem 
leieht erklárlich beim Aufenthalte in der Gregend. Unbedingt reprásen-
tiren námlich die Slovaken durchgehends einen in der Cultur fortge-
schritteneren, dazu den energischeren Stamm. lm Gefühle dieser That-
sache haltén die Lente es wirklich öfters für «íeiner» zu slovakisiren, 
wenngleich die Dorftraditionen sich dagegen stráuben. Der Pfarrer 
hatte meinen neuen Grewáhrsmánnern aufgetragen, sie sollten nur wie 
Busnaken im Dorfe sprechen . . . .» (17. 1.). 

A többi értekezéseken gyorsan végig mehetünk. Említést érdemel 
JIRECEK kitűnő értekezése Der ragusanische Dicliter Sisko Mencetic, geb. 
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1457, f 1527), a melyben egyebek közt a ragusai életet ecseteli a XV. 
század második felében, és LoRENTznek a lengyel orrhangzókról szóló 
tartalmas dolgozata (132—167). Az utolsó értekezés a legrégibb horvát
országi nyomdáról szól és a Magyar Könyvszemlében megjelent nagyobb 
•értekezésem kivonata, 

Erre következik jAGicnak egy hosszabb könyvismertetése, a mely 
tele van ránk nézve érdekes megjegyzésekkel. JAGIC egy orosz munkát 
mutat be, a melynek szerzője FILEVIŐ a magyarországi és erdélyi szláv 
helynevek egész sokaságát idézi, hogy belőlök nem mindig helyes kö
vetkeztetéseket vonjon le. Hogy csak egyet említsek, JAGIC konstatálja, 
hogy a sokat emlegetett Tsierna folyónóv, a mely már római időből isme
retes és a melynek a testestűi lelkestül szlávnak látszó Cserna felel meg, 
oly annyira magában áll annyi meg annyi egy időben följegyzett "nem 
-szláv helynév közt, hogy méltán gondolkodóba eshetünk rajta (236. 
s k. 1.). Egy másik helyhez egy megjegyzést szeretnék fűzni. JAGIC a 
237. 1. ezt mondja: «Einige klar vorliegende Ortsnamen aus diesen Gre-
bieten, wie Lunkavet, Lunkoj, Dambovita, Dumbrava, Pestere, Szlatina. 
Zlata -— ich wáhle sie aus dem Werke selbst auf S. 184—188 heraus — 
sprechen deutlich für die einstigo Niederlassung und Anwesenheit sol-
cher Slaven in diesen Orten, die n i c h t zum russischen Zweig gehör-
ten». Valamennyi itt említett helynév közt legérdekesebb a Pestere név, 
mert sí-je egészen speciális ismertető jel és bolgáros nyelv hatására vall. 
De vájjon e névből szabad-e most már, mondjuk p. o. azt következ
tetni, hogy Erdélyben ilyen vagy olyan szláv törzsre találtak a délről 
odanyomuló románok ? *) Semmikép sem. Hiszen a pestere (pesterá) 
él a román nyelvben mint a p p e 11 a t i v u m is és barlangot jelent a 
román nyelvben is csak úgy mint a megfelelő szláv szók, tehát még ha 
nem is találnánk semmi más román területen Pestere nevű helységet, 
még akkor sem bizonyítana az Erdélyben található Pestere helynév sem
mit sem. Ha egy-egy Erdélyben található román község szláv nevet 
visel, első teendőnk, meggyőződni arról, nem él-e az illető név a román 
nyelvben mint appellativum, második kötelességünk pedig körültekin
teni, nem találjuk-e ezt a nevet más románoktól lakott területen is, 
Tnert tudva levő dolog, hogy a helynevek gyakran a vándorló .csapatok -

*) JAGIC, igaz, nem beszól csak Erdélyről, hanem Erdélyről ós a szom-
• szédos területekről, a hol románok laknak, de ez természetesen nem vál
toztat semmit sem az általános elven, a melyet e példából kiindulva, főnt 
fejtegetek. Tiszta román községet, a melynek neve Pestére, hármat találok 
a magyarországi helységnévtárban; egyet Fogaras-, egyet Hányad- és 
egyet Biharmegyében, de ide tartoznak az identikus Pesfera ós Pestijére is, 
& melyek tiszta oláh falvak. 

30* 
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kai együtt vándorolnak, nem lehetetlen tehát, hogy Erdélyben nem egy 
román község szláv eredetű nevében csak az előbbi hazában hátra
hagyott lakóhely nevének föltámadását kell látnunk. En tehát még 
élesebben szeretném hangsúlyozni, mint maga JAGIÓ is épen ebben az 
ismertetésben több helyen teszi, hogy helynevekből csak a legnagyobb 
körültekintéssel és óvatossággal lehet helyes eredményeket kiolvasni. 

A FILEVIC könyvéről írt ismertetés után figyelembe ajánlom nyel
vosztályaimnak még a Bibliographischer Bericht ez. fejezettől az 1. ós 
2. számot (269—278. 1.), a melyek bizonyos kapcsolatban állanak az 
előbb említett ismertetéssel, a mennyiben JAGIÓ itt is érinti a szlávok 
legrégibb történetét. Figyelemre méltó, hogy JAGIÓ az ismertetésekben 
két helyen is (273. és 276. 1.) óva inti a kutatókat, hogy a dialektícus 
tanulmányoknál ne tapadjanak mindig csak a hangtani tünemények 
leírásán, «Man lasse, mondja a 276. 1., nicht ausser. Acht, dass bei der 
Feststellung der dialektischen Eigenthümlichkeiten nicht bloss Laute, 
sondern auch Formen, ferner noch die Syntax und das Lexicon ein 
grosses Wort mitzusprechen habén. Leider sind unsere Forschungen, 
mit ganz geringen Ausnahmen, fást immer nur auf die Hervorhebung 
lautlicher Eigenthümlichkeiten beschránkt. Das ist eine Einseitigkeit, 
die man schon lángst hátte aufgeben müssen». — A következő lapon 
JAGIÓ a tót nyelvnek a csehhez való viszonyáról beszél és igen szépen 
fejtegeti, hogy a csehektől független tót irodalom a szellemi erők szót
forgácsolására vezet. Ki tagadná, hogy ebben egy magasabb, ideális 
szempontból tekintve a dolgot, igaza van a kiváló tudósnak, másrészt 
érthető, ha mi magyarok a két irodalom összeolvadását sem nem kivan-
juk, sem nem tartjuk a tótokra nézve üdvösnek, mert ez a tót intelii-
gentiát könnyen elidegeníthetnó hazájától ós legközelebbi vérrokonai
tól, a mi mindenképen baj volna rája nézve csak úgy, mint ránk nézve. 

A szóban levő ismertetés legvégén (278. 1.), JAGIÓ azokra a mél
tatlan támadásokra czóloz, a melyekben részesült, mert tavai a delegá-
czióban a boszniai kormány eljárását helyeselte, hogy a sok tekintetben 
kényelmetlen horvát vagy szerb *) név elkerülése végett bosnyák-n&k 
nevezi az occupált területen" beszélt nyelvet. A ki érdeklődik a kérdés 
iránt ós némi fogalmat akar arról szerezni, hogy a bosnyák nyelv-féle 
elnevezésnek mily régi múltja és milyen nagy, sokaktól nem is sejtetett 
belső jogosultsága van, az olvassa el JAGIÓ épen most megjelent kis érte-

*) A szerb szó Boszniában identikus a «görögkeleti*-vei, tehát már 
azért sem lehet a vegyes vagy más vallású népiskolában használni. A gym-
nasiumban különben hivatalból is beszélnek szerb-horvát nyelvről és szerb-
horvát irodalomról. 
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kezesét (Die Aufgaben der Erforschung der südslavisehen Dialekte. 
Anzeiger der phil. hist. Cl. 1897 Nr. XI. Wien\ 

Végre hadd mutassak rá még JIEECEK egy kis czikkecskéjére, a 
melyben MILETIC, a szófiai főiskola jeles tanárának, egy ránk nézve 
fölötte érdekes dolgozatát ismerteti (309. s k. 1.). MILETIC, a kinek újabb 
értekezései igen közelről érdekelnek bennünket (megjelentek a bolgár 
közoktatásügyi minisztérium Sbornik ez. kiadványának IX. és XIII. kö
tetében és szólnak a dáko-románokról és az erdélyi bolgárokról, jelesen 
a csergedi és brassói telepekről, és részben egészen meglepő világot 
•derítenek a fölvetett kérdésekre), egyebek közt a bánáti bolgár telepeket 
is meglátogatta. JIRECEK az ezekről írt értekezését ismerteti röviden. 

A második félkötetben jóval kevesebb az. általános érdekű, mint 
rendesen, a mi abban leli magyarázatát, hogy szellemes szerkesztője egy 
nagyobb munkán dolgozván, kihagyta belőle a különben olyan érdekes 
és sokoldalú bibliographiai részt. 

Nyelvészeti értekezést találunk egy nagyot (FRIEDBICH LOBENTZ : 
Die polnischen Nasalvokale 338—379) és-egy pár kisebbet. Ez utóbbiak 
közül a félkötet legelején áll a boldogult ŰBLAKnak egy pár apró czik-
kecskóje (Kleine grammatische Beitráge 321—338). Különös figyelmet 
érdemel ezeknek legelseje : Slovenisehes dl und südslavisches vy. 

A kik azt hiszik, hogy a szláv nyelveket két nagy csoportba lehet 
osztani, egy nyugatira és egy délészakira, azok első sorban arra hivat
koznak, hogy a nyugati szláv nyelvekben d egy rákövetkező l előtt 
megmaradt, míg a délészaki szláv "nyelvekben nyomtalanul e l tűnt : a 
cseh modliti-nek (imádkozni), a lengyelben és lauzitzi szerbben módiié 
felel meg, míg az ószlovén, horvát, szerb, újszlovén nyelvben moliti, az 
oroszban molití alakot találunk, a bolgárban a praesens (infinitivusa 
már nincs!) mólja, molin stb. De az újszlo vénben épen nem ritka a 
modliti alak sem és OBLAK kimutatja, hogy régebben a dl-es kiejtés a 
szlovénben még nagyobb területet foglalt el, mint ma. 

A vy- «ki-» igekötő OBLAK czikkében úgy került össze a rfi-lel, 
hogy a vy-t is gyakran egyes nyelvcsoportok jellemző vonásának nézték. 
Az orosz VOSTOKOV egyebek közt erre a vy-ve is hivatkozik, hogy ki
mutathassa, hogy az orosz nyelv közópállást foglal el a nyugati ós déli 
szláv nyelvek közt : nyugati szláv nyelvekben, t, i. a magyar ki- igekötő
nek vy- felel meg, a, déli szláv nyelvekben ellenben iz-, az orosz hasz
nálja mind a kettőt. De úgy mint a csehben megtaláljuk az iz- igekötő
nek gyér nyomait, úgy másrészt a vy- igeköto kimutatható a szlovének
nél és a horvát cu-nyelvjárásban is (1. a zenggi glagolita misekönyvről 
i r t értekezésemet, Magyar Könyvszemle 4:233). 

És most már, kihagyva minden mellékes részletet, összeállítom 
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röviden a végső consequentiákat, a melyeket OBLAK a fölsorolt tények
ből a 327. és 328. 1. levon : «Die letzten Ausláufer von vy auf südslavi-
schem Boden reichen in das kroatische Küstenland und auf die Insel' 
Yeglia Es ist mir (deshalb) nicht ganz ausgeschlossen, dass einst 
auf südslav. Sprachgebiet vy verbreiteter war als in der Gegenwart 
Dieser versprengte Splitter und modliti erhárten neuerdings die auf 
slavischem Sprachgebiet wohlbekannte Thatsache, dass vereinzelte Bei-
spiele mancher Spracherscheinung weit über das Gebiet der Masse de r 
anderen Beispiele verbreitet sein können Ist es reiner Zufall, 
dass gerade die nordwestlichen slovenischen Dialekte, die dem böhmi-
schen Sprachgebiet am náchsten liegen, mit dem Böhmischen in der 
Behandlung der Lautgruppe dl und bezüglich des vy übereinstimmen ? 
. . . . . Wer sich nicht zu den gláubigen Bekennem eines solchen Min
den Zufalles záhlen will, wird sich zu der Annahme bequemen müssen r 

dass zwischen der Einwanderung der Slovenen und der übrigen südsla-
vischen Stámme in die Alpen- und Adrialánder und der Occupation der 
von den Böhmen und Slovaken bewohnten Gebiete ein Zusammenhang 
besteht». — Nem követem OBLAKOÍ tovább érdekes, de merész fejtege
téseiben, szaktársaim már az eddig mondottakból is láthatták, hogy a-
dl hangcsoport és a vy- igekötő nem ok nélkül foglalkoztatta már annyi
szor a szlavistákat, és hogy újabb idevágó adatok fölmerülóse megvál
toztathatja a szláv nyelvek fejlődéséről és a szláv népek vándorlásáról 
táplált nézeteiket. 

Az említetteken kívül még csakRESETAB czikke (Ne,uere Ansichten 
über das Wesen nnd die Entwickelung der serbo-kroatischen Accentua-
tion 564—581) foglalkozik nyelvészeti kérdéssel. A horvát-szerb hang
súly különös érdekességénél fogva ez a czikk is nagyobb körben kelthet 
érdeklődést, ámbár kiinduló pontja és tulajdonképeni czélja — RESE-
TAE SACHMATOV nézeteit bírálgatja — az egész előadást nehézkesebbé és 
kevésbbé áttekinthetővé teszik. Azonban így is nagyon is figyelemre 
méltó, a mit ő a horvát-szerb hangsúly természetéről mond, annál is 
inkább, mert EESETAEnak rendkívül finom hallása van, a mivel épen. 
nem dicsekedhetik minden kutató, a ki e kérdéssel foglalkozik. Az két
ségtelen tény, hogy sok született horvát vagy szerb nyelvész sem tudja. 
biztosan megkülönböztetni a különféle horvát-szerb hangsúlyokat (vö. 
BESETAB nyilatkozatait: «Berlic hat die Accente seiner Heimath nicht 
richtig begriffen und daher auch nicht richtig wiedergegeben* 566. 1.. 
«Dann gehört eben auch Prof. Kusar wie Prof. Nemanic und Obiak 
selbst zu den Vielen, die die beiden sb,-kr. Accen te—a két hosszú 
hangsúlyról van itt szó — nicht zu unterscheiden vermögen»); az pedig r 

hogy az idegen nyelvészek rendszerint éppenséggel nem képesek a hor-
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vát-szerb hangsúlyozás finom árnyéklatait megkülönböztetni, azért 
érdemel újra meg újra említést, mert az újabb időben a nyelvé
szek bámulatos bátorsággal beszélnek az i n d o g e r m á n hangsúlyo
zás legfinomabb részleteiről, mintha bizony könnyebb volna ennek tit
kaiba behatolni, mint egy élő nyelv hangzását pontosan megfigyelni. 
Biztosan remélhetjük, hogy BESETAR nemsokára önálló tanulmányban is 
foglalkozik majd a horvát-szerb hangsúlyiyal, addig is tekintetbe veen
dők mostani fejtegetései, és részben kijavítandó azok szerint, a mit ón 
.a szerb emelkedő hangsúlyról A hangsúly a szláv nyelvekben ez. érteke
zésemben 9.1., mondtam. 

Az ősz MÜLLER FRIGYES egy pár sort írt a glagolita és ezirill Írás
ról (Bemerkungen zur Geschiehte der altslovenischen Schriften 554—• 
556). MÜLLER elfogadja azt a már csaknem általánosan elterjedt nézetet, 
hogy a glagolita írás régibb a ezirill írásnál és hogy a görög folyóírásból 
keletkezett, de eredeti módon magyarázza annak merev ügyetlen for
máját : «Um den steifen, verschnörkelten Charakter der letzteren Schrift 
zu begreifen, muss man sieh vor Augen haltén, dass die altén Slaven 
Leute waren, die besser den Pflug und das Schwert, als die Féder zu 
führen verstanden und dass noch heutzutage in der Hand solcher Leute 
jede ausgeschriebene Cursivschrift einen steifen, verschnörkelten Cha
rakter bekommt.» 

Végül leköti figyelmünket egy közlemény, a mely JAGIC tollából 
folyt: Kroatische Volksliedér, herausgegeben von Matica hrvatska 627— 
636. E rövid czikk megjelenése a horvát-szerb irodalmi körökben való
ságos esemény számba megy, különösen olyan időben, mikor a szerbek 
arra készülnek, hogy VÜK KARADzsicsnak, a híres szerb népdalok halha
tatlan gyűjtőjének, földi maradványait nagy ünnepiességgel Bécsből 
Belgrádba vigyék át. JAGIC földijeinek, a horvátoknak szemrehányást 
tesz, hogy egy most kiadott nagy népdalgyűjteménybe szerb eredetű 
dalokat horvátoknak neveznek. Ha valaki, hát JAGIC kivánja a horvát-
szerb irodalmi közösséget — tényleg t. i. inkább az irodalmi nyelv 
közös, mint maga az irodalom, a melyet már külsőleg is kettéválaszt a 
kétféle (latin és ezirill) írás — de azért helyesen követeli, hogy adják 
meg a szerbnek, a mi a szerbé, és maradjon a horvátnak, a mi a hor
váté — történetben, traditióban, népsajátságban. Ellenkezik minden 
történeti fölfogással, de ellenkezik a mai el nem vitatható és gyakran 
igen élesen megnyilatkozó viszonyokkal is, ha a horvátok bizonyos 
területen mindent horvátnak mondanak. 
,•,,-,• • ASBÓTH OSZKÁR. 
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A kelet i finn-ugor népek költészete . 

H. Faasonen: Itásuomalaisten kansain runoudesta. Helsingfors. 1897 
(Különnyomat a «Valvoja.» folyóiratból.) 

A finn nyelvészektől megszoktuk, hogy meglehetős gyakori kirán
dulásokat tesznek szorosabb értelemben vett tudományszakjuk rokon 
területeire"s ezen a téren is becses dolgozatokkal állanak elő. Különösen 
a néprajzi és e körben a folklorisztikai buvárlat nem egy fontos kérdés 
megfejtésének kulcsát nyerte az ő éleselméjtí közreműködésük révén. 
PAASONBN HENRIK, a nálunk is jól ismert jeles fiatal tanár, ezúttal szin
tén ily nyomokon halad: a keleti-finn népek költészetével foglalkozik 
szépen ós tanulságosan. 

A 26 nagy nyolczadrét lapra terjedő értekezés először is tárgyila
gosan, minden polemikus él nélkül, ismerteti általában az urál-altáji 
népek költészetét tárgyazó, korábbi munkálatokat és véleményeket s 
azután tér át a finnekhez legközelebb álló mordvinság költészeti hagyo
mányainak jellemzésére és vizsgálatára. 

Az elsőt illetőleg nyomós adattal erősíti meg az orosz VESSZE-
LOVSZKIJ álláspontját, mely szerint az urál-altáji népeknél közösen meg
levő teremtési mondák a X. századbeli bogumil szekta révén kerültek az 
urál-altáji népekhez, tehát nem vezethetők vissza ősi hagyományra, mint 
az «Ethnographia»-ban (1896. évf. 196. 1.) STKAUSZ A. teszi, ámbár az 
urál-altáji közösséget ő is még régibb, t. i. asszir-iráni hatásra vezeti 
vissza. 

Érdekesen utal szerzőnk a finn költészet ősi versidoma kérdésében 
HUNFALVY ós AHLQVIST közt folyt vitára. PAASONBN közlései most HUNFALVX 
véleménye mellett szolgáltatnak új bizonyságot. Kitűnik ugyanis PAASO-
NEN fejtegetései során, hogy a finn népköltés régi 8-as sora mint vers-
képző elem lényegileg a mordvin népköltésben is azonos módon szerepel 
mint a finneknél. A parallelizmus nemcsak finn-mordvin közös sajátság, 
hanem még ősibb, t. i. az urál-altáji népek költészetének legelemibb és 
legsajátabb verstani alapja, mely mellett az alliteratio bizonyos fejletle
nebb fokát szintén közös urál-altáji örökségnek tekinthetjük, föltéve, 
hogy e népek közösségének ama korában tulajdonképi költészetről egy
általán szó lehet. PAASONBN utalhatott volnaja_pontnál, ha nem is az 
urál-altáji, de a finn-ugor közösség kofában megvolt költési formák egye
zésének maradványa- ós bizonyságaként a magyar — különösen a szé
kely — népköltés legrégibb^ hagyományaira, melyekben az alliteratio ós 
a finn-mordvin jellegű^S-as sor megvolta szintén kétségtelenül megálla
pítható. / 
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Kétesnek tartom azonban a tudós szerző abbeli következtetését 
hogy a 8-as soron kívül a mordvinban meglevő egyéb — szótagszámon 
és ütembeosztáson alapuló — verstani formák eredetiségét kizártnak 
tekinti. E kérdést, mint sok egyebet, majd csak a szélesebb körű nyo
mozás fogja eldönteni. 

A szerzőnek mindenesetre nagy érdeme, hogy nem röstelt ezzel 
a nem szorosan nyelvészeti tárgygyal, melyhez külömben kiváló készült
séggel fogott, oly behatóan foglalkozni. Számba vett majd minden előző 
tanulmányt, minden idevágó anyagot, a mi csak megjelent, főleg 
MuNKÁcsinak vogul szövegeit, de módjában volt még a Finn írod. Társ. 
egy kiadatlan mordvin népköltési gyűjteményét is felhasználni. Össze
hasonlító észrevételein kívül, melyek a finn-mordvin népköltés közt levő 
tartalmi rokonságot is szépen megvilágítják, elismerésre méltók külö
nösen az egyes urál-altáji népek költészetének általános jellemzését 
nyújtó alapos megjegyzései. Kivánatos volna, hogy PAASONEN dr., miután 
erre való hivatottságát oly ékesen bizonyította be, ezentúl is folytassa, 
.az urál-altáji népek folklore-jára vonatkozó tanulmányait. 

VIKÁR BÉLA. 

P e r m i n y e l v t a n u l m á n y o k . 

Arvid Genetz: Ostpermische Sprachstudien. Helsingfors. 1897. 8-r. 57 1. 

GENETZ e legújabb dolgozatának tárgya egy eddig ismeretlen 
keleti zűrjén nyelvjárás. Az anyagot e nyelvjárástanulmányhoz a szerző 
maga gyűjtötte Parsakovában (Permi kormányzóság) 1889. évi tanul
mányútja alkalmával, néhány heti ott idó'zése alatt. 

GENETZ tulajdonkópeni czélja ez eddig ismeretlen nyelvjárás viszo
nyát a Eooow leírta nyugatihoz megállapítani. A füzet a bevetésen kívül 
három részből áll : szójegyzékből (7—33), pár lapnyi nyelvmutatványból 
német fordítás kiséretében (37—45) és rövid nyelvtani vázlatból. 

Mindenesetre legérdekesebb a szójegyzék, mely körülbelül 1700 
szót foglal magában. A szavak legnagyobb része ismeretes. WIEDEMANN-
nál (Syrjanisch-Deutsches Wörterbuch. St. Petersbg. 1880.) csupán a 
következők nincsenek meg: 

iiwanoch | oíiéSchooss j káiü- wickeln [ A;©dö schwach (11) | kud-
r ö s l i n k ( l l ) | Móka Hündchen (11) | kosok Fleisch (russ ?) (11) j kun zu 
viel gesalzen (12) | kuvosci- auf etwas kommen (12) | kőris Pastete 
(12) | kúráié- gestossen oder verletzt sein (13) ] gótjai- kakeln, gackern 
(12) \kólon vielleicht (13) j gost- fallen, ausfallen (14) | jászé i t (15) | jöz-
•aj Schwiegervater (15) | jaléi- plaudern (15) f ty(j)in Mörserkeule, 
•Stössel (16) | tétié dortig (16) j técki- (einmal) mit dem Fusse ausschla-
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gen, einen Fusstritt gebén (16) | töskás- sich schlagen (16) | corji- aus-
hauen, ausschneiden, abbrechen (19) j dingi- klingen (im Ohr) (19) | syééi-
ruhen (20) | sor spát (22) | nárgi- knurren (24) j nimál Hasé (25) | lyz 
Bremse (26) | bodor (russ.) schön (29) (WIED. motor 503) | byl wirklich, 
ja gewiss (30) | vót- etwas ungeschickt thun (30) | vizet- blicken (31). 

De a szerző nem is a szókincs teljes összeállítására fektette a fő-
Súlyt, a mi az idő rövidsége s a nép idegenkedő, sőt ellenséges maga
tartása miatt úgy sem lett volna lehetséges, hanem a pontos phonetikai 
leírásra. Különösen kiemelendő a hangsúly megjelölése, a mire eddig a 
gyűjtők nem igen fordítottak figyelmet, pedig fontossága nyilvánvaló. 

A GrENETz;-fele átírásban a szók alakja gyakran tetemesen eltér 
WIEDEMANN vagy EOGOW jelölésétől, de természetesen nem mindig lehet 
tudni, mi a pontatlan hangjelölés, mi a nyelvjárási eltérés okozta kü-
lömbség. Pl. 

GEN. 13. gdmgi- EOGOW gimgi-
« 20. syklal- « sutnáv-
« 27. postég « pystög 

Különösen áll ez a magánhangzókra nézve. így pl. 0 (meglehetősen nyilt r 

az a-hoz némileg hasonló torok-magánhangzó ajakartikuláczió nélkül): 
y (G. 8. oUt: WIED. 441. ydéyd) \ o : e (G. 12. kúsolU: WIED. 113. 
koseltny) \ o : Ő (G. 12. kuróg: WIED. 128. kurok) \ o: ö{G. 14. gormog 
W. 55. gormöd) \ o .- i (G. 18. zínot: WIED. 43. dzenid). Már ennyiből i& 
eléggé látni a GENETZ ós a WIEDEMANN jelölése közti külömbséget. 

A szójegyzóknek összehasonlító nyelvészeti szempontból érdekes
szavai : 

aú Sehwiegermutter (der Frau 9); v. ö. ángy, 
yú- fallen (9) '(MUSz. 797. mélyhangú : zürj. us- votj. mi-). 
ord/örd: mi ordan zu nns ; ordli: Eippe (9) [tkp. ,oldal- csont'];. 

v. ö. ordas? (Ethn. 5 : 178. ord seite < zend aredha). 
oliz Schooss (des Kleides) (10); v. ö. öl (MUSz. 847. sil klafter). 
vurd Fischotter (31); v. ö. vidra (szláv, vydra); csuv. udur, votj. 

vudur. 
súr- stossen (z. B. mit der Faust.); v. ö. szúr- (VÁMB. : kirg. sur-r 

sor- beledugni, hineinstecken). 
nud. Griff ,(23); v. ö. nyél (ÉV. nal, KV. nál, TV. nél, ÉO. naU 

DO. nül). 
nimál Hasé (25); v. ö. nyúl (mord. numil, numolo, lp. noammelr 

nőmmel). 
lip- sich erheben, aufsteigen (RoG.'veb-) | lépti- heben | lébal-

fliegen | léballe- bisweilen od. hin und her fliegen (26); v. ö. lebeg-r 

lebben-. 
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pyd- sticken, ausser Athem kommen (27); v. ö. fúli | (de v. ö. 
MUSz. 541). 

purtás- sich baden (von Vögeln) (28); v. ö.förd-,fürd-í (de v. ö. 
MUSz. 535 és NyK. 25 : 260). 

Az alaktan közvetlenül WIEDEMANN zűrjén nyelvtanához csatla
kozik. • 

GOMBOCZ ZOLTÁN. 

Indogermán nyelvtudomány. 

Meringer Rudolf: Indogermanische Spracliwissenschaft. Sammlung Göscben.. 
Leipzig 1897. Kis 8-r. 136. 1. 

Egy nagy s rendkivül nehéz tudománynak mai állásáról igen kicsi" 
könyvben rövid s mégis tanulságos, összefoglaló s mégis minden fonto
sat magában foglaló áttekintését nyújtani, — ezt a feladatot M. fényesen 
megoldotta. Bár megjegyzendő, hogy nem kezdők számára szól ez a kis 
könyvecske, sőt már kellő szakismeret kell megértéséhez. A szakértőnek 
való kedves kis kompendium. Négy főszakaszra oszlik. Az első: ,Die 
Lehre von der Sprache und ihren Veránderungen' magában foglalja a 
beszéd lelki s testi föltételeinek a megbeszélését. Szól ebben a hangok 
képzéséről, szótagokról, szavakról stb., a mit úgy nevez : ,die áussere 
Sprache'; erre következik egy fejezet: ,das Denken, die innere Spra
che', a mely azt tárgyalja, hogy miként tanulja meg az ember a beszédet 
s miként gyakorolja. Ez a kis fejezet s a következő : ,Die Anordnung 
des Sprachstoffes in der Seele' a legszebb részletei könyvének. A gondolt 
nyelv (talán így lehetne nevezni, a mit innere sprache, langage intérieur 
néven neveznek; s beszélt nyelv lehetne az «áussere Sprache») meghatá
rozása s magyarázata valóban a legkitűnőbb, a melyet eddig olvastam. 

De talán még ennél is külömb, a mit a hangtörvényről mond. Ez 
már a második szakaszban van, a mely a nyelv történetével s változásaival 
foglalkozik. Nem meri egész bizonyossággal a hangtörvényeknek kivétel
től ment érvényességét állítani; de erről már sokat vitatkoztak. Azonban 
kiválóan ügyes és elmés, midőn a hangbeli, a természeti s jogi törvé
nyeket hasonlítja össze egymással (31. 1.), persze kimutatván, hogy a 
hangbeliek a másik kettővel épen nem egyezők. Bár én azt hiszem, hogy 
mégis csak egyformák belső mivoltukban a természeti törvényekkel. 
S hogy nekünk mégis másneműeknek látszanak, annak csak az lehet az 
oka, hogy nem ismerjük mind az okozó feltételeket, mivel nagyon is 
sokfélék s változatosak. Úgy vagyunk vele, mint a meteorológiával. 

Mellékesen megjegyzem még, mennyire lelohad tudományos büsz
keségünk, midőn ezt olvassuk: «Die lautlichen Yeránderungen der' 
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Sprachen sind die einzigen, welche man in bestimmte Regein, ,Gesetze' 
Tjringen kann.» Ez fájdalom most még igaz, de még fájdalmasabbá yálik 
ezen tudat, ha meggondoljuk, hogy a hangtan voltakép a nyelvtudo
mánynak — czéljait tekintve — csak előkészítő eszköze. 

Ugyanezen fejezetben szó van az analógiáról, a népetymologiáról 
s egyéb rokon nyelvészeti fogalmakról. Érdekes, hogy M. szerint a hang-
változások nem a gyerekekből indulnak ki, mint gondolni szokták, 
hanem a férfiaktól erednek. Valamint az állami, családi életben s min
den egyebekben, úgy a nyelv alakulásában is a férfi volna az irányadó. 
Meglehet. Például az én gyermekeim is mind dunántuliasan beszélnek, 
bár az anyjuk szegedi születés s erősen szegediesen beszélt, a minek a 
nyoma még most is érezhető beszédjében, de folyton és észrevehetőleg 
gyengül. Még érdekesebb, hogy a fiú, a kinek sopronyi dajkája volt, sokáig 
sopronyiasan beszélt, még pedig igen feltűnően ; húga ellenben, a k i nem 
is egész másfél évvel fiatalabb, szegediesen, mivel mikor beszélni kezdett, 
ép Szegeden tartózkodott vagy másfél hónapig. A fiúra ez a szegedi tar
tózkodás nem volt hatással, mivel ő már akkor jól tudott beszélni. Most 
már egyformán beszélnek, még pedig az apjuk Ínyelvén. Erről jut 
eszembe, hogy még egyátalán kevés ügyet vetettek arra is, hogy a nyelv 
változásának a legeslegfontosabb oka az lehet, midőn idegen ajkúak cse
rélnek anyanyelvet. Kétségtelen, hogy ilyenkor jelentékeny hangtani 
jelentésbeli s mondatszerkezeti változások esnek meg az illető nyelven, 
& melyek eleinte csak az idegen ajkúak közösségére szorítkozva, utóbb 
az egész népben elterjedhetnek s általánossá válhatnak. Nálunk Magyar
országban különösen bő alkalom nyílnék az ilyen tanulmányokra. Ezzel 
szemben nagyon alárendelt értékű egyes idegen szók kiböngészése. Én 
legalább úgy sejtem, hogy az ilyen kutatásokból mérhetetlen hasznot 
meríthetne a nyelvtudomány. 

Beszél továbbá M. a nyelvek osztályozásáról s mint okos ember 
természetesen már nem tartja a nyelvek királyának a flexiós nyelvcsalá
dot. Egy kis hiba is csúszott be nála egyik jegyzetében (53. 1.) a magyar 
nyelv rokonairól szóltában. Azt mondja, hogy az ,uralisch-finniseh' 
nyelvcsalád két osztályra oszlik, urálira és finnre, s hogy a magyar nyelv 
szorosabban ez utóbbihoz tartozik a finnel, lappal, észttel s lívvel együtt. 
Nálunk tudvalevőleg más, az ellenkező nézet uralkodik, a mely minden 
esetre helyesebb, bár nézetem szerint ezen rokonsági viszony még nincs 
kellőleg felderítve. A nyelvek elágazását illetőleg M. is J. SCHMIDT Irul-
lám-theoriájához csatlakozik, s helyesen. Érdekes, midőn a nyelv kelet
kezéséről szóló okoskodásokat tárgyalva elsorolja GmMMnek, BoPEÉták, 
ScHLEicHERnek a nézeteit, a melyeket ma már a kezdő is elavultaknak 
ta r t ; hogy t. i. az ősi nyelv lett volna a legtökéletesebb s a nyelvek 
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változása nem egyéb fokozatos romlásnál. Különösen fontos megemlí
teni GRIMM nézetét, a ki még az egyes hangoknak is különös értelmet 
tulajdonított, mint például hogy a k különösen alkalmasan fejezheti ki 
a kérdést, s a futurumot stb. HEYSE ezt még részletesebben kifejtette 
német nyelvtanában, s elfogadták a mi nagy szótárunk szerkesztői is 
nyelvtudományunk nagy kárára. Bár meg kell jegyeznem, hogy elméle
tileg nem olyan oktalan ez a gondolat, s még jöhet idő, midőn a hang 
és a képzet közötti rokonságot is meg tudja majd fejteni a tudomány. 

A könyv közepe az indogermán nyelvek hangtanát s alaktanát 
tárgyalja összesen 53 lapon. Elképzelhető, hogy az avatatlan ebből nem 
sokat tanulhat, sőt nehéz erről ép rövidsége miatt bírálatot is mondani; 
különben ezt a részt már méltatta PETZ GEDEON a Phil. Közl.-ben, úgy
hogy én bátran csak megemlítésére szorítkozhatom, külömben sem lévén 
benne annyira járatos. 

Hogy pedig szerzőnk gondja mindenre kiterjed, azt leginkább 
bizonyítja könyvének utolsó szakasza, a melyben az indogermánok ősi 
hazájáról s műveltségéről beszól. Dicséretére válik, hogy itt is józan, 
mindennemű nagyzástól ment s tárgyilagos tudósnak mutatkozik, mint 
általában az újabb nemzedék Németországban. Az öregebbek sokat vét
keztek ebben a tekintetben, midőn oly fényes multat festettek eleiknek 
gyenge s hiányos szóhasonlítások alapján. Szóljon pedig ezen figyelmez
tetés a mieinknek is, ha ki az ilyenre hajlandóságot mutatna, de nem 
kevésbbé ellenségeinknek is, a kik hiányzó vagy idegen szók révén 
valami rettenetes barbároknak szeretik hirdetni őseinket. Mert valamely 
szó hiányából- okosan nem lehet következtetni, hogy az illető fogalom 
a nép eló'tt ismeretlen vala. ,Jedes Argumentum exsilentio ist hinfallig'. 
Tehát nem mondhatni, hogy a finn-ugorok például félig mezítelenül jár
tak, vagy hogy az indogermánok nem ismerték a tejet. Az ősi állapotokat 
a nyelvtudománynyal vállvetve csak az archaeologia s a prashistoria álla
píthatja meg, de ez még a jövő feladata. De már van hozzá kis remény
ség, a mennyiben VIRCHOW szerint a neolith korszak emberisége hasonlí
tana legjobban az árja fajhoz, s ha ez bebizonyulna, akkor a neolith 
korszak kultúrája volna az ős indogermán műveltségi állapot is. Yégül 
ne felejtsük el, hogy ha reális tárgyak nevének megvoltából s hiányából 
is bajos következtetést vonni, minthogy a szók vándorolnak, elvesznek s 
főleg jelentésüket változtatják; — mennyivel veszedelmesebb gondo
lati szókra támaszkodni. «Fast alles, was man bloss aus der Sprache 
über die Familie, die Ehe, über sociale Einrichtungen erschliessen zu 
können glaubte, hált vor der Kritik nicht stand* (133.1.). 

Újra kijelentem, hogy MERINGER fényesen oldotta meg feladatát. 
S Z I L A S I MÓRICZ. 



Kisebb közlések. 

Esperes, esperest. SZINNYEI a NyK. 26 :486.1. azt fejtegeti, hogy 
-.-az esperes, esperest (öspörös, öspöröst) összetett szó. Első tagja : az és, 
es, ös azonos az ős (ös, es, ess NySz.) szóval, a mely a nyelvemlékekben 

. ,atya' jelentéssel is eló'fordul (vö. ös-fi ,fráter, monachus'). Az utótagra 
vonatkozólag SZINNYEI ezt írja : ,Az olaszban a latin presbyter . . . . szó
nak prete a megfelelője, a mely minden bizonynyal korábbi *preste-höl 
fejlődött; ennek pedig a velenczei nyelvjárásban, amelyből olasz jöve
vényszavaink legnagyobb része került, *prest-nek kellett hangzania. 
Ezt a *preét-et látom én és-pérést (ös-pöröst) szó utórészében'. •— E jól 
megokolt nézetet JACOBI GYULA nem fogadja el; szerinte az esperes 
,a régi magyar ós és a ném. propst-nstk az összetétele' (NyK. 27 : 324). 
A magyar szó magashangúságát két okkal támogatja; először: ós + 
propst-ból illeszkedéssel keletkezhetett a mai alak; másodszor: a propst 
többesszámának és származékainak umlautos alakja szintén előidézhette 
a magashangúságot. JABOBI nézete ellen azonban igen sok ellenvetést 
lehet fölhozni. 

Az első kérdés, a melyre JACOBI nem felelt, az, hogy hová tűnt el 
,a propst p-je. Ennek a j>-nek etymologiai értéke van, mert a kfn.-ben a 
propst-nak brobest, probest az alakja (vö. |KLUGE EtymWb,5 ós a mi pré
post szavunkat, a mely szintén ol. jöv.). Hogy aztán ez a szóközépi b az 
úfn.-ben p-ré lett, annak kettős oka van ; először a második szótag hang-
súlytalansága (e), másodszor a &-nek s (sz) elé kerülése (vö. WEINHOLD 
Alem. Gr. §. 149). — Kb vagy p nem esik ki st előtt; az a pár példa, a 
melyet föl lehet hozni, nem bizonyit semmit (vö. erd. sz. gist: giebst, 
hidrdst: herbst, KEINTZEL, Arehiv 26 : 207). WEINHOLD Alem. Gr. §. 154-
ben egy kéziratból prost van közölve, valószínűenproösí helyett. Ez azon
ban csakis íráshiba lehet az illető kéziratban, mert az élő nyelvből nincs 
igazolva. A másik az, hogy p után az st nem válhatik s"í-vé. S itt nem 
.lehet hivatkozni arra, hogy a német st-nek szó belsejében vagy végén 
megfelelhet a magyarban esetleg sí is, mert ezen esetekben más a hang-

i 
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iani helyzet. A harmadik ok, a mely JACOBI nézetét' eleve is valószínűt
lenné teszi, a magyar szó régisége. A mi szavunk oly régi, hogy (ha a 
németből átvettnek tartjuk) etymologiája megállapításánál okvetlen a 
Mn. alakból kell kiindulnunk s nem olyanból, a mely az átadó nyelvben 
későbben fordul elő. Már pedig probest, brobest-böl a magyarban nem 
válhatott (és) +pérést. 

Ellenben SZINNYEI magyarázatát kétségtelenné teszi a következő 
idézet: «kirchprőbst. . . . glied einer kirchengemeinde, dem die aufsicht 
über das vermögen der kirche anvertraut ist . . . . k i r c h p r ö s t an Meran 
(SCHMELLER 1 : 467 ; vö. praust, prdust SCHOPE Tir. Id. 517)». A kirch-
prást adat egy 1446-dik évi oklevélből való, s ez azért fontos, mert 
helyhez, Meranhoz van kötve, a mely tudvalevőleg Dél-Tirolban fekszik. 
Mivel, mint tudjuk, a priester-böl semmi szín alatt sem válhatott prast, 
kénytelenek vagyunk azt tenni föl, hogy a kirchprast-boli prast olasz 
jövevény a déltiroli német nyelvben. S mint olasz jövevény, csak is egy 
éjszaki ol. eprest, vei. *prest-nek lehet az átvétele. 

Befejezésül megemlítem, hogy DANKOVSZKY az «illyr jesprist»-bö\, 
LESCHKA «ex voce superintendens, non ex presbyter» magyarázta. A hor
vátban tényleg jasprist, jaspristia (archipresbyter, archidiaeonatus, JAM-
BEESICH jasprist, jaspriét SPITZEE) jesprist, jestpristija (Horv. nagyszó
tár) a szó alakja, s valamint a JAMBRESICH érsek, ersekia szava, ez is ma
gyar eredetű. 

Ezek után bátran állíthatjuk, hogy a SziNNYEi-föltételezte olasz 
eprest alaknak csakugyan meg kellett lenni. 

MELICH JÁNOS. 

Csap. A NySz.-ban e szónak következő jelentései vannak : 1. der 
zapfe an fássern, 2. syphon, röhre, 3. hahn, 4. klystier, 5. füge. Ere
deti jelentése mind a magyarban, mind a németben csakis az első, a 
,zapfe'lehetett. Tekintettel a p hangra a szó hozzánk,csakis valamely 
középnémet dialektusból kerülhetett, hol a nyugati germán pp vál
tozatlan maradt. A hazai németségből tekintetbe jönnének itt első 
sorban az erdélyi szász és a felső szepességi mint középnémet dialektusok. 
Mindkettőben az obliquus -en nel bővült alakok vannak manapság hasz
nálatban (v. ö. LUMTZER, Die Leibitzer Mundart. PBB. 21. § 101. tsapn 
•és REINTZEL, Lautlehre der Mundarten von Bistritz, und Sáchsisch-
Begen, az Archiv für siebenbürgische Landeskunde 26. köt. 203. lapján: 
tsapm). Az említett alakok magyar megfelelője : *capony, *capom illetve 
*csapony, *csapom volna. A mai középnémet dialektusi alakot tehát 
nem vehettük át. A magyar szó megmagyarázásában kell hogy egy 
.középfelnémet, illetve az -e lekopásával egy régibb újfelnémet zapp-bpl 
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induljunk ki. Azt a jelenséget, hogy szókezdő' német z-nek a magyarban 
cg felel meg, igazolják MELicH-nél még : csődör < n. zelter; csákó < n* 
zacke; csicse, csecs < n. zitze, zitz; csíz < n. ztse, zís; csorszok <C n, 
zollstock. A cs hang megmagyarázása végett tehát nem kell okvetlenül 
a szláv nyelvekhez fordulnunk, hol e szóban szintén cs mutatkozik (v. ö. 
MIKLOSICH, Etym. Wb. cep'u stb., mert a szláv megfelelések is német 
jövevényszók. A cseh cep és újabbi cap-ot maga G-EBAUER, Historická 
mluvnice jazyka ceského 1 : 44-1. lapján német jövevényszónak tartja. 

A német zapfe-ből -i képzővel lett a verbális zapfen, zepfen, továbbá 
-l képző hozzájárulásával az intensiv és iterativ zepfeln, ez utóbbiból pedig 
nomen agentis -er képzővel zepfeler. Ilyen kerülővel eljutottunk a csap
lár, csapláros-hoz. Az előadottak igazolására v. Ö. SCHMELLER, B. Wb. 
1 :1142: zapfen {zápfo), zápfeln (zápfeln), an-, ab-, aus-, ver- u. s. w. 
-zapfen oder zápfeln hd. zapfen. Der Bierzápfler (Biorzápfio), der das 
Eecht hat Bier vom Zapfen, d. h. im Kleinen zu verkaufen. —Gegensatz 
theils vom Brauer, theils vom Gastgeber oder Wirt. SCHMELLER d hang
jának manapság az alsó-osztrák, stíriai és karinthiai dialektusokban, a 
melyekre itt első sorban kell tekintettel lennünk, egy nyilt a felel meg, 
mely után a szóvégi r uvuláris természeténél (uvular ungerollt) fogva 
ügyszólván egészen elvész, úgyhogy a fonetikusok ezen dr csoportot ar-
rel jelölik, pl. zápfia1' (csaplár) ; kreitsa1' (krajczár), vagy az r-t egészen 
elhagyják, pl. osztr. gomfa n. kampfer. Úgyde egy osztr. zápflw alakból 
nem válhatott a magyarban csaplár, mert a magyar szó p-t (unversc'ho-
benes pp) mutat a felnémet pf-íel szemben, másrészt pedig középnémet 
zapler-hől sem, mint a hogy ezt az újfelnémetben zaplr-nek ejtik. Mind 
az ófn.-ben, mind pedig a kfn.-ben az -ar, -er képzőnek még mellékhang
súlya volt. A szónak ófn. alakja ^zappalári korai középnémet alakja 
pedig zappalár lehetett, mint pl. behhari, behhár > magy. pohár, vagy 
rítmre, ríter és középnémet rttár ; a kfn.-ben pedig*zappelcere, *zappelér-
nek hangozhatott. Fel kell tehát tennünk, hogy vagy az ófn.-bői vettük, 
vagy pedig a kfn.-ből, mely utóbbi esetben magyar kiejtéssel a szóvégi 
-der a mélyhangú a-hoz assimilálódott. 

LUMTZER V. hagyatékából. 

Komp. Ezen szavunk is német jövevény. GRiMM-nél (Wb. 5 : 2613) 
ezeket találjuk: kumpe nebenform zu kump = napf, schale; hessisch 
kump = brunnentrog és annak megfelelő újfelnémet alakja kumpf == 
gefáss in mehrfacher art und verwendung. — WOLEOV slovensko-nemski 
slovar-ban a következőket találjuk : komp = das Mühlschiff prim. nem 
der kumpf, kumpen = etwas vertieftes ; kompa = die Eáhre. PLETERŐNIK, 
a WOLEOV slovar szerkesztője, e megfeleléseket német jövevények
nek tartja. 
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Összehasonlításunk alapjául egy középnómet vagy alnémet komp-ok . 
kell felvennünk. Az erdélyi, valamint a szepességi szászoknál járatos a 
szó (v. ö. HALTEICH, Plán S. 93 kámp = trog zum tránken des viehs; 
továbbá ,Die Leibitzer Ma.' PBB. 21 § 131 kompn = krippe zur Fütte-
rung, als auch zum tránken des Viehs gebraucht; dy kempn heissen 
ausgehöhlte Baumstámme, die an wassei-reichen Féld- und Waldquellen 
zur Tránkung des viehs dienen. A szónak alap jelentése, mint már lát
tuk, valami kivájt edény, szerszám, s mint ilyen könnyen juthatott mai 
értelméhez. A jelentés hasonló analogikus változását még a német 
sehiff-né\ láthatjuk, mely az ófn.-ben edényt is jelent, derivatumát pedig 
ófn. seiphi óin. glossákban ,phiala'-val fordítják ; a görögben pedig <rxa<píg 
ivóserleg, csónak és ugyanazon tőhöz tartozó axá<pog csónak, hajó jelen
tésével bir.*) WOLP szótárából nem világlik ki — noha CAE-ot idézi, ki 
a magyar szlovének között is gyűjtött — vájjon az illető szó egyedül a 
magyarországi szlovéneknél használatos-e ; de minden esetre fel kell 
vennünk, hogy a szlovének a magyaroktól vették a jövevényszót, mert a 
közép- vagy alnémeteknek soha sem volt alkalmuk a szlovénekkel 
érintkezni. 

LUMTZEK V. hagyatékából. 

Zsebrák. Már az első tekintetre is föltetszik, hogy ez a szó szláv 
még pedig cseh-tót eredetű a magyarban. Ezt ugyan ilyen határozottan 
se MIKLOSICH (Slav. El. 62, EtymWb. zebra- alatt), se MATZENAUER (Cizí 
slova 377) nem mondják meg, de jogos e következtetés a Zebrák szónak 
a szlávságban való elterjedése alapján. 

Annak daczára, hogy a szó megvan a litvánban is, a szlavo-litván 
nyelvekben (litván ; szorb, cseh, lengyel, kisorosz, tót) idegen, még pedig 
német eredetű. — Ezt a német eredetet BRÜCKNER A. állapította meg az 
Arch. für slav. Phil. XY. köt. 319. lapján, s minthogy czikke kultúrtör
t éne t i i g is igen fontos, közlöm belőle a következőket: «Unter diesen 
Bezeichnungen (t. i. a középkori koldus-kifejezések közt) falit das wort 
zebr: bettel, zebrati ehet tem, zebrák besonders auf; es kommt nur im 
Westen der Slavenwelt vor . . . [und] ist ziemlich alt, im Poln. z. B. 
kann ich es aus . . . 1450 szebraky [belegen] . . . Da nun einmal das 

*) Vö. edény: . . . 2. hajó; csónak; a halászok és révészek minden
nemű csónakjainak, bárkáinak, haltartó és szállító eszközeinek összefoglaló 
neve; továbbá: finn astia ,edény' ro vepsz astí ,edény; hajó'; f. haaksi 
,navis velifera' ~ mordE. saks, éaJcé ,topf;' ném. kahn ~ óskand. kané 
,bölzernes gefáss'. (PAASONEN, Kielell. lisiá suom. sivistyshist. 8—9. 1.) 

V_y* ji szerk. 
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXVII. OI 
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Bettlerthum vielfach mit Gaunerthum sich berührt, sehlug ich nach ini 
Werke von Dr. Fr.. Chr. B. AVÉ-LALLBMANT : Das deutsche Gaunerthum. 
in seiner socialpolitischen, literarischen und linguistischen Ausbildung 
zu seinem heutigen Bestande. Leipzig 1858—1862». Ebből a könyvből 
a minket is érdeklő rész ez : Von den Seffern. Das XXV. Capitel ist von 
Seffern, das sind Bettler, die streichen stb. . . . » — Ezekből az adatok
ból kettő világlik ki : 1. a seffer-ből lett a szláv iebr, zebrák és semmi 
köze sincs a szabirokkal (SAFARIK Starozitnosti 274, MATZ.) ; 2. a magyar 
zsebrák szláv társaival együtt tulajdonkép a középkori német tolvajnyelv
nek egy maradványa. M. J. 

Marha. A marha szó azon szavak közé tartozik, a melyeknek az 
etymologiáját ismerjük is, meg nem is. Nem lesz tehát érdektelen, ha 
pontos vizsgálat alá veszszük. 

A NySzót. két alakváltozatban közli e szót; ez a két alakválto
zat (marha és morha)} a MTsz. tanúsága szerint ma is megvan a nép 
nyelvében. A jelentés-változatokat tekintve ez a csoportosítás olvas
ható a NySzót.-ban: 1. sache, gegenstand ; 2. gut ; pessessio; 3. waare; 
4. vieh. •— A szónak köznyelvi voltát és régiségét bizonyítják azok a 
származék-szavak és összetételek, a melyeket a NySzót. nagy számmal 

Isorol. 
THOMSEN (Über den Einfluss stb. 154) a magyar szóról azt állítja, 

hogy szláv, még pedig kisorosz jövevény. Ha helyes a THOMSEN nézete, 
akkor azt kell feltennünk, hogy marha szavunk honfoglaláselőtti szláv 
jövevény, mivel ruthéneink jóval a honfoglalás után telepedtek le ha
zánkban. MIKLOSICH szinte említi e szót, s Slav. El. czímű művében 
szláv eredetűnek tartja a magyarban (v. Ö. még Fremdw.; EtymWb. 
mereha alatt 191). 

Ha az ember a THOMSEN-, illetve MiKLosicH-idózte alakokat nézi 
{újszlov.[mr%a^Wolfov Slovar, kisor. marha ; ol. marf%, marvh), önkény-
telén is arra gondol, hogy a kisor. és oláh alak talán magyar eredetű 
lehet. Természetes, alaposabb vizsgálatnál aztán meggyőződik arról, 
hogy e nézete helytelen. Említettem, hogy e szavunk nem lehet a kisor. 
marha átvétele. Nem igen jöhet számba az újszlov. mrha, s mindazon 
szláv társai, a hol f sonans van; egyrészt azért, mert az ilyen r-ből a 
magyarban nem válbatik ar, másrészt meg azért nem, mert egy mrha-
ból várható *merha alak sehol az egész magyar nyelvterületen nem 
fordul elő. 

A szláv alakokból kielégítően s minden kétséget kizáróan nem 
lehet megmagyarázni a szót; marad tehát a másik terület, a melynek 
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hatása épen olyan régi, mint a szlávé, s a honnan a szláv alakok is valók, 
as ez a német. I t t első sorban a bajorok jönnek számításba. SCHMELLEB-
nél (I, 1649) mind a semleges marh, mar (á. spr.; ófn. marah, mark, 
Mn. mar eh, marc, gen. marhes, markes), mind pedig a nó'nemü merhen, 
merh (mérhh, midrhh) megvan. Vö. még ugyanitt mörch Cgm. 4-055. 
mörch Selhamer. — A GitiMM-féle nagy szótár szerint a neutrum march, 
több. marcher ,schlechtes pferd, schindmáhre' jelentésben ma is él 
Tirolban (oberes Etschland. SCHÖW Tir. Id. 4-22, GRIMM 6, 1467), míg 
ellenben a femininum a bajor nyelvterület másik részén mai napig meg
őrizte gutturálisát (karintiai osztr. merche, merchen ,schlechtes pferd' stb. 
LEXER KárnWb. 190). A magyar szó származtatásánál csakis a semleges 
march jöhet tekintetbe, a melynek régibb alakja marah, marh (vö. GRAFE 
2, 844. si equus, est quem maradi dicimus Leg. bav. 13, 10; si talem 
•equum involaverit, quem alamanni marach [var. march, marcha, mára, 
mar] dicuntLeg. alám. 69.). Ugyané helyen marhe in menta (Cass-. Gloss.) 
-és ScHMELLEEnél Leg. bav. IV. cap. XVII I : marahfalli, marfalli, das 
fallen oder herabwerfen vom pferd. Edict. Eoth 11 és 114- marahuuorf 
marauuorf. E példákban nem szabad a.: affricatán megütköznünk, mert 
hiszen szóközépi germ. h spiráns szóvégén affricatának veendő (vö. 
BRAUNÉ Ahd. Gr. §. 154). Ezek szerint felveendő egy mark (k%), vagy 
svarabbaktival marok (le/) marches {%), illetve maraches. — Egészen 
hasonló változás érte a germ. k-ból lett ch-t, legalább kései felnémet 
ierületre ez elfogadható BRAUNÉ (Ahd. Gr. . § 144, anm. 4 und 
-5) és WEINHOLD (Bair. Gr. § 192) nyomán. — Hogy aztán az ilyen 
alakok közt analógia folytán kiegyenlítődós törtónt, nagyon ter-, 
mószetes. Csakis ezzel a kiegyenlítődéssel érthető meg az, hogy egymás 
mellett march, marh, maré, mar'a és mar fordul elő. — Nem kell feled
nünk továbbá, hogy a régi bajorban a ch-nak A-val való írása ennek h-s 
kiejtésén alapúi (v. ö. Muspilli: marha stb. WEINHOLD, Bair. Gr. § 192> 
184), a mely A-s alakból aztán h r, néha l és s után is kiesett. Ezen az 
alapon magyarázhatók meg aztán a mára és mar alakok, daczára WEIN
HOLD marh alakjának (Bair. Gr. § 217). Egy kétségtelen példánk van arra 
is, hogy r után is a eh A-nak h a n g z o t t a régibb bajorban («Kirhen 
Kirchen» WEINHOLD Bair. Gr. §192), de megjegyzendő, hogy ez adat 
1566-ból való. 

A magyar marha-nak már most teljes szabályossággal felelhet meg 
egy ném. *marha (vö. a marcha, mára alakokat). Jól tudjuk, hogy a 
német szó a kelta marka átvétele, a melynek csakis germ. marha lehet a 
szabályos megfelelője [vö. gall. (Pausan.) marka (ó-ir. maré),pferd' germ. 
marha- KLUGE a PAUL-féle Grundriss-ban 1, 303 ós EtymWb. 249 sub 

/ 31* 
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voce marschall). Ennek a germ. marha szónak, Írásban megőrzött alakjá
ból ítélve, még az ófn. korszakban is meg kellett lennie, bár a rendes 
formák marii és marah voltak. 

E fejtegetés szerint a szó igen régi átvétel, s nézetünk az, hogy 
ófelnémet korszakbeli, tehát XI. század előtti. E mellett szól az is, hogy 
a szó a magyarban ,vagyon'-t, ,hab und gut'-ot is jelent s így olyan át
vételi korra mutat, a mikor a vagyon a lábas jószágban állott (vö. 
jószág, barom, gót. faihu, lat. pecunia s GTBIMM, Geschiehte der deutschen 
Sprache I, 21), míg a szlávságban tudtommal ez a jelentés nincs meg. 
Mellékesen bár, de szinte tekintetbe veendő, hogy a szó megvan mint 
germán jövevény a finnben is. 

Még csak arra kell válaszolnunk, hogy a ném. marok ,pferd'-et, a 
magy. marha szláv társaival együtt ,rindvieh, vieh'-t jelent. Erre az a 
válaszunk, hogy a Casseli glossák a marhe-t ,jumenta'-val fordítják s 
hogy igavonónak mind a lovat, mind pedig a szarvasmarhát egyformán 
használhatták és használták. Nincs e példa analógon nélkül sem. A finn 
harka (észt, vepsz hárg, vót arca, lív árg) tulajdonkép ,ökröt'jelent s 
etymológiai társa a lappban (herke, hmrgge) ,zahmes renntier'-nek a 
neve (vö. MÜLI/EKHOS', Álterthumskunde, II) . Összefoglalva a mondotta
kat, a következőket igyekeztünk megállapítani: A kelta marka-hói lett 
a germ. marha, a mely még az ófelnémet korszakban is marha-nak hang
zott. A magyarság még az ófn. korszakban vette át a szót, mire a hang
tani egyezésen kívül fontos bizonyíték a jelentés is, a mely jelentés
nek minden árnyalata a szlávságból ki nem magyarázható. A szláv-

alal ik szintén német eredetűek. 
M. J. és L. V. 
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