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Az indogermán és a finnugor nyelvek
ősrokonságának kérdéséhez.
Az indogermán és a finnugor nyelvek ősrokonságának régi
kérdése az utóbbi évek folyamán ismét komolyan napirendre
került, és az az érdeklődés, a melyet, úgy látszik, széles körök
tanúsítanak iránta, kezeskedik róla, hogy most már nem fogják
egykönnyen szem elől téveszteni mindaddig, a míg kellőképpen
meg nem oldották. A Le Monde Orientál ez. folyóiratban (I. k.
190G.) megkíséreltem az eddig nyert eredményeket és a kérdés
megoldására szükséges tényeket röviden összefoglalni, s ez alka
lommal néhány új pontot is megbeszélés tárgyává tettem. Hosszú,
nagyon beható bírálatában (NyK. XXXVI. 448. s'köv. 1.) most
SCHMIDT JÓZSEF is hozzászólt e kérdéshez. Nagy hálával tartozom
neki az így nyert alkalomért, hogy a kérdést megbeszélésképpen
tovább tárgyalhatom; csak így remélhetjük ugyanis, hogy lassan
ként meg fogjuk oldani, különösen ha megvilágítására némi új
anyagot is szolgáltathatunk.
Mielőtt a fökérdésekre áttérnék, mellékesen néhány kisebb
megiegyzést és széljegyzetet szeretnék fűzni a bírálathoz.
SCHMIDT szavaiból (460. 1.) az olvasónak azt a benyomást
kell nyernie, hogy a mordv. meks stb. és óind maksa- «fliege,
biene» közötti viszony bemutatásában nem voltam kellő tekin
tettel a finnugor szó s hangjára, a mely árja fokra mutat. Pedig
világosan megmondtam, hogy: «Das s stimmt zu dem arischen,
der palatale vokal setzt vorarische verháltnisse voraus.»
Es tovább: «A dativusnak helyi alapjelentése, amely ellen
W. annyira harczol» (457. 1.) nem is az indogermán dativus
jelentése, hanem a f i n n u g o r dativusé. Az idg. dativusról, a
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mint egészen világos szavaimból (52. 1.) nyilván kitetszik, egyál
talán nem beszéltem.
Azon megjegyzések, a melyeket SCHMIDT a finnugor fok
váltakozás és a VERNER-féle váltakozás közötti összehasonlításomra
tesz, meglehetősen fölöslegesek. Először is magam is rámutattam,
hogy amazt a mellékhangsúly szabályozza. Másodszor meg bizo
nyára egyetért abban minden kutató, hogy ezen mellékhangsúly
zárt második szótagon (pl. f. akat, tuvassa) v o l t és nemcsak
l e h e t e t t , a hogyan SCHMIDT mondja. Minthogy most NIELSEN
KONRÁD (NyK. XXXVL 273. s köv. 1.) kiderítette az oszmán
töröknek érdekes hangsúlyviszonyait, a hol a főhangsúly helye a
szótagok hangosságától és zárt vagy nyilt voltától függ, talán finn
ugor területen is nagyobb biztonsággal kezdhetünk egy valamikor
mozgó fő hangsúlyról beszélni, a melynek helyétől függött a tőbeli
mássalhangzónak erős, vagy gyönge foka; vö. sejtelmeimet «Lautund formenlehre der Lulelapp. dialekte» § 29. és a mordvin
hangsúlyról szóló magyarázatokat PAASONEN Mordv. lautl. 114.
s köv. 1., az őspermi hangsúly-viszonyokról WICHMANN, Vokalismus der ersten silbe im votjak. 93. és az osztják hangsúlyról
KARJALAINEN, Ostj. lautgesch. I. 275. Az ilyen magyarázat javára
egyelőre semmi bizonyosat se lehet mondani, még kevesebbet
luhet azonban felhozni ellene. De ha helyes, akkor a finnugor
fokváltakozás és a VERNER-féle váltakozás lényegében azonosak,
minthogy mindkettő ugyanazon általános fonetikai törvényen
alapul. Ha SETALA nézete, hogy s ~ z fokváltakozás is létezett,
helyes, akkor a váltakozások egyike is közös a finnugor és germ.
nyelvtannal.
Czikkemben azt mondtam : «Die [idg.] ablautserscheinungen
gehen auf allgemeine phonetische prozesse zurück, wenn auch
diese prozesse zum teü noch unklar sind. Ganz áhnliche ,ablaute', d e r é n u r s a c h e n o c h u n b e k a n n t s i n d , findet
man übrigens auch in den östlicheren fi.-ugr. sprachen.» Egyet
len egy szót se szóltam tehát a finnugor ablautok o k á r ó l és azt
hiszem első pillantásra nyilvánvaló, hogy ezen szavaim «ganz áhn
liche)) az ablautok a l a k j á r a , nem pedig okára vonatkoznak.
De SCHMIDT azt mondja: ha a finnugor ablaut o k a nem az
exspiratorikus hangsúly, a két ablaut aligha lesz «egészen ha
sonló".
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Minthogy a bírálat mindenütt fölötte skrupulózus, ezek az
inadvertentiák kissé különös benyomást tesznek.
'¥'••-*•'•

*

A kérdésnek azon részében, a melyet n e g a t i vnak lehetne
nevezni, azaz annak bizonyításában, hogy a két nyelvcsalád
között levő mai nagy alaktani külömbség csak másodlagos és az
ősrokonság föltételezését nem akadályozza, SCHMIDT nagyjában
egyetért velem. Minél régibb időbe megyünk vissza, annál keve
sebb ilyen akadályra találunk, végül pedig olyan primitív fokhoz
érünk, a hol, a mennyire most megítélhetjük, a két nyelvcsoportnak
nincsenek lényegesen eltérő alaktani elvei. Csak egy pontnál száll
SCHMIDT a kérdés ezen negatív oldalának tárgyalásakor határo
zottan velem szembe. Azt tartja ugyanis, hogy a számnevek külömbözése elháríthatatlan akadály az ősrokonság fölvétele tekinteté
ben. «Ha tehát a legalsó számjegyek sem közösek a két nyelv
családban, akkor nem tudom, micsoda megfeleléseket akarunk
bennük találni. Ha valahol, itt merül föl az a gyanú, hogy min
den egyéb (iközösség)) is csak átvétel: a finnugor népek sok min
dent vettek át az idg.-ból, csak számneveket nem, mert erre nem
volt szükségük)). E kérdésről való véleményemet a következő
képpen adtam elő: «Bei den zahlwörtern sind, wo nicht etwa
entlehnung aus irgend einer idg. sprache vorliegt, die anklánge
an das idg. sehr unsicber und geringfiigig. Das braucht aber nicht,
wie bisweilen behauptet wird, gegen eventuelle verwandtschaft
der beiden sprachfamilien zu sprechen; auch die samojed. sprachen, derén verwandtschaft mit den fi.-ugr. ausser jedem zweifel
steht, habén ganz andere zahlwörter als diese». Ehhez megjegyzi
SCHMIDT :«A tény mégis megdöbbentő, a magyarázat nem kevésbbé».
Nekem pedig egy kissé megdöbbentő, hogy SCHMIDT nem vizs
gálta meg behatóbban, vájjon nem találhatunk-e erre a szamojéd
számneveken kívül még más analógiát is. Akkor mindjárt észrevette
volna, hogy az e tekintetben első sorban számba jövő más nyelvek
ben is, azaz az altajiakban, a számnevek korántsem azonosak az
összes nyelvekben; a török, mongol és tunguz számnevek között
csak nagyon kevés és bizonytalan érintkező pont van — ós
GOMBOCZ mégis nagyon tanulságos czikket írhatott «Az altáji
nyelvek hangtörténetéhez)) és RAMSTEDT egymáshoz való leg1*
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szorosabb kapcsolatukban vizsgálhatta a török, a mongol és
részben a tunguz igeragozást! Itt nyilván tények állanak szem
ben az elmélettel. SCHMIDT azt mondja ugyan, hogy az ősrokonságról való hullámelméletével a szamojéd számnevek dolgát is
el lehetne intézni, de én bővebb magyarázat nélkül, sajnos, nem
tudom megérteni, hogyan segíthetne itt rajtunk a hullámelmélet.
Es ha ezzel az elmélettel csakugyan meg lehet magyarázni az
okát annak, hogy miért vannak a finnugor és szamojéd nyelveknek
külömböző számneveik habár a nyelvek rokonok — nem vagyok
azonban bizonyos benne, hogy bírálóm szavai ilyen irányban
értendők — akkor ugyanezen magyarázat az idg. és finnugor
számnevekre is alkalmazható lesz. Miért volna tehát az én ma
gyarázatom olyan megdöbbentő?
Magától értetődik, hogy a közös finnugor és idg. ősi foknak
igen régi időbe kell visszanyúlnia. Hogy mennyire haladott volt
fejlődésében ezen nyelv, azt most még nagyjában se lehet meg
mondani. Az eddig ismeretes tények azonban mégis nyújthatnak
már róla némi sejtelmet. Érdekes pl. tapasztalni azt, hogy egy
-m accusativusrag és egy ablativusrag dentalis zárhanggal meg
van nemcsak az idg.-ban és a finnugorságban, hanem a szamojéd
ban is. Puszta véletlenről itt nem lehet szó, épp oly kevéssé — az
én véleményem szerint, 1. ezt alább — átvételről. Föl kell tehát
tennem, hogy e két rag — nem tekintve most azt, hogy jelen
tésük az ősidőben talán sokkal tágabb volt — «közös újítás»nak tekintendő és nem megvetendő bizonyítéka az illető nyelvek
rokonságának. Igaz ugyan, hogy a mint SCHMIDT mondja, ilyen
módon az ősrokonság olyan időből keltezendő, a melyben a
declinatio még csak a kialakulás stádiumában volt, de senki
sem akarta azt állítani, hogy a három ősnyelv testvére egymás
nak, az is elég, ha unokatestvérekként mutathatjuk be őket.

Minél régibb időben volt a közös indogermán-finnugor kor,
annál kevésbbé remélhetjük, hogy az ősrokonságnak sok p o z i t í v
bizonyítékát találhatjuk, azaz közös szavakat és közös alaktani
elemeket. Azért úgy tetszik nekem, hogy valóban meglepő, hogy
annyi közös anyagot, különösen pedig hogy annyi közös alaktani
elemet találunk, a melyek alak és jelentés tekintetében élénken
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egymásra emlékeztetnek. Igaz ugyan, hogy a mint SCHMIDT
mondja, a talaj nagyon ingatag, a bizonyítás rendkívül nehéz,
a megegyező suffixumoknak, stbnek aránylag nagy számával
szemben mégis komoly gondolatokba merülve kell megállanunk.
SCHMIDT is gyarapítja e számot, mikor a nomina actoris finnugor
suffixumát, -p, -b, -v+voc. (pl. finn antava, vepsz andab «gebend»)
a lat. vivus, litv. gyvas, stb. suffixumával hasonlítja össze. E kér
dések megítélését persze nagyon megnehezíti az a körülmény,
hogy a szamojéd nyelvek tőképzéstana még teljesen ismeretlen.
Ha ismeretes volna, talán analóg szamojéd suffixumokat is fel
lehetne mutatni, a mi az indogermán-finnugor rokonság bizo
nyítására nézve fölötte fontos volna, mert suffixumok egész sorá
nak vándorlása egy bizonyos nyelvből egy másikon át egy har
madikba mégis a legkérdésesebb és legkevésbbé valószínű dol
gok közé tartozik.
Nagyon fontos pont, a melyben mind az indogermán, mind
a finnugor, mind pedig, a mi fölötte értékes, a szamojéd nyelvek
nagy mértékben megegyeznek, a névmásoké. Annál fontosabb,
minthogy éppen ezen a téren — ha a «vegyes tételek» azon
rovatától eltekintünk, a melynek «pronomina indefinita» a szo
kásos jelzése — idegen nyelvekből való kölcsönzés nagyon is
ritka. Valóban csak csodálkozva lehet olvasnunk azon szavakat,
a melyeket SCHMIDT az indogermán és finnugor névmások meg
egyezéséről ír: «miért ne lehetne itt árja, germán ós balto-szláv
hatásokra gondolni, esetleg idg. alapnyelvi befolyásokra?)) Fele
letül csak arra az ismeretes tényre akarok rámutatni, hogy még
olyan nyelvekben sincsenek idegen névmások, a melyekben olyan
hallatlanul sok a jövevény elem, mint a magyarban, oláhban és
angolban. A magyarnak csak finnugor, az oláhnak csak román
névmásai vannak, s az angolban sincsenek franczia eredetűek.*)
Még az olyan szétzilált nyelvnek is, a milyen a lív, csak
*) Az északi Anglia régi angol-skandináv vegyüléknyelvének volt
ugyan néhány skandináv névmásalakja, de ez ebben az esetben nem sokat
bizonyít, mert a két népelem, a mely itt összeolvadt, olyan közel rokon
nyelven vagy jobban mondva nyelvjáráson beszélt, hogy minden nehézség
nélkül megérthették egymást; nyelvjárásvegyülés eredménye pedig mégis
csak egészen más valami, mint bár nagy mértékben, de teljesen különálló
nyelvből történt átvétel eredménye.
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eredeti névmásai vannak. Csak ha különnemű elemektől annyira
össze-visszatarkázott nyelvhez érünk, a milyen az albán, a melyet
MEYEE G. (Gröber-féle Grundriss I. 805.) félig-román keverék
nyelvnek mond, csak akkor akadunk idegen névmási elemekre:
u = lat. ego; relat. Jce = lat. qui, quem, quae; tée «was für ein» =
rumán. ce, etc. (MEYEE, Etym. Wtb. der albán. Spr. 217, 454;
GKÖB. Grundr. I. 820.).
SCHMIDT egy helyen azt mondja ugyan, hogy «az átvétel
nek nincs határa», de ez nyilvánvaló túlzás. Mindaddig, a míg
nagyjában egységes nyelvvel van dolgunk, a mely eredeti alak
tani és szókincsbeli jellemét általában még megőrizte, a míg
tehát az idegen elém a hazait jelentéktelen maradékká nem
zsugorította össze, vagy a míg az idegen nem hasonlít annyira
az eredetihez, hogy alig lehet megállapítani, hogy mi az ősi és
mi a jövevény elem, mindaddig az átvételnek is van áthághatatlan határa. Éppen az imént kétségtelen és a mint hiszem,
elegendő analógiákkal reá mutattam, hogy a névmások ezen
átvételi határon már túl vannak. Mindenki tudja, hogy a finn
ugor nyelvek, különösen ha a történelmi időkben tömegesen
beléjük olvadt szláv, lett, német, svéd stb. jövevényszavaktól
eltekintünk, éppenséggel nem olyan, szinte osztályozhatatlan
keveréknyelvek, a milyen pl. az albán. Ellenkezőleg igen egy
öntetű nyelvek, a melyekben a r é g i idegen elemek aránylag
szerény helyet foglalnak el és már csak a filológusnak tűnnek
szemébe. Elég nagyszámúak ugyan pl. a régibb germán jövevény
szavak a balto finn nyelvekben, de mennyi a litván, vagy az iráni
jövevényszó ? És mennyi végül az ösindogermán jövevényszavak
száma? Még ha idővel találnánk is néhány tuczat ilyen legrégibb
jövevényszót, a melyek a filológus számára természetesen nagyon
érdekesek és feltűnők, mégis a régi szókészletnek csak elenyészően
csekély töredékét fogják tenni. Minél régibb időbe megyünk
vissza, annál kisebb lesz a kimutatható jövevényszavak "száma.
Lehetséges ugyan, hogy a régi jövevényszavaknak egy része ismét
kiveszett a nyelvből, de mégsem lehettek sohasem jelen olyan
nagy számban, hogy módszer szempontjából jogunk lehetne jöve
vény pronomina á l'albanaise-ekkel operálnunk. Az én nézetem
szerint tehát nem szabad ScHMiDTtel kérdeznünk: miért ne lehetne
itt árja stb. befolyásokra gondolni ? A felelet erre csak ez lehet:
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az átvételnek v a n határa, a melyet egy nyelv nem hághat
által a nélkül, hogy el ne veszesse önmagát és belé ne olvad
jon egy másikba. Éz azonban a finnugor nyelvekkel sohasem
történt meg.
Az idg. etymologiák külömben, a melyeket SCHMIDT a 458. 1.
a finnugor névmások egy részére vonatkozólag fölállít, olyan
természetűek, hogy csak csodálkozással lehet őket fogadnunk, és
hogy az ember néha azt kérdi magától, vájjon válóban komolyan
vannak-e értve. Gondosan bíráló szejne, a mely őt bírálatának
egyéb részeiben jellemzi, itt egészen érthetetlen módon cserben
hagyta. A f. mind «ich» névmást összehasonlítja ezen idg. g e n i t i v u s alakokkal: av. mana, gót meina, ószl. mene, és annak
bizonyítékául, hogy genitivusi alaknak nominativusi functióban
való átvétele lehetséges, az újperzsa man «ich»< óperzsa gen.
mana esetét idézi. Igaz ugyan, hogy az újiráni névmások nominativusainak egy része óiráni genitivus alakokból származik, de
ez alig szolgálhat egy finnugor nominativusnak egy idg. genitivusból való átvételének bizonyítékául vagy analógiájául. Annyit
legalább elvárhattunk volna, hogy SCHMIDT az átvétel ilyen kissé
különös és csodálatos módjának már régebbről ismeretes és el
ismert példáját idézze, de ezt nem tette és nem is tehette, mert
minden mostanig ellenőrizhető esetben az alapnyelvben mindig
nominativust vagy accusativust találtak, de sohasem genitivust;
vö. THOMSENnek ismeretes műveit. Meg kell gondolnunk továbbá
azt is, hogy a szamojéd nyelvekben is van ilyen egyessz. 1. sz.
névmás, m + magánh. + n, pl. kamassz. man, és hogy mégis
csak nagyon valószínűtlen, hogy ez a jövevény finnugor nominativus, a mely itt állítólag az összes valódi bennszülött névmási
formákat teljesen kiszorította és elnyomta, hogy ez innen tovább
még a szamojédba is behatolt volna, s ott is, még a kamasszinben is, a legfélreesöbb szamojéd nyelvben, minden névmási alakot
agyonütött volna.
Még különösebb a f. sind (<*tind) « d u » < g ó t gen. peina
etymologiája. A f. sind eredetije ugyanis ebben az esetben csak
valamely germán alak lehet, nem pedig ősidg. vagy árja, vagy
valamely más régibb alak, mert csak a germánban van a sze
mélyes névmás egyessz. 2. sz.-ben -n-. (Az egész alak a birtokos
névmásból származik.) De hogyan képzeli el azt SCHMIDT, hogy
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egy germán névmási genitivus-alak az egész finnugor és szamojéd
területen át elterjedhetett egészen a kamassz. than-ig.
Aztán itt van a f. hdn «er, sie», a melyet SCHMIDT óizl. hann
«er», hon «sie»-vel hasonlít össze — a nélkül, hogy SETALA (nyilván
megczáfolhatatlan) magyarázatának czáfolására bár egy szót is
vesztegetne. E magyarázat szerint a h tudvalevőleg régi s helyén
áll hangsúlytalan szótagban.
Aztán f. ken (eredeti, n e m szóvégi ra-ből keletkezett n; töve
kéne-), votj. kin «wer» avest. acc. sing. masc. neutr. kdm, óind.
nom. acc. neutr. kim-bői, a mi legalább kevésbbé valószínűtlen,
mint az előbbiek nagyrésze.
A finn kuka «wer»-t litv. koks «wie beschaffen?», ószl.
kaki* «qualis?»-ból származtatja SCHMIDT. Mégis csak gondol
kodóba ejthette volna, hogy a -ka a f. kuka-bsm csak néhány
esetben fordul elő és mindig az esetrag mögé sorakozik: iness.
kussg, illat, kuhun, instruct. kuinka, nom. pl. kutka etc. A -ka
ugyanaz a finn particula, mint a -ka, -ka a joka (relat.) mikáben, és sehogy sem lehet közvetetlen kapcsolatban a litv. és
szláv -A-val.
Aztán f. joka relat. «welcher», indef. «jeder», a mely lit?.
jőks «irgend welcher», ószl. jakb «qualis»-hoz hasonlíttatik.
A relat. joka-n&k -/ra-járól az imént beszéltünk (gen. jonka, iness.
jossa, illat, johon, johonka etc). Az indef. joka eredete bizony
talanabb.
Ezekről az etymologiákról mondja SCHMIDT: «a felsorolt
párhuzamok túlnyomó részben rendkívül jellemző és elszigetelt
speciális képzések, úgy hogy az átvétel jóformán bizonyos, annyi
val inkább, mert a hasonlóság az egész szótestre kiterjed.»
De a leghihetetlenebb még csak most következik: a f. part.
sing. tata < gót. pata, holott ez a mutató névmásnak speciális
gót nom. acc. neutr.-a és pat a nak értendő. Szinte hihetetlen,
hogy SCHMIDT ne tudná, hogy ezen tata egészen rendes, a többi
egytagú töveknek part. sing.-ától sem alakjában, sem jelentésé
ben el nem térő part. sing., tehát tá-tá, éppen olyan, mint tuota,
sitá, mita, kuta, ketá, jota, muuta, piiuta, piita, pyytci, paáta,
puota, stb. Hogy lehet tehát olyat mondani, hogy: «a finn tála
tehát csak gót átvétel lehet» ? Ilyen teljesen délibábos etymologiával szemben el kell hallgatnia minden komoly kritikának.
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Azt hiszem, elég világos, hogy nem lehet szó az indogermán
névmásoknak a finnugor és szamojéd nyelvekbe való átvételéről.
Éppoly kevéssé tulajdoníthatók a megegyezések a puszta vélet
lennek. Kénytelenek vagyunk tehát az említett nyelvcsaládok
ősrokonságára gondolni.
Ugyanezt a gondolatot ébreszti föl bennünk a megegyezé
seknek másnemű, szókészletben" sora. A Monde Orientalbeli érte
kezésemben bebizonyítottam, hogy a víz, név, hal, hajnal, fúrni
szavak és az esetleg onomatopoetikus f. kaarne «holló» mind
három nyelvcsoportban egyformán hangzanak, és azt mondtam,
hogy «nicht schwierig wáre diese liste von wörtern noch zu
verlángernw.*) A következőkben az ilyen szavaknak még egy
néhány, azt hiszem, elég biztos példáját szeretném felsorolni.
Lat. cöleus «hodensack, hode» (WALDE Etym. Wtb. s. v.),
óorosz suljata id. — f. kulli «penis; plur. testikein, die mánnlichen geschlechtsteilew (már LÖNNROT hasonlította a lat. cóleshez); észt koll, kőll «popanz; das mánnliche glied», diai. koli
«hode»; lapp guolak plur. «testiculi»; permi köl' «mánnliche
geschlechtsteile»; votj. kuli «mánnliches glied»: osztj. kila id.
(DONNER Etym. Wb. 236. sz.) — szamoj. jurák hile «mony, here»,
kamassz. khi «mánnl. gescblechtsglied» (HALÁSZ, NyK. XXIII: 2 9 ;
CASTRÉNnak kamassz. khy-alakjáról 1. nyelvtanának 9, 10. §§.).
Gót maitan «hauen, abbauen», óizl. meitill «meissel»**)
(WALDE s. V. mutilus; KLUGE, Etym. Wtb. s. v. Meissel) vagy
még inkább lat. mateola «werkzeug zum einschlagen in die erde»,
óind. matyám «egge oder kőiben, oder dgl.», óbolg. motyka
«hacke» (WALDE S. V. mateola) vagy lat. maialis «geschnittenes
mánnliches schwein» egy *mad- «hauend schneiden, schlagend

*) SCHMIDT az én szavaimat így fordítja k i : «Nern volna nehéz ily féle megfelelésekből h o s s z ú j e g y z é k e t összeállítania. Ezt azonban
persze nem m o n d t a m .
**) Ennek ősószaki alapformájából származik a lapp mcá'talas «das
scharfe eisen, worauf anderes eisen gelegt wird u m abgehauen zu werden» (QVIGSTAD, Nord. Lehnw. 229.); FALK és TORP (Etym. Wb. s. v. m a r k
I I I , vö. KLUGE S. V. Mai) a gót maii «fleck» szót is idővonják, melynek
alakja és jelentése a f. mailema, maüuvia,
mailuva «fleck, p u s t e b szóban
is újra felbukkan; jövevényszóként talán a f. maila «ballschlágel» is ide
volna csatolható, habár germ. alapalakját nem ismerem.
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brecheno tőhöz (WALDE S. V. maialis) — f. mattaa • «werfen,
schleudern» (a melynek azonban kissé különös a jelentése), magy.
vxetni «secare, scindere», metszeni «schneiden; scblachten»(BüDENZ
MüSz. 621 ; a -tsz-re nézve vö. SIMONTI TMNy. 220, 262.) —
szamoj. jurák madau, tavgi mataáma «hauen, schneiden», jenisz.
mótabo, osztják-szam. maiam, macám, stb., kamassz. batl'am
«schneiden» (HALÁSZ, NyK. XXIV. 447.).
Oizl. fcela «erschrecken, tr.», gót usfilma «erschrocken,
entsetzt», óizl. felmta «erschrocken sein» s e mellett falma
«tappen, unsieher betasten, zittern, sich schwankend bewegen»
és görög JCSXS[JLÍCW «erschüttere, schwinge», XÓ\S\XOQ «krieg» (WALDE
s. v. palpo; FALK-TOKP S. V. fed) mind alakjára, mind pedig,
legalább részben, jelentésére nézve emlékeztet a következőkre:
f. pelkáán inf. peljata (melyben a többi finnugor nyelvben hiányzó
-k- ~ -j- nyilván képző), lapp hallat, mordv. pelems, zürj. polny,
m. félni «fürchten» és tavgi szám. filitima id. (a többi szamojéd
nyelvben az l a továbbképzés folyamán legtöbbször elveszett:
tavgi inchoat. fémé'am; fémte'áma «in furcht setzen»); jurák
pínádm «sich fürchten» és píl'u'u idem; jenisz. fiebo' idem, és
inchoat. fímeró; kamassz. phimnám «fürchten» (HALÁSZ, NyK.
XXIII. 440.). A «reszketés, megingás, megrázás» olyan közel áll
a «félés» fogalmához, hogy kétségtelen jogunk van a finnugor
és szamojéd szavakat is az imént említett indogermánokkal
összekapcsolni.
Már ANDEESON, Studien 230. s köv. 1., összeállította az
óbolg. polü «seite, hálfte» és finn puoli id. szavakat és ro
konságukat egész a szamojédig követte, a mi ellen aligha
lehetne komoly kifogásokat tenni. Megjegyzendő azonban, hogy
az idetartozó finnugor szavak, a mint azt már BLDENZ is meg
tette (MUSz. 490, 506.), legelőbb is két csoportba osztandók, egy
mélyhangúba és egy magashangúba, a melyek azonban etymológiailag kétségtelenül egybetartoznak. F. puoli és votj. pal
mellett tehát lapp bcelle, mordv. pala, pele, cser. pele, pele, m. fél
áll, a melyeknek magas hangjával a szamojédban is találkozunk:
jurák piele, pealea, tavgi fealea, osztj.-szam. palek, kamassz. phiel
«hálfte» stb.
Gót, angolsz., ófn. spinnan «spinnen» és az s nélküli litv.
pinü «flechten», óbolg. péti «spannen» (WALDE S. V. pannus, pendeo;
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KLUGE S. V. Fahne, spinnen) meglepően hasonlit ezekhez: f. punoa
«zwirnen», ip.bádnet, bodnet «spinnen», bodnjat «winden, drehen»,
md. ponams «drehen (eine schnur), nechten», votj. punyny
«flechten, drehen, winden», m. fonni «spinnen, flechten», stb.
(BUDENZ, MUSz. 531.), és számoj. jurák payalyau «nechten (haar),
zwirnen (bogensehne)», tavgi fonu'áma «flechten», osztj.-szam.
pannau, pagannau stb. «flechten» (HALÁSZ, NyK. XXIII. 442.).
A legelső dolog, a mely ezen szavaknál, valamint a Monde
Orientalban közölt példáknál is feltűnik, az, hogy nem kultúra
szavak, hanem egytől-egyig a nyelv legősibb szókészletéhez tar
toznak. Ez már magában véve is az átvétel ellen szól, mert
mindazon régibb jövevényszócsoportokban, a melyek még egy
általán tanulmányozhatók, nagy százalékú kultúra-szót találunk.
Vö. pl. a litv. illetőleg árja jövevényszavak osztályozását THOMSENnál, Beröringer 145'. s köv. 1. és (kellő számú kérdőjellel)
MüNKÁcsmál ÁKE. 665. s köv. 1. Minél kisebb az átvett szavak
száma, annál inkább megvárhatnók tehát, hogy mind, vagy leg
alább majdnem mind a kultúraszók sorába tartozzanak.
Másodszor nagyon csodálatos és feltűnő, hogy az elősorolt
szavak, valamint a fennebb emiitett névmások is, nemcsak a
finnugor, hanem a szamojéd nyelvekben, még félreesőbb ágaikban
is előfordulnak. Itt is felmerül a régi kérdés: lehetséges-e, hogy
ezen ősi szavak átvétel útján a finnugorságon át a szamojédba
is eljuthattak? A priori ez szinte képtelenségnek tetszik. SCHMIDT
is megvallja, hogy víz ((kétségkívül a legerősebb argumentumok
egyike», mégis egész határozottsággal jövevényszóknak tekinti
őket, s ebben a hullámelméletre támaszkodik, azon elméletre,
melynek más ponton is véleménye támasztékául kell szolgálnia.
Nekem azonban, sajnos, meg kell vallanom, hogy elmélete be
mutatásából (466. s köv. 1.) nem tudtam megérteni, hogy mennyi
ben világíthatná meg a szóban levő viszonyokat. Azt természe
tesen szívesen megengedem, hogy egy szónak elterjedése valamely
(legalább nagyjában) egységes nyelvterületen belül a SCHMIDT
tárgyalta módon történt s még ma is történik: «úgy, hogy vala
mely szó a nyelvterület bizonyos pontján életbelépett s innen
hullám alakjában szétterjedve egyénről-egyénre, törzsről-törzsre
szállott, míg az egész nyelvterület minden pontjára el nem jutott».
Ez igaz ugyan, de mi történt akkor, mikor a szóhullám a nyelv-
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terület határához ért? Ott erős falhoz ért, a melyen rendes
körülmények közt, azaz, midőn a népkeveredés és a közlekedés
nem volt nagyon eürű, csak nagyon kevés szó tudott átugorni,
s ezek a jövevényszavak. Ha tehát a víz szónak egy ősidg. alakja
benn volt is ebben a szóhullámban, minden hullámelmélet mellett
most is azon kérdés előtt állunk, hogy vájjon ez az alak át
ugor h a t t a-e a falat, azaz vájjon az átvétel lehetőségét nem
korlátozza-e semmi sem? Nekem a magam részéről azt kell
válaszolnom e kérdésre, hogy e lehetőségnek igenis van korlátja,
de nagyon örvendenék, ha megtudnám, hogyan lehetséges e
korlát tagadása — abszurdumokba való keveredés nélkül. Azért
kénytelen vagyok a hullámelméletnek egyenesen a s z ó b a n
f o r g ó e s e t r e irányuló magyarázatát kérni. Egyelőre meg kell
maradnom a mellett, hogy víz (név, hal, stb.) «a legerősebb
argumentumok egyike, valóságos Achilles»; ScHMiDTtel szemben
azonban azt hiszem, hogy e szavak sarka meg nem sebezhető,
vagy legalább eddig még nincsen megsebezve.
Ha mármost a kérdést néhány szóval össze akarjuk fog
lalni, előbb mellesleg meg akarom jegyezni, hogy tulajdonképpen
nem arról van szó, hogy fölállítsuk e tételt: «az indogermán és
finnugor nyelvek ősrokonok», s ezt aztán vagy bebizonyítsuk,
vagy megczáfoljuk. Csak ebben az esetben lehetne, a mint SCHMIDT
mondja, «vérmes reményeket)) táplálni, hogy esetleg nagy fel
fedezést tehetnénk. A mi feladatunk inkább az, hogy e nyelvek
körében felmerülő néhány különös jelenségnek megtaláljuk a
helyes magyarázatát. Ezen jelenségek a következők:
A legkezdetlegesebb fogalmakra vonatkozó szavaknak egy
sora, a milyenek víz, név, hal, stb., közösen megvan az indogermánságban, a finnugorságban és a szamojédban, három olyan
nyelvcsaládban, a melyeknek legszélsőbb szárnyai kétségtelenül
már nagyon régen is földrajzilag igen távol állottak egymástól.
A névmásoknak egy sora szintén közös a három nyelv
családban.
A suffixumoknak egy sora is közös az indogermánnal és
a finnugorral; a szamojédban, a melynek szóképzéstana még
egészen ismeretlen, eddig még csak néhány idetartozó esetragot
találtak.
Egy szóval: a l e g ő s i b b nyelvi elemeknek nem egészen
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kicsiny száma közös az indogermán, a finnugor és a szamojéd
nyelvcsaládban.
Végül viszont nem mutathatunk rá semmi olyan alaktani
elvekre, a melyek a három nyelvcsalád ösrokonsagának föltevését
lehetetlenné tennék.
Hogyan fogjuk ezen jelenségeket megmagyarázni?
Azt hiszem, most már senki sem tehetné föl, hogy a
hasonlóság csak a véletlen játéka. Kell lenni közöttük vala
milyen oksági viszonynak, tehát vagy átvételnek, vagy ősrokonságnak. A magam részéről azt hiszem, hogy nincsen szükségünk
nagy tudományos apparátusra és transcendens gondolatművele
tekre, hogy ezen két lehetőség között választhassunk, hanem
hogy minden filológus a saját meggyőződését követve megtalálja
a maga válaszát e kérdésre. Csak arra kell ügyelnünk, hogy
szem elől ne téveszszük a rendes ó v a t o s s á g o t . Már pedig
mi óvatosabb, ősrokonságot föltenni, vagy azt állítani, hogy e
többször említett legősibb nyelvi elemek átvétel útján az indogermánból a finnugoron keresztül a szamojédig vándoroltak, és
a megfelelő ősi elemeket mindenütt gyökerestől kipusztították?
Míg SCHMIDT pozitív bizonyítékokkal vagy legalább elfogadható
analógiákkal meg nem támasztja kölcsönzési föltevését, mind
addig ezt a magam részéről nagyon koczkázottnak és rendkívül
merésznek kell tartanom.
(Upsala.)
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A finn és a cseremisz isten-névről.
A finn és a cseremisz isten-nevet különféleképen magya
rázták. LÖNNEOT a «Mehiláinen» czímű finn folyóiratban a finn
jumalá-t a jumaus =«dördülés, dörgés» szóval kapcsolta össze;
szerinte eredetileg a mennydörgés istenét jelentette. Későbben
CASTEÉN, a ki LÖNNEOT alapnézetét, hogy jumala a hangutánzó
jumu (C. szerint ebből: *jum) szóból származik, magáévá tette,
ezen szó alakját és alapjelentését következőképen iparkodott meg
magyarázni. Az a hangutánzó törzsszó mennydörgést jelentett,
-la a rendes, helyet v. lakást jelölő képző, tehát jumala tkp. a
mennydörgés lakta hely, t. i. az ég. Ezen alapjelentésből aztán,
miután az eget megszemélyesítették, először is az «égi isten»
jelentés fejlődött ki, és végre a jumala szó az «isten, isteni
lényo általános fogalom elnevezésévé vált.
Egészen másféle magyarázatra találunk BüDENznél (MUSz.
173. sz.). Szerinte a finn juma-, cseremisz juma — magyar jó
(java-), osztj. idm, vog. jomas: az eredetileg «bonus»-t jelentő
szó, «boldogság, gazdagság*) értelemben véve, végre az «isten*
elnevezésévé vált (vö. óind. bhagas «glück, wohlstand» — óperzsá
ban baga «deus»); -la pedig a finn szóban B. szerint valószínűleg
melléknévképző, vö. vetéld «vizes»: vete- «víz».
BUDENZ magyarázata, úgy látszik, általánosan el van fogadva.
Ahhoz csatlakozik SBTALA is (Kalevala, II. Selityksiá Hels. 1901;
160. 1., és SUS. Aik. XVII, 4 ; 48. 1.), a ki saját részéről még
azt is lehetőnek, sőt valószínűnek tartja, hogy a mint a mordvin
ban az istent és egyúttal szerencsét jelentő pavas á t v é t e l az
árjaságból, a hol a megfelelő szónak szintén mind a két jelen
tése van (1. fönt), úgy a (cser.) juma, (finn) jumala f o r d í t á s
az indo-iráni nyelvekből.
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Eme most uralkodó felfogás ellen mégis komoly kételyek
lépnek föl.
Mind a két szerző figyelmét, úgy látszik, kikerülte, hogy
a cser. szó (erdei cser. jum§, kel. cser. jumo, jurne, tő jum§-)
eget is jelent, sőt az utóbbi (Kai. Sel. 160. 1.) azt hangoztatja,
hogy «nem tudták bebizonyítani, hogy a cseremisz szó mást
jelentene, mint istent általánosan és a mohamedán vagy keresz
tény szomszédoktól megismert legmagasabb jó lényt különösen».
Ama jelentés mégis már BüDENznek 1866-ban megjelent cseremisz
szótárában megtalálható («ccelum», Lex. compar. Petropol. szerint)
s GENExznek és PonKKÁnak*) későbben (1889- és 1895-ben) meg
jelent cser. textusaiból is kitűnik. Azonkívül megjegyzendő, hogy
a tárgyalt szó korántsem jelent mindenütt «istent általánosan».
Igaz, hogy helyenként, nyilván későbben, annyira általánosíttatott, hogy mindenféle, ha nem is valamennyi szellem nevében
előfordul (vö. pl. JAKOVLEV, Beligioznyje obrády ceremis 6—11. 1.;
SMIRNOV, Ceremisy 246. 1.), de más helységekben, még pedig
éppen ott, a hol az ősi vallás legjobban megmaradt, mint az
ufai kormányzóságban lakó pogány cseremiszeknél, a jurne szó
kizárólag az ég és a mennydörgés istene nevében fordul elö
(nem véve számba néhány a csuvasoktól átvett szellemnevet), a
mint az én «Beitráge zur kenntnis der religion und des cultus
der tschereruissen» czímű czikkemből (K. Sz. II. 35—38. és
1 9 9 - 2 0 3 . 1.) kitűnik.
Világos az is, hogy a mordvin összetételben : jondol (ebből:
jom-tol) «villám» tkp. aj. tüze»>, a megfelelő szó csakis «eget»
vagy legföljebb «égi istent» jelenthet, de semmiképen sem «istent
általánosan*.
Azon tény, hogy a tárgyalandó szó a cseremisz nyelvben
eget jelent, már magában határozottan megdönti a BuDENZ-féle
magyarázatot, valamint a SETALA mellékes föltevését is. Hiszen
csak nem lehet a j . szóban ilyen furcsa, biztosan sehol sem
*) SUS. Aik. VII, 49. (140.) 1.: jum!>sho küz'aé sopsar uke «zum
himrnel hinauf giebt es keine leiter»; SUS. Aik. XIII, 1; 23. (86.) 1. $um?>s
küzas sopsar uke «um zum himmel zu klimmen giebt es keine leiter». Szintúgy az ufai kormányzóságban lakó cseremiszeknél a jurne szó «ég»
értelmében is használtatik: süSarfiiak kopt junwéte «csillagok látszanak
az égen*.
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igazolható jelentésfejlődést föltenni: j ó — i s t e n á l t a l á n o 
s a n — ég. Azonkívül maga az a föltevés, hogy «jót, gazdagot,
szerencsésttf jelentő szó már a finnugor ösvallásban az általános
isten-névvé (ül. az isten attribútumává) vált, hibás fölfogáson
alapul eme vallás fejlettségéről. Ámde már CASTRÉN éles elméje
kiderítette a valódi tényállást. «Vorlesungen über die finnische
mythologiew czímű munkájában*) több helyen hangoztatja, hogy
a finnugor népek eredetileg a természetet úgy a mint van,
szemmel látható alakjában imádták és hogy a valóban személye
sített, anthropomorfizált istenek későbbi eredetűek; ezen nézet
támogatására a finn népköltészetben előforduló olyan helyekre
utal, mint: Vési kiella poikoasi, laine lastasi eped s= Víz, tiltsd
el fiadat, hullám, gátold meg gyermekedet (Kalevala 42:529,
530.), Lepy lehto, kostu korpi, taivu ainoinen Tapio = Békülj ki,
berek, egyezzél bele, vadon erdő, engedj drágalátos Tapio (régi
Kai. 7 :242, 243.). Az az eredeti fölfogás részben jól meg van
őrizve néhány keleti rokonnépnél is. A votjákok AMINOFF szerint**)
a tüzet és a szelet közvetlen, természetes alakjában imádják.
A ((fölkelő és lenyugvó nap-isten» és «a forgó hold-isten» vagy
az «újhold)), a melyeknek a mordvinok áldoznak és a melyek
hez imádkoznak, nem más, mint az illető égi test (csak lelket
tulajdonítva neki); az imádságokban ezen «isteneket)) korántsem
fogják fel emberszerű lényeknek. Ha pedig a mordvinok kép
zelete a természet szellemeit anthropomorfizálni törekedett, e
kísérlet többnyire félben maradt: a mellett, az anthropomorfizálást megzavarva, fönntartja magát a régi fölfogás, mint az imád
ságokban és a régi népdalokban előforduló, a különféle «anyák
nak*) nevezett szellemekről használt kifejezésekből kitűnik. A Föld
anyát (mastor-ava)
«ássák» és «bevetik», a Szántóföld-anyát
(paks-ava) — helyette a «szántóföldet)) is (noru-pakée) imádják
a moksa-mordvinok — a ló lába «szétszórhatja)) és «idegen
szántóföldbe átviheti»; a Gabona-anya (sor-ava), mordvin ruhá
zatban dalol ugyan, de maga dalában azt mondja, hogy — ((haj
nalban be van vetve, alkonyatkor meg van aratva, hombárba le
van téve húsvétra félsörré, karácsonyra pástétommá»; a Víz-anya
*) Nordische reisen und forschungen I I I .
**) Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societens förhandlingar XXL
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(ved-ava) «folyik», a Ttiz-anya (tol-ava) «lobog». Hát lebetséges-e csakugyan, hogy a finnugor népek már őskorukban «isteneiket», ama formátlan természetszellemeket hatalmas, gazdag,
szerencsés s z e m é l y e k n e k képzelhették volna, mint BUDENZ
nézete szerint föl kellene tenni?
De ha a BuDENz-féle szófejtés e szerint minden tekintet
ben lehetetlennek bebizonyul, CASTRÉN magyarázatára sem tér
hetünk vissza. A finn hangutánzó jumu, jumata, jumajaa stb.
szavaknak nem találunk megfelelőit a többi rokonnyelvekben,
kivéve a lappot, a melyben jubmat, jumaidet nyilván későbbi
átvétel a finnből. Azonkívül korántsem valószínű, hogy a finn
ugor népek eredetileg az égi «istent» éppen vagy kiválóképpen
a mennydörgés szellemének képzelték volna. Az osztjákok általá
ban nem imádják a mennydörgést,*) a hol pedig — nyilván
későbbi fejlődés folytán — isteni lényül tiszteltetik, rendesen az
égi istentől egészen elkülönített szellemkép lép föl (így a déli
osztjákoknál, a mordvinoknál, a cseremiszeknél és a votjákoknál).
A juma-szó t e h á t e r e d e t i l e g eget j e l e n t e t t . Mikor
az eget, mint a természet többi részeit, megszemélyesítették, e
szó az égi szellem, az égi isten nevévé vált, a mint most is a
cseremiszeknél ;'imi£ = «deus ccelestis» «ccelum» mellett. Végre
következett az általánosítás: a jum§ szó használata átterjedt több
más természetszellem nevébe is, a «szellem», «isten» fogalom
köznevévé kezdett fejlődni. Ezen folyamat, mint föntebb érin
tettem, a cseremiszek egy részénél már tovább haladt, más
részüknél pedig, mint az ufai kormányzóságban lakóknál, csak
kezdetén van, miáltal nyilvánvalóan későbbinek bizonyul.
I l y e n jelentésváltozásnak példái bőven találhatók mind a
finnugor, mind más téren is. Votj. in (— finn Urna) egyúttal
«levegőt, eget» és «égi istent» is jelent, a megfelelő zürj. jen
istennek a neve. Osztj. türom, vog. tördm szintúgy =«ég, le
vegő)) — «az égi isten» — «isten», valamint a mong. tengri és
a megfelelő szó a török nyelvekben (KOVALEVSKI szerint «ciel;
génié du ciel; divinité; esprits, génies terrestres et célestes, bons
et mauvaisi)). A latin deus «isten általánosan)) (dii immortales!)
*) KARJALAINEN dr. szíves közlése szerint csak a déli osztjákok
kínálják a «mennydörgés-öreget» (ptfi-iGz) kásával (áldozatképpen).
Nyelvtudományi

Közlemények.

XXXVH.
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ugyanazon szó, mint a litván dievas, most «isten»; a szó alap
jelentése meg van őrizve a finn taivas szóban («ég»), melyet a
finnek körülbelül kétezer évvel ezelőtt vettek át akkori litván
szomszédjaiktól.
A törzsszó juma eget jelentvén a jumala tehát eredetileg =•
«ógi, égbeli», mert, mint már BUDENZ ebben a tekintetben helye
sen feltette, -la melléknévképző, ugyanolyan mint a vete-la
«vizes» szóban.
Ha e szerint a tárgyalt szó elválasztandó az ugor nyelv
csoportban található «jót» jelentő melléknévtől, s a többi rokon
nyelvekben nincsen megfelelője (a lapp jubmel «isten» nyilván
átvétel a finnből), mégis csak eredeti finnugor szó lehetne, mely
a többi nyelvekben elveszett, mint valószínűleg pl. az ég osztj.vog. elnevezése: törSm, mely semmi rokonnyelvben nem talál
ható, de idegen nyelvekből sem származtatható. Ha pedig idegen
eredetű volna e régi közös finn- (mordvin-) és cseremisz szó,
bizonyosan a finnugor téren található jövevényszók legrégibb
rétegéhez tartoznék. Hát kutassuk, vájjon lehetne-e talán az
árjaságból származtatni.
Az óindiai nyelvben akadunk egy vyöma szóra (tő vyöman-),
melynek jelentése «himmel, luftraum». Valószínű, hogy össze
tétel: vi «auseinander» + \/~vá-, u- «weben» ( + wan-képzö), alap
jelentése tehát tán «ausgespanntes gewebe, gewebte decke»*)
(vö. BŐHTLINGK-BÓTH VI,

1486,

GBASSMANN, Wörterb. zum

Eig-

veda 1361, UHLENBECK, Kurzgef. etym. wörterb. der altind.
sprache 299.), de azért mégis régi, árja korból való szónak tart
ható, tekintve, hogy hasonló összetételek az iránságban is létez
nek, 1. BARTHOLOMAE, Altiran. wörterb. 1475. stb. A feltétele
zendő árja alak *viauma (viauman-) volna.
Miután jeme- csak a finn, a mordvin és a cseremisz nyelvben
található, nem kell azt okvetlenül a legeslegrégibb árja átvételek
közé számítani, és akkor nem valószínűtlen az a föltevés, hogy
az illető indo-iráni nyelvben, melyből esetleg átvették, az eredeti
au-ból már o lett, mint az ó-indiai nyelvben (vö. hogy *au az
avesztaiban > aö, az oszétban > o, kel. diai. ü, 1. MILLEK WSEW.
Die sprache der osseten 20. 1.), — először is hosszú ö. De hogyan
*•) Vö. hollandi uitspansel «ausgespaimtes; himmelgewölbe».
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lehetne egy olyan (az ó-indiai nyelvben valóban létező) vyöma
alakból a finn juma- alakot (rövid w-val) megmagyarázni?
A finn uo- ( < ö)-nak tudvalevőleg a mordvinban a, o, u felel
meg (pl. f. nuoli = md. nal, f. nuolen = md. nolan, f. kuolen =
md. kulan). Ez valószínűleg egykori fokváltakozásból magyará
zandó (vö. SETALA, S Ü S . Aik. XIV, 3 ; 31—32, 49—51. 1.). Más
részről azt találjuk, hogy a finn (rövid) u-i a mordvinban szintén
három külön önhangzó helyettesíti: rendesen o vagy u (pl.
f. punon = md. ponan, f. turpa = md. túrva), de néha a i s :
f. kurki = md. kargo, f. nurmi vö. md. nar id. (vö. f. sormi —
md. sur). Úgy látszik, a z u t o l s ó e s e t e k b e n (kargo, nar)
a m o r d v i n a a z e r e d e t i e r ő s f o k (*ö, ¥a)*) k é p v i s e l ő j e , a f i n n u p e d i g (kurki, nurmi) a z e r e d e t i g y e n g e
f o k b ó l e r e d , míg ebben: md. kulan = f. kuolen ellenkezőleg
a mordvin nyelv a gyenge, a finn pedig az erős fokot mutatja.
S z i n t ú g y l e h e t n e a f i n n jumala s z ó b a n u a z e r e 
d e t i e r ő s f o k n a k (ö, a: *jöma-, *jáma-)
megfelelő
g y e n g e f o k k é p v i s e l ő j e , míg a mordvin o ebben: jon-dol
talán a középfok folytatása volna. Megjegyzendő, hogy a mordvin
ban még dialektikus jandol alak is létezik (tambovi kormányzó
ságban lakó erza-mordvinoknál, 1. Mord. lautlehre = SÜS. Tóim.
XXII, 76. 1.), mely könnyen az eredeti erős fok képviselőjének
magyarázható : jan <; *ján (jám); vö. md. a ~ o ebben : mdM.
lajmz;*•*» mdE. lom «Prunus padus»=finn tuomi.
Máskülömben az sincs kizárva, hogy az illető átadó indoiráni nyelvben az önhangzó megrövidült. Hogy ez a föltevés magá
ban véve nem volna egészen alaptalan, azt bizonyíthatja a finn
udar «tőgy» szó, melyben szintén rövid önhangzó felel meg az
ó-indiai nyelvben található hosszú önhangzónak: ó-ind. üdhar**)
*) Az eredeti *á-ból (a és o közötti labiális a-hangból) szerintem
legjobban magyarázható a finn 5—mordvin a; vö. hogy olyan hang az
osztjákban megfelel a finn ö-nak: osztj. (jugani diai.) &A «év» (^> wkam
«évem») — finn. vuosi {vuote-). — Az árja a%-nak tehát nem is kellett
nagy változáson átmenni, hogy olyan hanggal helyettesíttessék.
**) Annálfogva, hogy az említett szó nemcsak a finnben, a mordvin
ban (odar) ós a cseremiszben (fíoőar, paóar), hanem a permi nyelvekben
is (zürj. vöra, votj. vera, vora) megvan, bizonyosan indo-iráni, nem litván
átvételnek kell tartanunk, vö. SETALA, NyK. XXVI. 406. 1.
2*
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De még egy más ó-indiai szó is jöhet számba: a Kigvédában gyakran előforduló dyumán «fényes, világos», mely «eget,
fényt» jelentő dyu- tőből származik.
A mant- (vant-) végű melléknévtöveknól, melyekhez dyumán
is tartozik, már az indo-iráni alapnyelvben váltakozott a flexió
ban nt- és í-.*) Azonban a vocativus úgy az avesztában, mint
a Eigvédában is (a participium hatása alatt) egészen másképpen
alakult: ó-ind. -mas (pl. dyumas), -vas, av. -mö, -vö (<c -mas,
-vas), az avesztaiban egyszersmind a nominativus is (-ma, -vá
<.*-más, *-vás), míg az ó-indiai nyelvben a nominativus -mán(-ván-) végű ebből: *-máns, *-mánts (*-vans, *-vánts), de
BAETHOLOMAE szerint (ibid. 531.) valószínűleg régebben ebben a
nyelvben is a nominativusban ugyan olyan analogikus mas- (vas-)
végű mellékalak volt. Tehát az árja korban ilyenféle volt a
flexió: nom. dyumán (t)s, illetőleg dyumas, voc. dyumas; a többi
esetek nt- vagy t- végű tőből alakultak.
Ebből az átvevő ős-finn nyelvben aligha lehetett más, mint
*juma (a változatlanul maradó részt elvonva), vagy pedig *jumas
(a nominativus-alakot átvéve), t. i. ha mas- végű nominativus
létezett az átadó nyelvben (vö. md. pavas «isten»< ó-ind. bhagas,
md. vdfgas «farkas»<ó-ind. vrkas).**) De az utóbbi esetben sem
várandó okvetlenül ¥jumas: hiszen tudjuk, hogy a finnbe átvett
litván és germán a- végű masculinum-töveknél, melyeknek nominativusa az átadó nyelvben s-szel végződött, a finn alak szintén
kétféle: nom. -as vagy • a (az eredeti szótövet elvonva), pl. litv.
íambas > finn hammas, vepsz. hambas, de litv. káklas > finn
kaula, kakla (vö. THOMSEN BFB. 112. 1., Binfl. 84, 85. L).
Ha pedig később, az ó-indiai nyelvben megvolt dyumánféle nominativus alakból indulnánk ki, az sem változtatna a
dolgon, mert majdnem bizonyosnak vehető, hogy an- végű név
szók (vagy tövek) eredetileg nem léteztek a finn nyelvekben (vö.
THOMSEN Einfl. 85. 1.). Egy későbbi iráni jellegű nominativus
alakkal, a melynek -s-e elveszett (vö. av. -ma) — ha ilyent föl

*) Vö. BARTHOLOMAE, Die arische flexión der adjektiva und participia
auf nt-: K u h n ' s Zeitschr. für vergl. sprachf. XXIX. 487. 1.
**) A szókezdő két mássalhangzó közül természetesen az előbbi el
volna hagyva, mint a finnugor nyelvekben szokás.
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lehetne tenni az átadó nyelvben — megint jól összeillenek az
önhangzón végződő finn-cseremisz szó.
Külömben még az a körülmény is számba jöhet ezen szóegyeztetésnél, hogy az indo-iráni nyelvekben mant-, vant- és
man-, van- tövek nem ritkán összekeverednek. Egész sorozat
olyanféle eset található BARTHOLOMAE fönt említett czikkében
(540, 541. 1.), közöttük nt- tőből előforduló nominativus alakok
is: av. nom. amava e mellett: amavá (vö. acc. amavantem), ó-ind.
(Eigv.) nom. árva, szinte voc. arvan és acc. arvanam 2LZ n- tövek
analógiája szerint, de máskülömben arvant- (vö. WHITNEV, Ind.
gramm, (német kiadás 162. 1.). Hátha *dyuma-féle analogikus
nominativus is létezett valamely indo-iráni nyelvben?
De térjünk át a jelentésre.
A Rigvédában a dyuman szó többek közt Indra, az égi
isten attribútumául szerepel. Elgondolható, hogy valamely indoiráni nyelvben azt a szót magában is használták az égi szellem
megnevezésére, hiszen a törzsszó dyu- eget is jelent (vö. hogy
a Rigvédában a bhagas szó (tkp. «osztogató, szerencsét-adó»)
istenek attribútuma, de ó-perzsa baga<--=«isten»). Miután a finn
ugor népeknél a természet személyesítése, mint fönnebb láttuk,
eredetileg — és részint mostan is — nagyon gyöngén volt ki
fejlődve, bizonyosan nem tudták pontosan megkülömböztetni az
eget és az égi szellemet v. istent és így náluk az az idegen szó
könnyen az ég elnevezésévé is válhatott. Érdekes párhuzamot
találunk az osztjákban : ott a sanks, sanG= szó (valószínűleg =
finn sáá, m. ég)*-) jelentése most is «világos», «ég» és egyszersmind
«égi isten».
Midőn a finnugor nyelvek zavaros önhangzó-viszonyai jobban
föl lesznek derítve s az indo-iráni jövevónyszók rendszeresen meg
lesznek vizsgálva, remélhetőleg nagyobb biztossággal lehet ezen
etymologiák felett is ítélni.
(Helsingfors.)
PAASONEN H.
*) Vö. Die finn.-ugr. s-laute 130-132. 1.

A magyar szótárirodalom.
(Hatodik közlemény.)

6. PÁPAI PÁEIZ FEEENCZ «Dictionarium»-a. MOLNÁE ALBEET
élete folyásából naplója és munkái alapján meg tudtuk állapí
tani azokat az okokat, a melyek szótára megírására késztették.
PÁEIZ élete folyásából (vö. DÉZSI LAJOS: Magyar író és könyv
nyomtató a XVII. században. Bpest 1879. = «Magyar tört. élet
rajzok XIV. 2. az.*), naplójából (vö. Irodalomtört. Közlemények
II.) nem tudjuk pontosan megjelölni azokat az okokat, a melyek
közrehatottak, hogy PÁEIZ, ez a tudós orvos és híres nagyenyedi
tanár szótárt is írt. Annyit azonban képesek vagyunk megálla
pítani, hogy miként MOLNÁE ALBEET, azonképpen PÁPAI PÁEIZ
is egész életén át szógyűjtéssel, a magyar szókészlet minél
teljesebben való összegyűjtésével foglalkozott. S erre több kétség
telen bizonyítékunk van; ilyenek:
a) PÁEIZ MOLNÁE ALBEET «Tameidion» ez. kézirati jegyző
könyvébe, a mely az ő birtokába került, több magyar műszót
és tájszót írt be (vö. DÉZSI L. müvét 296. L). Szakok szerint is
gyűjtötte a szavakat, a mint azt «Nomenclatura Herbarum» ez.
1706-ból való kézirati szótára bizonyítja (vö. Nyr. 2 9 : 363. és
itt a szakszótárak közt). A szógyűjtésnél pedig már akkor is élesen
figyelt arra a külömbségre, a mely az erdélyi közmagyar és a
székely szavak közt van. így pl. a fentebb említett jegyzőkönyvbe
ezt írta: «Coccetum, genus edulii ex melle et papavere factum,
csikmak, székelyek czömpöíye**) (Irodalomt. Közi. VIII. 377.).
*) Más életrajza is van PÁRiznak; mivel azonban DÉZSI érdemes
művében ez is, valamint más, PÁmzra vonatkozó irodalom fel van so
rolva, DÉZSI művére utaljuk az olvasót.
**) P. PÁEIZ szótárában a czömpöly szó elő nem fordul, nála itsíkmák
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b) Á. Y. PÁRiz-féle «Dietionarum»-ok czímlapján az van,
hogy PÁRIZ a szótáron 15 esztendeig dolgozott. Minthogy pedig
az első kiadás 1708-ban jelent meg, előszava pedig 1705-ből van
keltezve, azt kell állítanunk, hogy P. PÁRIZ 1690-től foglalko
zott szógyűjtéssel.
c) Az «editio princepso megjelenése (1708) után is szorgal
masan gyűjtött P. PÁRIZ. Neki is az volt a czélja, hogy szótárát
a következő kiadásokban, miként MOLNÁR A., ő maga javítsa,
tökéletesítse. E szándéka keresztül vitelében halála akadályozta
meg (P. PÁRIZ szül. 1649-ben, megh. 1716-ban). Jegyzetei azon
ban nem mentek kárba. Úgy látszik, P. PÁRiznak a maga szó
tárából való saját példánya, valamint egyéb jegyzete BOD PÉTER
kezeihez került. Ez a példány tele volt jegyzettel, pótlással.
BOD az általa sajtó alá rendezett kiadásba ezeket a P. PÁRiz-féle
pótlásokat beiktatta (vö. P. PÁRIZ szótárának BoD-fele kiadása
előszavában ezt: «In Dictionario autem Hungarico-Latino m u l t a
s ü n t a d d i t a ex A u t o r i s A n n o t a t i o n i b u s m a n u s u a
s c r i p t i s . . .).
Ennyi elszórt adatból tehát látjuk, hogy P. PÁRIZ szintén
egész életén át foglalkozott szógyűjtéssel, szótárírás gondolatával,
illetve már megjelent szótára tökéletesítésével. Az okokat azon
ban, a melyek e munkára ösztönözték, P. PÁRIZ életéből, naplói
ból, műveiből, közelebbről nem tudjuk megjelölni. Másutt kell
tehát megfejtésért kereskednünk. DÉZSI L., kutatva azokat az
okokat, azt mondja, hogy új szótárak keletkezésének egyik oka
az volt (vö. id. mű 29i-—301. lapokon), hogy MOLNÁR ALBERT
szótára harmadik kiadásában terjedelmes ós bizonyára drága volt.
Ezért aztán joggal panaszkodhattak a XVII. századi írók szótár
hiányról (vö. ERDŐBÉNYEI DEÁK L-t és a Lex. januale szerzőit).
Ezek azonban nem az egyedüli okok. Hiszen MOLNÁR ALBERT szó
tárát csak részben helyettesítette újjal P. PÁRIZ, részben mondjuk
azért, mert a magyar-latin részt csak megbővitette, de alapjában
MoLNÁRét nyomatta újra. S aztán a görög nyelvre vonatkozólag
— cocetum» (m.-lat. rész). A czömpöly m i n t ételnév egy szótárban sem
fordul elő. A szó nyilván ngyanaz, a m i a székely czempel («gyapot serítés
végett banyalított kolbászoeska, tekercsecske» GYAEM. V O C , M T S Z . ) . A je
lentés t e h á t épp oly átviteles, m i n t esik szóé a csikmák-h&n.
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szótára egész a XIX. század közepéig az egyetlen
szótárunk.
Az igazi okot, a miért új latin-magyar szótárra volt szük
ség, a tantervi változásban látom. Ezt úgy értem, hogy a XVIL
században az iskola sok olyan latin író művét, illetve szókészletét
fogadta be klasszikusként, a mely írók a XVI. században vagy is
meretlenek voltak, vagy pedig nyelvük nem volt alkalmas arra, hogy
az iskola műveiken a szép latin beszédet, stílust tanítsa. A jezsui
ták pl. még a XVIII. század elején is csakis CICERO nyelvén taní
tották a latin stílust, nekik J. CAESAR, SALLUSTIUS, CORNELIUS, TA
CITUS nem volt elég klasszikus. WAGNER FERENCZ jezsuita atyának
1718-ban megjelent latin Phraseologiája, melyről később bőveb
ben fogunk szólni, csakis a CICERO műveiben levő latin szókész
let alapján van kidolgozva. CAESAR, SALLUSTIUS, TACITUS és CORNE
LIUS szókészletét a Phraseologia későbbi kiadásaiba WAGNER
FERENCZ rendtársai csak akkor dolgozták bele, a mikor a rend
ezeket is elismerte klasszikus íróknak.
A haladó tudomány szempontjából avult volt el tehát
MOLNÁR ALBERT szótára. Azok a latin írók, a kiket az iskola
1621 után (MOLNÁR szótára harmadik kiadásának megjelenése
után) ismert el klasszikusoknak, MOLNÁR későbbi kiadásaiban
nem kaptak helyet, nem volt ember, a ki ez újabb latin szókész
letet MOLNÁR művébe beledolgozta volna (MOLNÁR megh. 1633-ban).
S csakugyan, ha összehasonlítjuk, milyen latin írókból
vannak idézetek MOLNÁR szótárában s milyenekéből PÁRIZ mű
vében, azt fogjuk látni, hogy PÁRiznál sok olyan író szókészleté
ből vannak latin szavak, a kikéből MOLNÁR semmit sem idéz.
Ilyen írók például SALLUSTIUS, TACITUS, SUETONIUS, GELLIUS,
MOLNÁR

PLINIUS

stb.

Aztán az iskola máskép tanította a XVIL század végén
a közmondásokat, a latin-görög mythologiai neveket, stb. Mindez
hozzájárult, hogy MOLNÁR szótára helyett, a melyben az előbb
említett dolgok benn voltak, újat kellett szerkeszteni. S ilyen új
szótárt írt P. PÁRIZ. A tanterv megváltozásában, a latin szókészlet
gazdagodásában látjuk tehát azokat a további okokat, a melyek
P. PÁRizt új szótár írására ösztönözték. Az iskolának tett vele
első sorban szolgálatot. S alá írjuk P. PÁRiznak azt az állítását,
hogy ő új, a MoLNÁRÓtól elütő szótárt írt (vö. az 1708. évi kiadás
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előszavát: «Hsec feré fűit ratio scribendi mea in Dictionario
i s t o N o v o , á M ó l n á r i a n o p l á n é d i v e r s a , ut conferenti
abundé fiet manifestum).
A mikor azonban elismertük, hogy P. PÁRIZ új szótárt írt,
nem állítottuk azt, hogy nem MOLNÁR hatása alatt készült a mü.
P. PÁRIZ MOLNÁR hatása alatt áll. Erre bizonyítékok a következő
dolgok:
a) Miként MOLNÁR ALBERT, P. PÁRIZ is személyes vonat
kozásokat ír a szótárba. így pl. a Helvetii szónál ezt olvas
suk: «Helvetii. örum: m. 2. Lakosi Helvétziának, igen jámbor,
istenes és erős népek, kik mind a régi, mind e' mostani Dictioná?'iitm szerzőjét kegyesen táplálták)).*) Hogy ez a bejegyzés P.
PÁRizon kívül, a ki Bázelban, Svájczban tanulta az orvosi tudo
mányokat, csakis MOLNÁR ALBERTre vonatkozik, könnyen kitalál
hatja az olvasó. Egy másik helyen ezt olvassuk a szótárban:
«Comidava, ae. f. 1. Dés városa Erdélyben, a' hol e Könyv
Autóra sz'úletetU.**)
b) A P. PÁRiz-féle szótár magyar-latin részének ez a czíme:
«Dictionarium Hungarico-Latinum, O l i m m a g n á c u r á á
clarissimo viro A l b e r t o M o l n á r S z e n t z i e n s i c o l l e c t u m ;
n u n c v e r ő R e v i s u m , e t a l i q u o t v o c a b u l o r u m , in
Mólnáriano desideratorum, millibus Latiné redditis l o c u p l e t a t u m , S t u d i ő et v i g i l i i s F r a n c i s c i P a r i z P a p a i . . . » Ez
a czímlap tehát azt mondja, hogy a magyar-latin rész MOLNÁR
ALBERT műve, a melyet P. PÁRIZ kijavított ós megbővített. Hogy
mennyire MOLNÁR szótára ez a második rész, mutatja az is, hogy
a magyar-latin részben benn vannak MoLNÁRnak CALEPiNusból
kiírt sajtóhibás szavai (vö. «föveg — capituim», anemto — genius»,
anemtoi — genialisw), míg ellenben ugyanezek a szavak az első
(latin-magyar) részben, a mely P. PÁRIZ sajátja, nem talál
hatók meg.
*) MA3-ban ez van: «Helvétii . . . Lakod Helvetianac, Igen lambor
Istenes népec. Fő varossoc ezeknec Tigurum Berna, Basilea, Schafusium etc.»
**) P. PÁRIZ Naplójában Dézs nevét a Deus szóból származtatja (vö.
Irodalomt. Közi. II.). Itt jegyzem meg, hogy PÁRIZ Dézsen született 1649ben; a család Dunántúlról, Pápáról szakadt Erdélybe, innen a p á p a i
előnév. PÁRIZ összes munkáin PÁPAI PÁRIZ (esetleg PÁRIZ PÁPAi)-nak írja

magát.
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c) A latin-magyar rész P. PÁRIZ önálló szellemi alkotása.
Az értelmezéseknél azonban könnyű kimutatni, hogy P. PÁRIZ
MOLNÁR szótára latin-magyar részének az értelmezéseit is felhasz
nálta (erről alább részletesebben szólunk).
E három pontban felsorolt bizonyítékok alapján állíthat
juk, hogy P. PÁRIZ MOLNÁR ALBERT követője, s hogy ennek ha
tása alatt készítette a maga szótárát. A fő-külömbsógek, a
melyek MOLNÁR ALEERT és P. PÁRIZ közt vannak, a következők:
a) P. PÁRIZ a latin-magyar szótárhoz a latin részt korának
nem csupán egy, hanem valamennyi jeles szótárából merítette.
dContuli Lexica — írja P. PÁRIZ — qu* haberi poterant optima,
Latino-Gallicum Eegium utrumque, Latino Anglicum ibidem Eegium, et Latino-Germanica aliquot, inprimis Fontem Latinitatis
Corvini in consilium adhibui» (1708. évi kiadás előszava). Ezért
van aztán, hogy ő azt a latin szókészletet nyújtja a tanulónak,
a melyre a XVIII. században szükség volt az iskolában.
b) Azokat a dolgokat, a melyek MOLNÁR idejében szótárba
valók voltak még, később azonban a szótárakból kihagyattak,
P. PÁRIZ is mellőzi. Elhagyja a közmondásokat, el a prozódia
tanítását elősegítő mnemotechnikai szempontból közölt verseket,
mythologiai tulajdonneveket, sok idegen: nemet, franczia föld
rajzi nevet stb. E helyett azonban beiktat latin-magyar szólásokat,
frázisokat, keresztneveket, magyar- ós erdélyországi helyneveket.
E helynevekre csak azt jegyzem meg, hogy az általa beiktatott
helynevek latin alakja a XVI—XVII. század folyamán megállapí
tott régi latin alak. Néhány példa megvilágosítja ez állításunkat.
A X—XV. századig a Balaton tavát latinul «lacus Balatin
(Bolotun)»-nak
nevezik emlékeink. A XVI—XVII. században
azt mutatják ki tudósaink, hogy ezt egykor, t. i. a római időkben
«Volcea palus»-nak hívták. Ugyanígy a X—XV. században Clus =
Kolozsvár, Brassou — Brassó, Dés = Dézs stb.; XVI—XVII. szá
zadi tudósaink azonban azt mutatták ki, hogy Dézst a római
világban «Comidava»-nak, Segesvárt «Sandává »-nak, Nagy'
Engedet «Colonia Anniana»-nak, Brassót «Tiasum»-nak, «Samozagetusa»-nak, stb. hívták. P. PÁRIZ a maga szótárába ezeket a
megállapított, s klasszikus latinoknak vélt neveket iktatta be.
Mindezekből látható, hogy P. PÁRIZ nem követte szolgai
módon MOLNÁRÍ, hanem arra törekedett, hogy korának megfelelő
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szótárt szerkeszszen. A szótár első kiadása 1708-ban jelent; P.
halála után (f 1716) pedig még négyszer, mégpedig 1762,
1767, 1782, 1801. években. Némely könyvekben szó van 1710-i
(vö. MAKKAI L>.: P. Páriz Ferencz életrajza, Alsófehérm. tört. és
rég. társ. évkönyve 8 :'28.), 1787-i (vö. VASS JÓZSEF értekezését a
kolozsvári kegyes tanítórendi gymn. 1853/4. évi értesítője 11.1.),
1803-iki (id. SZINNYEI J. Magyar írók élete EDER J. K. írónál)
kiadásokról is. E számok azonban sajtóhibák az illető művekben.
Az öt külömböző kiadás azonban valójában csak három ki
adás. Az 1708. és az 1762-i magyar és latin nyelvi anyagban
teljesen egyenlő, az 1767. és 1782. évi kiadások szintén egyen
lők, a mennyiben az 1782-i csak czímlap-kiadás.
Ezek után részletesen tárgyaljuk az egyes kiadásokat.
Az első kiadás, mint már említettem, 1708-ban jelent meg
közös czíme: «Francisci Pariz Papai Dictionarum Manuale Latino-Üngaricum et Ungarico-Latinumo. A latin-magyar rész kü
lön czíme: «Dictionarium Latino-Hungaricum, Succum et medullam purioris Latinitatis, ejusque genuinam in Lingvam Hungaricam conversionem, ad mentem et sensum proprium Scriptorum
Classicorum, exhibens: Indefesso XV. Annorum laboré, subcisivis, ab ordinariis negotiis, temporibus collectum, et in hoc Corpus coactum á F r a n c i s c o P a r i z P a p a i , Medicináé Doctore, Ejusdémque Facultatis, in Celeberrima Academia Basileensi,
Assessore; et in Illustri Collegio Nagy-Enyediensi Pro fessore Publico..
Leutschoviae, Apud Hseredes Samuelis Brewer, Anno M D C C V I I I . D
A latin-magyar részben JOSEPHUS ScALiöERnek egy verse
után következik P. PÁRIZ előszava 1705-ből keltezve; ezután
külömböző P. PÁRizhoz intézett latin és magyar magasztaló versek
vannak közölve. Erre a tulajdonképeni szótár: a latin-magyar
rész következik. A szótár végén «De asse» és «Monetae Atticseo
egy lapon.
A magyar-latin résznek pedig ez a czíme: «Dictionarium
Hungarico-Latinum, Olim magná curá á clarissimo viro Alberto
Molnár Szentziensi collectum; Nunc verő Revisum, et aliquot
vocabulorum, in Molnariano desideratorum, millibus Latiné redditis locupletatum, Stúdió et vigiliis Francisci Pariz Papai, Me
dicináé Doctoris, et in Alma Enyedina Publici Professoris. Leutschovise, Apud Híeredes Samuelis Brewer, Anno MDCCVIII.o
PÁRIZ

•
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A magyar-latin rész tartalma: Magyar-latin szótár + pótlá
sok (czíme: Paralipomena) + toldalék (czíme: Mantissa).
Az egész szótárhoz pedig mellékelve vannak id. TSÉTSI
JÁNOS sárospataki tanár magyar helyesírási szabályai. A mellék
let czíme: «Johannis Tsétsi Illustris Schola? Sáros-Patak: Eect:
in eaque SS. Theologiae et Philosophiae Professoris Observationes
orthographico-grammaticse, De recta Hungaricé Scribendi et
Loquendi ratione, Post Obitum Auctoris Editse á Johanne Tsétsi
FiU*)
Minket mármost első sorban az érdekel, milyen P. PÁRIZ
szótára két részében a magyarnyelvi anyag.
Minthogy a szótár két része a szerkesztés módját illetőleg nem
egyforma, nem egyforma a két rész magyarnyelvi szókészlete sem.
A magyar-latin rész ugyanis MOLNÁR ALBERT szótárának magyarlatin része, míg ellenben a latin-magyar rész P. PÁRIZ eredeti alko
tása. Ebből mármost következik, hogy a magyar-latin részben több
olyan szó van, a mely MOLNÁR ALBERT szótárába mint satóhibás
alak került bele (vö. föveg, kög, nemtő), s a melyeket P. PÁRIZ
meghagyott. Hibázott tehát J. KEMÉNY LAJOS, mikor a Nyr. 1 8 :
138. lapján «P. PÁRIZ ritkább szavai» czímmel P. PÁRIZ szótá

rának magyar-latin része alapján összeállított néhány szót, állít
ván, hogy ezek P. PÁRIZ szavai s köztük felemlíti a kög, nemtő
stb. szavakat. A PÁRiznak tulajdonított szavak közül csak azok
PÁRizéi, a melyek MOLNÁR ALBERT 1621. évi kiadásában nem
fordulnak elő. A latin-magyar rész azonban teljesen P. PÁRIZ
saját alkotása, a melyet természetesen források alapján állított
össze. Mindazonáltal a két rész meglehetős egységes. Azzá teszi
őket az egységes helyesírás. Ez onnan van, hogy a művet TSÉTSI
JÁNOS korrigálta édesatyjának azon helyesírási elvei szerint, a
melyek P. PÁRIZ szótára valamennyi kiadásához mellékelve van
nak. A javítás, korrigálás oly lelkiismeretes volt, hogy MOLNÁR
magyar-latin részében sokszor a szavakat is más rendbe szed
ték a helyesírás kedvóért; pl. MoLNÁRnál a cs jegye ez, TsÉTSinél
is. A cs-vel hangzó szavakat e szerint sorozta be az abéczé-rendbe
PÁRIZ szótára.
*) Az 1708. évi kiadás több példányban ismeretes (vö. SZABÓ K.,
EMK. I.); a M. N. Múzeum példányának jegye: RMK. 2009.
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A magyar szavakat P. PÁRIZ két csoportra osztja: köznyelvi
szavak és tájszavak csoportjára. A tájszavak közé sorolja a mes
terségek eszközeinek, házi szerszámoknak elnevezéseit, a melyeket
külömböző vidékeken máskép és máskép mondanak.*) Ezeket mind
a szótárba nem iktathatta be, mert nem állt módjában Magyar
ország valamennyi nyelvjárását átkutatni. Azonban a köznyelvi
szavak közt is két csoportot külömböztet meg. Az egyik a ma
is élő köznyelvi szavak csoportja. P. PÁRIZ ugyan sehol nem
mondja azt, mi szerinte köznyelvi szó, latin-magyar szótárából
azonban könnyű kitalálni, hogy köznyelvi szavakon erdélyi
magyar társalgási és irodalmi szavakat ért. Az ő szótárában levő
nyelv a XVII—XVIII. századi erdélyi magyar köznyelv. Erről
külömben a latin-magyar részből könnyen meggyőződhetünk, ha
figyelmesen olvasgatjuk. Az első szctag nyújtása, a sok latin szó
nak a magyar beszédbe való keverése, az erdélyi városok latin
neveinek közlése, és sok olyan szónak, a mely csak erdélyi magyar
(vö. pl. ejtel, pakulár, stb.), köznyelvi szóul való feltüntetése, a
magyar szavaknak erdélyies hangalakkal való közlése mind oiy
sajátságai a szótárnak, a melyek igazolják, hogy P. PÁRIZ szó
tára, első sorban annak latin-magyar része a XVII—XVIII. szá
zadi erdélyi magyar köznyelv emléke.**)
A köznyelvi szavak másik csoportja P. PÁRIZ szerint a szé
kely szavak csoportja. P. PÁRIZ tehát a székely nyelvet nem tar
totta tájnyelvnek, hanem egyenrangúnak a magyar köznyelvvel
(vö. szótárában a Dialektus szót). P. PÁRIZ idejében a székelyek*) «Nec sané potuissem hoc quicquid est laboris exantlare, sine
frugali saltem Lingvarum harum in Európa principum cognitione; tot
enim Versionum collatione videbar niihi genuinum sensum Vocabulorum
et Locutionum Latinarum adeptus, nec aliud restabat, nisi ut de propria
in Hungaricum Idioma conversione essem solicitus, quod etiam fidelitér,
quantúm potui, feci; nec dubito, quin multa borúm ab aliis magis proprié
reddi possint: non enim me itá laté expertum esse licuit, et omnium
vasti Eegni Hungáriáé angulorum Idiotismo's addiscere, ut patrii sermonis omnes cbaracteres huic adscribere quitus sim; nam multa, prsecipué
Utensilium et Artificialium Nomina, non eádem ubique Voce exprimuntur,
sed alibi haec, alibi illa rerum Nomenclatura est» (17G8. kiadás előszava).
**) E nyelv részletesebb hangtani ismertetésébe nem bocsátkozunk,
de felhívjuk a figyelmet arra a külömbségre, a mely a hangállapotot ille
tőleg e korban a magyarországi könyvek és PÁRIZ szótára közt van.
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ről az volt a felfogás, hogy a magyaroknál régibb lakosai az
országnak. Az e korbeli história ugyanis a magyarnyelvű népek
két honfoglalásáról tanított. A magyarnyelvű hunok jöttek be
először Scytbiából, s ezen régi scythiai magyaroknak igaz
maradványi a mai székelyek (vö. GELEJI KATONA, Magyar gram.
44. §.). Ezt a történeti tanítást vallotta P. PÁETZ is, s azért a
szótár magyar-latin részébe MOLNÁR A.-ból átvette azt, hogy:
«Székhely et Székelyek: Scechelium, Szekilii, Populus Transylvanise, Ungarorum ex S c y t h i a p r i m i t ú s e g r e s sor u m r e l i q u i s B , v u l g o S i c u l i » . E felfogásból mármost
az következett, hogy a székely nyelvet is régibbnek tartot
ták, mint a magyart. Ez az állítás azoknak az írásából, a
kik a székely nyelvről megemlékeztek, ki nem mutatható ugyan
(vö. VILMÁNYI LIBECZ MIHÁLY versét SZÉKELY ISTVÁN Chronicája
legelején; SZAMOSKŐZY ISTVÁN, Mon. Hung. h. írók 28 : (2) 377;
BENKŐ, Transsilvania 1 :403—404.). Hogy azonban valójában így
gondolkoztak, azt legjobban bizonyítja P. PÁRIZ szótára.
P. PÁRIZ ugyanis a szótár előszavában ezt írja: «Vetera
quaedam et jam feré obsoleta Vocabula véré Hungarica, quibus
etiamnúm Siculi nostri utuntur, passim inspersi, et addita voce
Antiqué á vulgo usitatis distinxi*. P. PÁRIZ tehát szótárában
azon szavak mellé, a melyek r é g i e k és a magyar nyelvből
csaknem kivesztek, a mennyiben már csak a székelyek használják,
az antiqué « r ó g i e s e n » szót tette. Jelenesetben éppen az an
tique szón van a hangsúly. Ha P. PÁRIZ a székely szavakat tájszavaknak fogta volna fel, akkor a kor szokása szerint a b a r 
b á r é (vö. a «Mantissa» fejezetben: ukása — piffa [barbáré]»),
c o r r u p t é szókkal jelölte volna meg őket. A tájszólást ugyanis
a XVII. század és a XVIII. első fele elrontott, hibás beszéd
nek tartotta (vö. Lex. januale: «sol8ecismus vitium sermonis in
vocum copula — Szollásban és írásban lévő égtelenségo). P. PÁRIZ
azon felfogása, hogy a székely tájszavakat régi, elavult magyar
szavaknak tartotta, abból is következik, hogy P. PÁRIZ latin sza
vak mellé is szokta tenni az antiqué szót, mégpedig olyan latin
szavak mellé, a melyek a klasszikus latin kort megelőző időből
valók, tehát ó-latinok (vö. ilyen «antiqué» jelzetű szavakra a
következő czikkeket: Danunt pro dánt | Quippini, Ant., már MA3ban is «antiquum pro Quidnin \ « Taxim . . . antiq. pro sensim . . . |
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« Trapes . . . a n t i q u é p r o T r a p e t u s | idevalók m é g : depopulo— j
festinis czikkek is).
Abból azonban, hogy P . PÁRIZ a székely tájszavakat elavult,
régi magyar szavaknak tartotta, n e m következik, hogy m i is azok
n a k tartsuk. Több írónk és szótárírónk ugyanis P . PÁRIZ anti
qué jelzését szórói-szóra vette,*) s a helyett, hogy egy-egy szónál
ezt í r n á : «székely tájszónak mondja P . PÁRIZ is», tévesen ezt
í r j a : «antiqué, régi, elavult szó». Ez a h i b a esett m e g TOLDY
FERENCZEN, a ki azt írja (vö. M. nemz. irod. tört. 4 107. 1.), hogy
P . PÁRIZ szótárába «számos m ű - , v a l a m i n t a s z é k e l y e k n é l
m é g f e n n v o l t r é g i s z ó t » iktatott be. S ezt találjuk sok
szótárírónknál, a kik P . PÁRIZ alapján dolgoztak, így pl. WAGNER
FERENCZ Phraseologiá-jában, B . SZABÓ DÁVID kisded

szótárában,

KASSAinál (V. 240. tunya szónál), a NySz.-ban, CzF.-ban (pl. kulyak),
i n n e n SZILY NyÚSz.-ban stb.
A következő sorokban összeállítom azokat a m a g y a r sza
vakat, a melyek mellett antiqué áll s a melyeket székely tájszók
n a k kell t a r t a n u n k . Itt-ott a szavakhoz megjegyzést fűzök; a
székely t á j s z a v a k P . PÁRIZ szótárában a következők:
1. Ar-, ara. «Nürus, űs . . . Menyem, Menyed. Antiqué Aram*
| «Ara: Nurus, antiqu.))**)
A szóra még két eredeti adatunk v a n ; ezek: a) MOLNÁR ALBERT
1621. évi kiadása, itt ez v a n : *Ara, sororis fráter», b) NYIRKÁLLAI
TAMÁS glosszája, a hol ez olvasható: «Avunculus — anyád ara* (KoVACHICH, Formulái XIX. 1. és M. Acad. Ért. 1847. VII. 323.)
Mindazok a szótárírók, a kik az ara szót felemlítik, mint
a v u l t szót említik (vö. WAGNER, Phraseologia nurus alatt, B. SZABÓ,
Kisded Szót. 2 , KRESZNERICS, KASSAI I I I . 335, MÁTYÁS FLÓR.:

NySzót.

Kis.); a három adaton kívül más adatot a szóra nem ismerünk (vö.
NySz., eredetre: MUNKÁCSI AKE.). Ma is áll az, a mit MÁTYÁS FLÓRIÁN

NySzótárkísérletében írt, hogy «jutalmat érdemelne, ki ara irodalmi
vagy népies használatát 1708. előtt kimutathatná*.
2, Bucz. «Butz: antiqu. pro Tzomb, Coxa» | «Tzomb, antiq.
Bútz: Femur, Ingven, Fémen*.
Az értelmezést átvette már WAGNER Phraseologiája is (vö.
*) Lásd erről részletesen Magy. Nyelv III. 116—121.
**) Ha az idézet latin szóval kezdődik, akkor P. PÁRIZ szótára latin
magyar részéből való, ha pedig magyarral, akkor a magyar-latinból.
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dFernur . . . Ágyék, tzomb, antiqu. buta*, u. o. «Fémen . . . . belső
része a' butznaht), s azután legtöbb szótárunk. A buc, buccz szó a
MTsz. szerint is székely és csángó tájszó.
3. Czémpéíy. «Coccetum, genus edulii ex melle et papa vére
factuni, csikmák, Székelyek czömpölye» (Irodtört. Közi. VIII. 377.).
Ez a szó sem fordul elő a P . PÁBiz-féle szótárban, hanem P .
PÁBIZ jegyzőkönyvéből közölte DÉZSI LAJOS. A szó itt közlött jelenté

sében semmiféle szótárunkban sincs meg, de kétségtelen, hogy
ugyanaz, a mi a székely czempel ( = kolbászforma tekercs, a melyen a
gyapotot pödrik, sodorják* MTsz. és GYAEM. V O C ) . A közlött adatban
feltűnő a helyesírás.
A. Csempe. Tsempe, antiq. pro Kályha: Testa fornacea, Fidelia
fornacea».
A MTsz. szerint a «kályhá»-t jelentő csempe szó (HORGER ANTAL
értesítése szerint eredetibb alakja: stémpe is előfordul a székelységben) csakugyan székely és csángó tájszó is.
5. Csötört. «Quadrans, n t i s : Fertály, Valaminek negyed része,
Tsötört. Antiqué.» P . PÁRizból átvette WAGNER Phras.-ja (vö. «Quadrans — Negyed-rész, fertály, negyed, tsőtőrt, antiqu.»).
MA.;5-nál a m.-lat. részben ez v a n : <iTsotor: Modius», ugyanez
van P. PÁRIZ magyar-latin részében «antiqué» jelzés nélkül.
A MTsz. szerint esetért ugyan székely és csángó tájszó, azon
ban más a jelentése. A szóban levő csötört-re vö. Schlágli szój.: cantarius — cheter (BesztSzój. =

csésze), SZIKSZAI FABR., B. SZABÓ D .

Kisded szót.'-1 (tsötör: gabona-mérték neve p. o. véka), KASSAI V. 180.
{tsetres edény), CzF., OklSz.
6. Csúnya. «Tsunya: antiq. pro Földi magyaró : Bulbo castanum, Apios».
A MTsz. szerint c s a k i s székely tájszó.
7. He'zza = hozzá. E székely alakra vö. MTsz. és P. PÁBiznál
való előfordulására 1. noisza szónál.
8. Iker. «Iker: Antiqu. Kettős gyermek: Gemelli, Gemini». (Az
adat megismételve WAGNEB Phraseologiájában geminus szónál.)
Bégibb szójegyzékeink közül megvan a Beszt. (45: gemellus —
yker) és a Schlágliben (229: gelinellus [?] — ikeres gyermek); 1. még
OklSzót. KASSAI szótárában (III. 20.) az van mondva, hogy «kettős
gyermek' neve Erdélybenn, és Baranyábann Szász nevű Magyar falubann iker a' neve», CZUCZOE-FOGABASI szótárában is hasonló kijelentés
van («közönséges népnyelven: kettős, kettösökv). Nem lehetetlen, hogy
ezt a tájszót a nyelvújítás terjesztette el (vö. SZILY, NyUSz., itt
k i h a l t szónak említve).
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9. Jósolás. «Mantia, ae, Jövendőlés. Antiqué, Jósolás*.
Megjegyzem, hogy «Mantes . . . Jósoló* \ *Jós: Mágus, Incantator . . . .» | «Jósoló: Fatidicus, Divinator, Vates» [ «Jósoló asszony:
Fatidica mulier* adatok mellett nincs az, hogy a n t i q u é . Jósol-va,
vö. SZABÓ D. Kisded Sz., SÁNDOR I. Toldalék, KASSAI szót. Nein lehe
tetlen, hogy itt az antique szó a lat. m a n t i a-ra vonatkozik (hasonló
eset: festinis).
10. Konok. «Konok: Antiq. Obstinatus, a, um» | «Konokolni
magát: Obstinare».
KASSAI (III. 189.) azt írja, hogy «konok ember s z e r e m t s i szó*.
A NySz. csak P. PÁEizból idézi « a n t i q . » jelzéssel; vö. SZABÓ D.
Kisded Szót. 2 , CzF.
11. Koszta. «Ciconia: Eszterág, gólya. Antiqu. Koszta* \
«. Koszta: Antiq. Ciconia. Item. Nom. propr. C o n s t a n t i n u s * .
KASSAI (III. 204.), CzF., valamint a MTsz. szerint koszta szé
kely tájszó.
12. Kulyok. *Kutyök, pro Ököl: Antiq. Pugnus.»
GYABM. Vocab. (99. 1.: kujak), KASSAI (III. 214: kulyak) és a
MTsz. szerint (kujak) székely tájszó. CzF. és a NySz. tévesen mint
elavult szót idézik.
13. Me, mesze. «En: Adv. Inon, Imé, Ne, ímhol, Nesze. An
tiqué Me, Mesze*.
A MTsz. szerint (ne, nesze szónál) ma is székely tájszó.
14. Noisza. «Agedum: Adv. hortandi. Nosza hozzá. Antiqué
Noisza hézza* j «Agité: Adv. Nosza rajta. Antiqu. Noisza ritta* \
«Nosza: Age, Agesis. Antiq. Noisza*.
Hézza és ritta ismert székely alakváltozatok (vö. MTsz.)',
noisza azonban más forrásból ismeretlen.
15. Odor. «Odor, pro u d ú : antiq. Cavum, i.»
Odor székely tájszó ugyan (vö. MTsz.), azonban P. PÁRIZ latin
magyar részében nincs székely szónak jelezve, mert itt ezt olvassuk:
«Cava, ae: Udú, Odor, Odú».
16. Rajta oo ritta, vö. noisza.
17. Rittyenek. iRittyenek:
antiq. pro Tsattanok: Crepo, as».
A MTsz. szerint is székely tájszó; KASSAI (IV. 230.) szerint
rittyent a «Duna mellékén» is járatos.
18. Tege. «Heri ac Here: Adv. Tegnap, Tegetlen, A tege. an
tiqué.)) | *.Tege, Antiqué, pro Tegnap: Heri».
Székely tájszónak mondja GYAEMATHI, Voc. 101.1., BENKŐ, Transsilvania I. 403, KASSAI V. 75, CzF., MTsz. A NySz. tége-nek közli
a n t i q u e jelzéssel.
Nyelvtudományi

Közlemények.

XXXVII.

3
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19. Tonya. «To?iya: Antiqu. Lacus». Ugyané szó tanya alak
változata a n t i q u e jelzés nélkül így van közölve: «Tanya: Locus
piscaturee».
A MTsz. szerint a tanya szó tonya alakváltozata székely tájszó.
20. Tunya «Tunya: Antiq. pro Könnyű : Pacilis, e» j «Tunya*)
dolog: Facile*.
KASSAI (V. 240.) «vox obsoleta»-nak mondja tévesen; ma is
székely tájezó a MTsz. szerint. A NySz. tunya 1. alatt levő idézete
(Mon: Apol.-ból) a 2. tunya alá való. CzF. azt írja, hogy a szó
MOLNÁR ALBERT szótárában is előfordul; ez tévedés, mert itt P . PÁRIZ

nevét összecseréli a szótár a MOLNÁR ALBERTI vei.
í m e felsoroltam mindazokat a szavakat, a melyekről P .
PÁRIZ azt mondja, hogy székelyek s a melyeket nyilván úgy gyűj
tött össze, m i n t GYARMATHI SÁMUEL a n á l a közlötteket (vö.
Vocabulariuma Toldalékát). A gyűjtemény sokkal helyesebb, m i n t
pl. a BENKŐ JózsEF-féle (vö. Transsilvania I. 403—404.), a hol
több szó székely tájszónak van m o n d v a , holott n e m csak az. Hogy
k ü l ö m b e n P . PÁRIZ az a n t i q u é jelzéssel milyen óvatosan bánt,
mutatja az, hogy sok oly szó mellé, a mely m a i ismereteink sze
rint is csupán, illetve főleg erdélyi — tehát nemcsak székely —
a jelzést ki n e m tette. így pl. a kabala, katzola, (vö. equa), ejtel
(több helyütt a lat.-m., és m.-lat. részben), szőllő-moní (vinacea
szónál), pakuld?- (opilio alatt) stb. szavaknál, a melyek erdélyi,
részben székely tájszavak is, nincs a n t i q u e jelzés.
A székely tájszavakból azt látjuk, hogy P . PÁRIZ gondosan
gyűjtött vagy gyűjtetett szótára számára. Az a kérdés m á r m o s t ,
hogy P . PÁRIZ szótára latin-magyar része kidolgozásánál a magyar
szókészletet illetőleg h asznál t-e n y o m t a t o t t forrásokat is. • É n
ugyanis úgy látom, hogy P . PÁRIZ a latin-magyar részben egyet
len egy szót se n y o m t a t o t t le, a melyet ne ismert volna (a m.-lat.
rész e tekintetben kivétel, m e r t ez tulajdonképp MOLNÁR ALBERTÓ).
A n y o m t a t o t t forrásokat illetőleg az a nézetem, hogy P . PÁRIZ
felhasznált több olyan szótárkát, a melyek az ő t a n u l ó és t a n á r i
éveiben az erdélyi iskolákban használatosak voltak. í g y pl. hatá
rozottan ki lehet m u t a t n i , hogy P . PÁRIZ a COMENIUS-TSAHOLCIBmARi-féle «Index vocabulorum»-ot (vö. itt a 3. szám alatt, NyK.
*) A másik tunya szó PP.-nál tunya.

A MAGYAR SZÓTÁRIRODALOM.

35

XXXVI. 294.) felhasználta műve megalkotásánál (erre nézve vö.
az effominatus, sarcina, vespertilio, pumilio, stb. szavak értelme
zését). Úgy látszik, WENDELINUS «Medulla Latinitatis»-a is meg
fordult a kezében, mert itt-ott szórói-szóra való egyezéseket talá
lunk (vö. Med. Lat. «resupinare-fel-dÖjteni, Hányatta fordítani*) =
P P 1 : «resupino-feldőjtöm, Hanyattá-fordítom»). Ez a két szótári
mű P. PÁRIZ tanuló éveiben tankönyv volt az erdélyi ref. isko
lákban, s így érthető, miért használta őket P. PÁRIZ.
Kétségtelen dolog azonban, hogy P. PÁRIZ a MOLNÁR szó
tára latin-magyar részében levő értelmezéseket is sokszor szóról
szóra átvette ; erre számtalan példát lehet felhozni (vö. pl. MA 3 :
«Mango — Martalotz, Az ki embert Lovat vagy egyebet lop, elad» —
P. P 1 : «Mangó : martalotz, a' ki embert, lovat, vagy egyebet lop,
el-ád vagy tserélo). Más forrásokat azonban nem tudok kimu
tatni; így nem tudom kimutatni, hogy CALEPiNust mennyiben
használta P. PÁRIZ (VÖ. MOLNÁR JÁNOS, Magy. Könyvház XVIII.
15. Pest 1802).
Végül P. PÁRIZ latin-magyar szótára magyar nyelvi részére
csak azt jegyzem meg, hogy bővebb és sokkal kritikaibb, gon
dosabb és megbízhatóbb összegyűjtése a magyar szókészletnek,
mint a MOLNÁR ALBERT szótárában levő. Az pedig, hogy gondos
helyesírással vannak közölve a magyar szavak, csak növeli nyel
vészeti tekintetben a szótár értékét.
Áttérünk mármost a külömböző kiadások ismertetésére.
P. PÁRIZ halála után (f 1716) még négy ízben jelent meg
a szótára, mégpedig 1762-ben Nagyszombatban, 1767-ben és
1782-ben Nagyszebenben, 1801-ben Nagyszebenben (a latin-magyar
rész) és Pozsonyban (a magyar-latin rósz).
Az 1762. évi kiadás a Jézus-társaság nagyszombati nyom
dájából került ki. Biztos dolog, hogy a sajtó alá rendező vala
melyik jezsuita volt, a kit azonban név szerint megnevezni nem
tudunk. Az 1708. évi editio princepsből a sajtó alá rendező csak
a bevezetés azon helyeit hagyta ki, a melyekből következtetést
lehetett vonni, hogy a mű református iskolákban használt tan
könyv.*) Egyébiránt pedig se a latin részben, se pedig a ma*) Czíme: «Dictionariuni latino-hungaricum . . . a Francisco Pariz
Pápai . . . . Tymavise, Typis Collegii Academici Societatis Jesu, Anno
3*

36

MELICH JÁNOS.

gyár részben nem bővítette az anyagot. Ez a kiadás tehát a latin
és magyar nyelvi anyagot illetőleg teljesen egyenlő az első ki
adással. A mit a sajtó alá rendező a kiadás körül tett, az abból
állt, hogy az első kiadás sajtó- és fordításbeli hibáit, a melyek az
1708. évi kiadás végén fel vannak sorolva, kijavította, továbbá
abból, hogy a szavakat itt-ott helyesebb sorrendbe szedte és a
szótár végén közölt pótlásokat a maguk helyére iktatta. Az 1708.
évi kiadásban pl. a lat. részben a molossus szó nincs a maga
helyén (ugyanígy az 1767, 1782, 1801. évi kiadásban), az 1762.
évi kiadásban helyes az ábéczé-rend. Hadd álljon itt néhány
sajtóhiba i s : 1708. évi kiadás: «Bonosus: m. 2. Egy Eómai
írásban gyönyörködő Tsaszar». A kiadás végén a sajtóhibák közt
meg van mondva, hogy írásban sajtóhiba bor ivásban helyett.
A sajtóhiba csak az 1762. évi kiadásban van kijavítva (vö. «Bonosus:
Egy Bómai bor ivásban gyönyörködő Tsaszár»), ellenben javítatlan
az 1767, 1782, 1801. évi kiadásokban.
Újítás, bővítés azonban nincs a szótárban. Úgy látszik
azonban, hogy ez a nagyszombati kiadás nem volt nagyon elter
jedve. Abból ugyanis, hogy a BoD-féle kiadásban több olyan
hiba van (vö. molossus, bonosus), a mely az 1762. évi nagy
szombatiban ki van javítva, valamint abból, hogy BOD PETEK a
maga kiadásában azt mondja, hogy Erdélyben nagyszombati kiadást
nem is láttak (vö. az 1767. évi kiadás előszavát: «Editionis
autem Tyrnaviensis nulla tunc in Dacia apud Eruditos commemoratio»), joggal következtethetjük, hogy a jezsuiták kiadása nem
volt elterjedve.
Új kiadásra volt tehát szükség, s ezt a kiadást Eelsőcsernátoni BOD PÉTEE, magyar-igeni ref. lelkész rendezte sajtó
alá. Az egyik ok, a mely BOD PÉTERÍ arra indította, hogy P.
PÁRIZ szótárát kiadja, az volt, hogy az 1708. évi kiadás már
nehezen volt megszerezhető, a másik ok pedig az, hogy P.
PÁRIZ 1708-dik évi kiadása bővítésre, javításra szorult.*) Ez
M. DCO. LXII.» A magyar-latin rész folytatólagos lapszámozással. Sok
példányban ismeretes, a M. N. Múzeum példányának L. lat. 939. a jegye-.
*) «Bxemplaria Editionis Leutschoviensis intra quinquaginta et
amplius Annos adeo defecerant, ut vei insano pretio haberi nequirent.
Neo erat qui in iteranda ejus Editione laborem periclitaretur; neque alii,
qui vicém explerent comparebant libelli*; 1767. évi kiadás, Előszó.
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utóbbin a nagyszombati kiadás sem segitett, mert hiszen az 1762.
évi kiadás terjedelemre teljesen egyforma az 1708. évi editio
princeps-szel. Más okok is közreműködhettek, hogy BOD a szótár
ból új kiadást rendezett sajtó alá. Ez az ok pedig az lehetett,
hogy BOD PÉTER P. PÁRIZ könyveinek, jegyzeteinek a birtokába
juthatott, s e jegyzetekből látta, hogy P. PÁRizt műve újabb
kiadásában meggátolta ugyan halála, de abbeli fáradozásában,
hogy míg élt, művét tökéletesítse, nem akadályozhatta meg. Ezt
az okot olvasom ki BOD PÉTER előszavából, a mely az 1767. évi
kiadásban olvasható (vö. «In Dictionario autem Hungarico-Latino
multa sünt addita ex A u t o r i s A n n o t a t i o n i b u s m a n u
s u a s c r i p t i s , multa ex propriis observationibus»), s ezt az
1767. évi kiadás magyar-latin részének czímlapjáról (vö. «Tam
ex ejusdem Philoponi F. P. PÁPAI sécundis euris ac Notationibus
Mss. quám Propriis et aliorum Observationibus, expletis quse
defuerunt, amputatis quse superfuerunt et vocibus quibusvis in
suum ordinem redactis volentium usibus editumw).
Az új kiadás 1767-ben Nagyszebenben SÁRDI SÁMUEL nyom
dájában jelent meg, s czíme: «Francisci Pariz Papai Dictionarium manuale Latino-Ungaricum et Ungarico-Latino-Germanicum». E közös czímen kívül külön czíme van a latin-magyar,
s külön a magyar-latin résznek.*)
*) A latin-magyar rész czíme: «Dictionarium latino-hungaricum,
suecum et medullam purioris latinitatis, ejúsque genuinam in lingvam
hungaricam conversionem, ad mentem et sensum proprium scriptorum
classicorum, exhibens: Indefesso XV. annorum laboré, subcisivis, ab ordinariis negotiis, temporibus collectum, et in hoc corpus coactum á Fran
cisco Páriz Pápai, medicináé doctore, ejusdemque facultatis in celeberrima
Academia Basileensi Professore publico. Nunc verő proverbiis selectioribus
interspersis, glossariolo voces medii et nostri aevi, in historiis, et regum
Hungáriáé decretis occurrentes, insolentiores, etc. explicante, nominibus
propriis apud Hungaros usitatis, nummorum hungaricorum, hebraicorum,
graecorum, romanorum tabellis, siglarum romanorum expositione, aliisque
necessariis et jucundis accessionibus locupletatum intentione ac laboré
Petri Bod, de F. Tsernáton, V. D. Ministri M. Igeniensis. Novse huic Editioni nunc priműm addita est Lingva Germanica in Parte posteriori. Cibinii, Sumtibus Samuelis Sárdi Typograpbi, Anno MDCCLXVII.» —
A magyar-latin rész czíme: «Dictionarium Hungarico-Latinum, Olim
magná curá á clarissimo viro Alberto Molnár Szentziensi collectum, Tan
dem Revisum, et aliquot vocabulorum, in Molnariano desideratorum,

38

MELICH JÁNOS.

A kiadásnak következő a tartalma:
a) BOD PÉTER bevezetése, a mely a magyar szótárirodalmat
ismerteti. Ez ismertetésről könnyű kimutatni, hogy MOLNÁR ALBERT
nyomán készült (vö. hogy MURMELLIÜS Lexiconáról [szerinte és
MOLNÁR A. szerint Nomenclatura] CALEPINÜS szótára után beszél).
b) P. PÁRIZ 1708. évi kiadásban olvasható előszava és
hozzá írt költemények újra lenyomtatva.
c) Latin-magyar szótár, a mely bővítve van, vö. pl.
1708,

1762.

«Dimidium, ii — Fele. Dimidium plus totó : Mindenkor jobb
aprónként költeni, mint igen bővön. Vix dimidium dixeram : Alig
végeztem-vala felét beszédemnek.

1767. és 1782, 1801.

Dimidium, ii: Fele. Dimidium
plus totó: Mindenkor jobb aprón
ként költeni, mint igen bó'vön.
Vix dimidium dixeram : Alig végeztem vala felét beszédemnek.
Dimidium facti, qui bene capit
habét: Jól kezdett éneklés kántor
nak nem nehéz.»

Sok ilyen bővítést lehetne felhozni, de elég ez az egy is.
d) Magyarországi latinság szótára, melynek czíme: «Glossariolum, In quo Medii et Nostri sevi quaedam Voces
explicantur». A szótár e részében is MOLNÁR ALBERT hatását
látom, a ki közli a magyar királyok latin törvényeiben előforduló
nehezebb latin szavak magyarázatát. Hogy ez mily szükséges
volt abban a korban is, mutatja, hogy az 1786-iki Mercur von
Ungarn szerkesztője: KOVACHICH M. 124—136. lapján 100 darab
körmöczi aranyat tűzött ki egy ily szótár megírására (vö. Erd.
Múzeum I. 32.).
e) «Nomina propria apud Hungaros usitata». E fejezetben
millibus Latiné redditis locupletaturo, Stúdió et vigiliis Francisci
Páriz
Pápai, Medicináé Doctoris, et in Alma Enyedina Publici Professoris. Nunc
veró Tam ex ejusdem Philoponi F . P. Pápai secundis curis ae Notationibus Mss. quám Propriis et aliorum Observationibus, expletis quse defuerunt, amputatis quse superfuerunt, et vocibus q u i b u s v i s i n suum ordinem
redaetis, volentium usibus editum; Opera Petri Bod, de P . Tsernáton, VD. Ministri M. Igeniensis. Novas huic Editioni nunc p r i i n ú m solertiá Ty^
p o g r a p h i addita est Lingva Germanica. Cibinii Sumtibus Samuelis Sárdi
Typographi Anno MDOGLXVII.» E kiadásból sok példányt i s m e r ü n k ; a
m. n. m ú z e u m i példány j e g y e : L. lat. 942.
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régi emlékeinkből, első sorban a Váradi Regestromból kiszed
egy csomó nevet, a melyeket ő magyaráz.*) í g y pl. azt mondja,
hogy Miksa = Maximilianus. Ez a magyarázata elterjedt. Olyan
neveket azonban, a melyekről BoDnak az volt a nézete, hogy
pogány magyar személynevek (pl. Árpád, Attila stb.), e jegyzékbe
fel nem vett.
f) Magyar pénzek és római siglák felsorolásával, s egy
római naptári táblával végződik a kötet. BOD szerint ezek KIESCHIÜS szótárából vannak átvéve.
A magyar-latin részben LucEETiusnak egy verse után, a
mely a szógyűjtésre vonatkozik, következik a tulajdonképpeni
szótár, melyet egy pótlék (Addenda), egy toldalék (mantissa) és
TSÉTSI I. «Observationes orthographicae» műve követ.
A magyar-latin részre azt kell megjegyeznünk, hogy:
a) Bővített kiadás, melyben a bővítések részint P. PÁEIZ
jegyzeteiből, részint BOD PÉTEE gyűjtéseiből kerültek ki.
bj A magyar-latin részben a szavak németül is vannak
értelmezve, a mint azt már a czímlap («Novas huic Editioni
nunc primúm solertiá Typographi addita est Lingva Germanica»)
és a latin-magyar részben levő előszó is mondja («Ne quid dicam
de Lingva Germanica, quse nunc Primúm, non parvá Solertissimi
Typographi Samuelis Sardi industriá est adjuncta»). BOD sehol
sem mondja, ki volt a német szavak beiktatója, a közel egykorú
erdélyi szász művekből azonban meg lehet állapítani, hogy a
magyar szavak német értelmezője FELMEE MÁETON nagyszebeni
hitszónok volt (vö. Siebenbürg. Quartalschrift VI. 155: «Die
deutschen Wörter hat unser gelehrter Martin Felmer beigefügt»;
KÁTAI G., Vasárnapi Újság 1860. 632—634., TEAUSCH Schriftsteller-Lexikon I. 297. s utána SZINNYEI J. Magyar írók élete és
művei tévesen írja, hogy EELMEE német «register»-t készített, a
«register» csak az 1801. kiadásban van s ez EDEE műve, Ii
lejjebb). A német értelmezéssel azonban a kortársak nem voltak
megelégedve. SÁNDOE ISTVÁN azt mondja (Sokféle VIII. 46.), hogy
«felettébb rosszul van tolmácsolva», s ugyanezt olvassuk MÁETON
JózsEFnél is (1. MÁETON Elmélkedések 7. és 1800. évi m.-n. szótár
XVIII. 1.). Végül megjegyzem, hogy MÁETON JÓZSEF szótárainak
*) Ezekről részletesen lásd M. Nyelv III. 4-ik füzetében.
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ismertetése kapcsán fogok szólani arról, miért kellett nálunk a
XVIII. század második felében német-magyar, illetve magyar
német szótár.
Az 1767. évi kiadást tizenöt év múlva újabb kiadás követte.
P. PÁRIZ szótára 1782-ben új lenyomatban jelent meg. A kiadás
nak ugyanaz a czíme, a mi az 1767. évben megjelentnek; a
külömbség a czímben az, hogy a latin-magyar részben a nyom
tató így nevezi meg magát: «Sumtibus Samuelis Sárdi et Martini
Hochmeister Caes. Eeg. Privilegiati Typographi, et Pibliopolae
(sic!) Anno MDCCLXXXII», a magyar-latin részben meg így:
«Novae huic Editioni nunc s e c u n d ö solertiá Typographi
addita est Lingva Germanica. Gibinii, Sumtibus Martini Hoch
meister, Cses. Eeg. Typographi et Bibliop. Privil. Anno M. DCC.
LXXXII*.*)
Ez a kiadás tartalomban, terjedelemben egyszerű lenyo
mata az 1767. évinek. Ugyanazok a sajtóhibák (vö. pl. 234, 42a.
scavie a helyes scabie helyett) itt is, ott is, úgyhogy ez újabb
kiadást csak c z í m l a p k i a d á s n a k kell tekintenünk. Egyéb
iránt ezt már SÁNDOR ISTVÁN is tudta, a ki ezeket írja: «1782ben csak a Homlok levele újult meg, mert a többi az 1767-iki»
(Sokféle VIII. 46.), majd egy más helyen (Sokféle X. 70, 71.)
ezt mondja:
«Soha talán egy könyvnyomtató sem érdemiette úgy meg, hogy
a' nyomtatott Munkájával tserbe maradjon, mint Hochmeister Szebeni
könyvnyomtató a' Magyar és Deák Szókönyvével. Az <5 valóságos
karantsi Betűi olly kopottak, hogy s z é g y e n 's g y a l á z a t egy egy
Ország Fővárossának könyvnyomtatójára nézve. De ez még tűrhető
volna, ha a' könyve mindenfelől a' sok n y o m t a t á s b e l i h i b á k 
k a l olly teli nem volna.**) Ezen könyvnek eló'bbeni Szebenben Sárdi
által lett 1767-diki kiadása sokkal különbb. Só't most is ezen könyv
első Eészének Pozsonban Landerer által történtt kinyomtatása jóval
többet ér valamint betűire, úgy papirosára nézve is».

*) E kiadásból sok példány forog közkézen. A M. N. Múzeum pél
dánya L. lat. 944. jelzet alatt található.
**) Jegyzetben ezt írja: «Még sem tartotta méltónak ő Kegyelme,
hogy legalább a' könyv végén az Erratáit említse. Hihető azon okból,
hogy a' vevők a' sokaságtól meg ne ijedjenek*.
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SÁNDOR ISTVÁN e szavai után, a melyek teljesen helyesek,
nem szükséges bővebben szólnunk e kiadásról, melynek csak a
«homloklevele» más, mint az 1767-diki kiadásnak. Áttérünk
mármost az utolsó kiadásra, a mely 1801-ben jelent meg.
A legelső, a mit a kiadásról megjegyzünk, hogy latin-magyar
része Pozsonyban Füskúti LANDERER MIHÁLY nyomtatójából ke
rült ki, míg a magyar-latin-német rész HOCHMEISTER MÁRTON
nagyszebeni nyomdász sajtójának terméke (vö. Lectori salutem
előljáró beszédet).
A kiadás latin-magyar részének ugyanaz a czíme, a mi az
1767. évinek, a külömbség csak az, hogy «Petrus Bod» után ez
van: «Editio Nova, aucta et emendata. Tomus I. Novae huic
Editioni additum est in Tomo II. Eepertorium Germanicum
alphabethico ordine redactum. Posonii et Cibinii I. M. Landerer
de Füskút et M. Hochmeister 1801. »*)
A magyar-latin résznek ez a czíme: «Dictionarivm vngarolatino-germanicvm olim stvdio Alberti Molnár, Francisci PárizPápai et Petri Bod conscriptvm, nvnc revisvm, emendatvm et
vocabvlis cvm aliis tvm imprimis technicis, ad philosophiam,
mathesim, physieam, chemiam, phythologiam et zoológiám pertinentibvs avctvm opera Josephi Caroli Eder. Tomvs II. Cibinii et
Posonii T. S. M. Hochmeister et M. Landerer*.
A latin-magyar rész több czikkel bővítve van (vö. Dyndynien'e, Diogenes, Napoca stb.), illetve a régi czikkek itt-ott
javítva vannak (vö. pl. dimisus). Általában azonban kevés a
változtatás, még sajtóhiba is van benne annyi, mint az előzőkben
(Sokféle VIII. 46.). Annál bővebb a magyar-latin-német rész.
Mindenekelőtt e részhez ábécze-rendbe szedett német szómutató
van csatolva (Deutsches Repertórium, als nothwendiger Anhang
zu dem ungrisch-lateinisch-deutschen Wörterbuche des Pariz
Papai), melynek az volt a feladata, hogy a német olvasmányok
alkalmával segítségére legyen a magyar írónak, esetleg tanulónak.
De hogy mily nehéz volt e szómutató használata, mutatja, hogy
ha pl. valaki tudni akarta, hogy a gleich szó mit jelent magyarul,
hát 32 helyen kellett utána né.zni (1. erről MÁRTON József Eszre-

*) Sok példány ismeretes e kiadásból; a M. N. Múzeuménak jelzete
L. lat. 945.
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vételek 4. 1.). Sok újítás volt a magyar-latin-német részben is.
ÉDER JÓZSEF KÁROLY, e rész sajtó alá rendezője már a czímlapon
azt mondja, hogy sok tudománybeli műszót iktatott be részint
a bölcselet, a számtan, a fizika, részint pedig az állattan, növény
tan köréből. Ez időkben ugyanis a tudományos műnyelvet
magyarították íróink, a latin kifejezéseket magyarokkal pótolták.
E neológiai alkotásokkal, a melyekről részletesebben MÁRTON
JÓZSEF szótárai alkalmával szólunk (vö. szótára bevezetését),
számolni kellett a szótárírónak is, s sokat be kellett iktatnia,
ha azt akarta, hogy müve a kor színvonalán álljon. ÉDER J.
KÁROLY sok ilyen csinált terminus technicust iktatott be a P.
PÁRiz-féle szótár 1801. évi magyar-latin-német részébe. E szavak
egyikót-másikát már SÁNDOR ISTVÁN is szóvá tette. így SÁNDOR
I, ezt írja (Sokféle X., 13. 14.):
((Műszer nem I n s t r u m e n t u m , a' mint EDER úr deákozta,
hanem M a t é r i a , M a t é r i á i é , Zeug, Stoff, a' mint Bod tette
ki. . . . Ugy szinte Felekezni nem C o n s p i r a r e , P a c t i o n e m conflare, hanem annyi mint B a r á t k o z n i , A m i c a r i . Felekezet
sem F a c t i o , hanem inkább A m i c i t i a , A m i c a t i o v. G o e t u s . . . .
Az említett Úr a' Bányászatot is több más új szavakkal a' Szóköny
vünkbe behozta, 's Metallumnak deákozta. Hogy a' Bányászat
újonnan jól faragott magyar szó légyen, azt megengedem, de az Ertzet
nem jelentheti, hanem inkább a' Bányász Tudományt, Mesterséget,
avagy Munkát.»
Nem gondolnám, hogy az említett és a szótárban lévő többi
nem említett szavak közül ÉDER egyet is csinált volna. így pl.
a műszer megtalálható MÁRTON JÓZSEF 1800. évben megjelent
magyar-német részében (((műszer, 1. das Werkzeug, 2. az álla
tokban és növényekben az organok, v. műszerek, Die Organe
od. Werkzeuge, u. o. előbeszéd XI., XII. l a p : műhszer), ugyanitt
találjuk a ((bányászat, das Metall» szót is. Minthogy MÁRTON
JÓZSEF nem faragott új szókat, valószínű, hogy e két adat is
régebbi írók műveiben megtalálható; ő «azok közül a' számos
új szók közül, mellyek tíz-tizenkét esztendő ólta támadtak» (vö;
1800. évi magyar-német szótár XVI. lap) csak a ((közönségessé
lettek»-et vette fel egykorú írók műveiből. Ugyanezen írókból
merített ÉDER is, a kik bizonyára FÖLDI, DUGONICS, BARÓTI SZABÓ
D., BARTZAFALVI SZABÓ D. A nyelvújítási adatokon kívül ÉDER
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azzal is bővítette a szótár anyagát, hogy több s z é k e l y szót
iktatott a magyar-latin részbe. Ezeket a szavakat sicul. (esetleg
székely szó) jelzéssel látta el. Ezek a sicul. jelzetű szavak tehát
nem P. PÁRIZ, hanem E P E R székely szavai (összeállítva, s P. PÁRIZ
szavainak feltüntetve Nyr. XVIII. 370, STEUER JÁNOS).
P. PÁRIZ szótáráról mármost a kövekezőket állapítottuk
meg: A szótár öt kiadást ért, melyek két főtypusra vezethetők
vissza: a) 1708, 1762, B) 1767,1782, 1801. A B) kiadásokban német
nyelvi bővítés és neológiai alkotások vannak. A német értelme
zések igen hibásak.
6. P. PÁRIZ követői. P. PÁRIZ követőinek azokat a két vagy
több nyelvű szótárak szerzőit nevezem, a kik a XVIII. század
folyamán és a XIX. század elején P. PÁRIZ szótárának értelme
zéseit szóról 3zóra kiírták, vagy pedig a P. PÁRIZ-féle szótári
anyagot bővítették azzal a világos czéllal, hogy ők P. PÁRIZ
szótárát akarják kiegészíteni. Azok a szótárírók azonban, a kik
P. PÁRIZ művét csak azért használták a maguk szótára meg
alkotásánál, hogy művük teljesebb, • tökéletesebb legyen, a kik
tehát csak mint segédmunkát, illetve forrásmunkát használták
P. PÁRIZ Dictionarium-át, ezeket a szótárírókat nem tarthatjuk
P. PÁRIZ követőinek; BARÓTI SZABÓ DÁVID, KRESZNERICS FERENCZ
vagy MÁRTON JÓZSEF tehát nem nevezhetők P. PÁRIZ követőinek,
ellenben SÁNDOR IsTvÁNt annak kell tartanunk, mert az ő Tolda
léka P. PÁRIZ magyar-latin részének kiegészítése. P. PÁRIZ szótára
követői szerintem a következők:
a) «Toldalék* 1794—1797 tájáról. A M. N. Múzeum
könyvtárában van egy 4-rétű magyar-latin szótár (jelzete «L. hung.
67.»), melynek nincsen czímlapja. A szótár három részből áll,
mely részeknek ezek a czímei: T o l d a l é k , M o r s a l é k , S z e 
r e z d-m e g. Semmi egyéb közelebbi meghatározás nincs a művön.
A czímek után az ember azt hinné, hogy e szótárka egy na
gyobb műnek lehetett a toldaléka, a minthogy e korban szokás
volt «Toldalék» czímen szótárt mellékelni a műhöz (vö. pl.
MARIAFFY Kis frazeologyiáját 1788-ból, B. SZABÓ Magyarság virága
ban 1803-ban stb.). Mindeddig azonban se én, se más nem
talált olyan könyvet, a melynek ez függeléke volna. Sőt azt tar
tom valószínűnek, hogy e T o l d a l é k önállóan megjelent könyv^
a mely sohase volt semmi könyvnek a függeléke (vö. SÁNDOR I.
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Toldalékát, a mely önállóan jelent meg). Erre a következő
bizonyítékok vannak:
a) A múzeumi példány olyan számozással van (A—U-ig,
összesen 20 kéthasábos negyedrétű levél), a mely valószínűvé
teszi, hogy a Toldalék önállóan megjelent könyv.
(3) A múzeumi példányon kívül e negyedrétű Toldalékból
még egy példányt ismerek, s ez SZÜKY DÉNES tulajdona. Ez a

példány DUGONICS ANDRÁSÓ volt, a ki 1790—1803. közt meg
jelent 15—20 negyedrétű apróbb nyomtatványnyal «Analecta»
czímmel egybe köttette.
Y) A két ismert negyedrétű példányon kívül ismerünk egy
harmadik példányt is. Ez 12-ed rétű egy hasábos 78 levélre
terjedő kiadás, a mely külömben szórói-szóra, betüről-betűre
egyezik a 4-ed rétű kiadással. Ez a kiadás csak máskép tördelt
kiadás, külömben ugyanaz, a mi a múzeumi példány. Ez a pél
dány SZÉLL FARKAS tulajdona. E 12-ed rétű kiadás nem jelen
hetett volna meg ugyanazon mű függelékeképpen, a melynek
függeléke a 4-ed rétű lehetett volna.
Elfogadhatjuk tehát azt kiindulópontul, hogy e Toldalék
önállóan megjelent szótári mű.
E szótári műre a nyelvészek figyelmét BARTHA JÓZSEF
hívta fel «Tóldalék. Egy ismeretlen szótár a nyelvújítás idejéből*)
czímű értekezésében (1. Magyar Könyvszemle, új foly. V. 184—
190, 405.). BARTHA értekezése, valamint a saját kutatásaim
alapján írom e szótárról a következő sorokat:
A legelső dolog, hogy megállapítsuk, minő források alap
ján készült a Toldalék. Az első, a mit észreveszünk, hogy a
szavak egy része latinul van értelmezve, más része pedig értelme
zés nélkül van, p l . : Értelmezéssel: nAnda Pál hadába való:
Uxorius* | « J á k ó b p á l t z á j a : Baculus Astronomicus» | ((Já
n o s p a p o r s z á g a : India, Utopia» stb.; értelmezés nélkül:
«Kalóz, á r m á s , d ú l ó , r a b l ó , t o l v a j , k ó b o r l ó . K a l ó z o l n i ; z s á k m á n y o l n i r a b l a n i a | «Kandalló, l á n g á l l ó ,
tűz hely a' szobában» stb. Az értelmezés nélkül való magyar
szavakról nagyon könnyű kimutatni, hogy azok BARÓTI SZARÓ
DÁVID Kisded Szótárának 1792. évi, tehát második kiadásából
valók (vö. M. Könyvszemle V. 186.). Az értelmezéssel való sza
vak jórésze meg P. PÁRIZ Dictionariumából való. E szótárnak
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BoD-féle kiadását dolgozta fel a mi írónk, s ki lehet mutatni,
hogy czélja volt mind azt, a mi a latin-magyar részben meg
van, de a magyar-latinban hiányzik, a magyar-latin részbe bele
dolgozni, így pl. a BoD-féle «Nomina propria»-kat (vö. Basa,
Bas:
Basilius, Bála, Bálás: Blasius stb.) a mi írónk mind
ábéczerendbe szedte s közölte. Épp ezért azt hiszem, hogy a
szerzőnek az volt a czélja, hogy P. PÁRIZ Dictionariuma magy.lat. részéhez nyújtson pótlékot. Ezt igazolhatja részben az is,
hogy a múzeumi példány kötési tábláján, a mely a XIX. század
elejéről való, az van nyomtatva arany betűvel, hogy «Appendix
ad P. Papai Dictionar(ium).» Tehát a Toldalékot a kortársak
is P. PÁRIZ szótára toldalékának tekintették, s ezért tárgyaljuk
mi is P. PÁRIZ követői közt e szótárírót.
Azonban P. PÁRIZ magyar-latin részéhez nemcsak azok a
pótlások kellettek, a melyek a latin-magyar részből pótlandók a
magy.-lat. részbe, hanem kellettek más ott hiányzó magyar sza
vak is. így kellettek táj&zavak, kellettek nyelvújítási, mégpedig
tudományos műszavak. A XVIII-. század végén és a XIX. elején
szótáríróinknak számolniuk kellett a tudományos műnyelv és az
irodalmi köznyelv terén megindult nyelvújítással. P. PÁRIZ 1801.
évi kiadásában vannak ugyan neológiai alkotások, de az előző
kiadásban (1783) alig egy-kettő (pl. szótár). A Toldalék szerzője
ezzel az új szófaragó iránynyal is számolt, a mikor B. SZABÓ
DÁVID Kisded szótára második kiadásán kívül más forrásokat is
használt. Ilyen forrása a BARTZAFALVI SZABÓ DÁVID fordításához,
«Szigvárt klastromi történeté»-hez (Pozsony 1787. L, II.) mellé
kelt «Szótár: Dictionárivm». E forrását könnyű felismerni, mert
a Toldalék írója BARTZAFALVI SZABÓ Zúzoros: Januarius, Enyheges : Februarius, Olvanos: Martius, Nyilonos: Április stb. hónap
neveit mind közli.
A 1792. évi Kisded Szótáron és az 1787. évi «Szigvárt»-ban
közölt «Dictionárivm »-on kívül van a Toldalék írójának meg
egy forrása, a mely fontos annak a kérdésnek az eldöntésénél,
hogy mikor jelent meg a Toldalék. BARTHA JÓZSEF e harmadik
forrással nagyon szépen bizonyította be, hogy a mi Toldalékunk
1794 és 1797 közt jelent meg. Ez a forrás GROSSINGER JÁNOS
«Universa história physica Begni Hungáriáé secundum tria regna
naturse digesta» ez. műve, a mely műnek első kötete (Pozsony
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1793) az emlősöket, második kötete (n. o. 1793) a madarakat,
harmadik kötete (u. o. 1794) a halakat és a csúszó-mászókat,
negyedik kötete íu. o. 1794) a bogarakat, ötödik kötete pedig (u.
o. 1797) a fákat tárgyalja. Mármost az a fontos, hogy a mű
mindegyik kötetének végén latin-magyar-német-tót (esetleg csak
lat.-magy.-német) szójegyzék van közölve. Ezekből a szójegyzé
kekből merített a Toldalék írója, mégpedig akként, hogy az I.
és II. kötet szavai a szótár mind a három részében (Toldalék,
Morsalék, Szerezd-meg) előfordulnak, a III. és IV. kötet szavai
csak a harmadik részben: a «Szerezd-meg» czíműben találhatók.
Az ötödik kötet szavai közül, a mely 1797-ben jelent meg, egy
sincs a Toldalékban, a mi bizonyítja, hogy ezt a szerző nem
használta, illetve nem használhatta már.
BARTHA e becse3 megfigyeléséből következik, hogy a Tolda
lék 1794—1797. közt jelent meg.
A forrásokkal való összevetés után marad még néhány
szó, a melyekről BARTHÁnak az a nézete, hogy a Toldalék író
jának nyelvjárási szavai és így saját beiktatásai. BARTHA azt
bizonyítja e tájszavakból, hogy a Toldalék szerzője palócz nyelv
járást beszélő írónk, a ki munkáját Kassán, Ellinger sajtójában
nyomtatta.
BARTHA e következtetését nem fogadhatjuk el a következő
okok alapján :
a) A M. N. Múzeum példányán tintával és czeruzával ez
van írva: «ad supplem. 3 (ez tintával) BALOGH ISTVÁN (czeru
zával) Toldalék (nyomtatva) a magyar szókönyvhez» (czeruzával).
E bejegyzés a XIX. század elejéről való. Valószínű, hogy csak
a szótár tulajdonosának s nem a szerzőjének a neve. Ezt azért
mondom valószínűnek, mert a M. N. Múzeumban 1790 tájáról
van egy BALOGH ISTVÁNY nevű írótól kézirat, de a kéziratban
levő nyelv, helyesírás külömbözik a Toldalék helyesírásától.
P) SZÉLL FARKAS példányán ez a bejegyzés olvasható: «S.
B a p h a e l T a k á t s ex O r d . S. F r a n c , c o n s c r i p s i t , e t
p r o p r i a t y p o g r a p h i a i m p r e s s i t » (fedéllap belseje, tintá
val). Ez a teljesen egykorú bejegyzés tehát azt mondja, hogy
TAKÁTS BAPHAEL szent-ferenczrendi szerzetes írta össze e Toldalékot
s saját sajtóján kinyomtatta. Nekem mindeddig nem sikerült rá
akadnom, hogy TAKÁTS BAPHAEL nevű ferenczrendi szerzetes
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1794—1797. táján élt volna. Épp úgy nem sikerült rábukkannom,
hogy a ferenczieknek másutt, mint Csík-Somlyón lett volna
nyomtató műhelyük.*) Mindazonáltal e bejegyzést hitelt érdem
lőnek tartom, s a Tóldalék-ról mint TAKÁTS E. művéről csak
azért nem szóltam, mert TAKÁTS RÁPAHLre vonatkozólag semmit
sem sikerült találnom.
Fejtegetésünk eredménye tehát: A Toldalék ez. szótár P.
PÁRIZ szótára appendix-ének tekintendő, s 1794—97 közt jelent
meg. Szerzője talán TAKÁTS EÁFAEL ferenezrendi szerzetes. A Tóld'dékn&k szótári tekintetben kevés értéke van, mert ismert forrá
sok alapján van összeállítva.
b) SÁNDOR ISTVÁN «Toldalék*-a 1808-ból. SÁNDOR ISTVÁN, a
kinek tudományos érdemei ma sincsenek kellően méltatva, «Sok
félé »-jében sokat foglalkozott nyelvi kérdésekkel is. A magyar
szótárakról is MOLNÁR ALBERT és BŐD PÉTER nyomán ő írta az
első rendszeresebb ismertetést (Sokféle VIIL 40—47.), s nem
mulasztott el alkalmat más értekezéseiben sem, hogy egy-egy
szótárunkról biráló megjegyzést ne tegyen. így tett több meg
jegyzést P. PÁRIZ szótárának 1767-diki, 1782-diki és 1801-diki
kiadásaira. Nem tetszett neki e szótár német értelmezése, mert
az felettébb «rosszul van tolmátsolva» (Sokféle VIIL 46.), nem
tetszett, hogy P. PÁRizból sok régi szó, sok tájszó, valamint sok
olyan magyarországi szó hiányzik, a melyek nem tájszavak, de
mert nem közerdélyi szavak is, hát nincsenek bent a szótárban.
0 is pótolni akarta mind e hiányokat, s 1801-ben (Sokféle
VIIL 47.) ezt írja:
«En is szinte most azon vagyok, hogy a Magyar Szókönyvből
kihagyott Szavakat, mellyeket húsz és e g y n e h á n y Esztendők ólta
nagy fáradsággal hallásból és olvasásból öszvegyüjtöttem, a Magyar
Szókönyvhez tartozó Toldalék gyanánt kibotsássam. Ezen Toldalék
mellé, melly nem igen kissebb leend a Toldottnál, Szándékom van,
mind azon Szavainkat külön és sorral előhozni, mellyek az Eredetökre
nézve vagy valóban idegenek, vagy tsak azoknak lenni látszatnak.*

*) Vö. GLÓSZ M I K S A : A csik-somlyói szent-ferencz-rendi

nyomdájában az 1662—1884. évig megjelent
Somlyó 1884.

szerzetesek

könyvek . . . czímtára.

Csik-
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Az igért Toldalék 1808-ban jelent meg ezzel a czímmel:
«Toldalék a' Magyar-Deák Szókönyvhez, a' mint végsőször jött
ki 1767-ben és 1801-ben. Irá Sándor István. Bétsben 1808.»
A szótár tartalma ez: Előbeszéd, a melyben SÁNDOR ISTVÁN
beszámol arról, hogyan készítette szótárát, a mely «harmintz
esztendei munka» gyümölcse.. A szótárt régi írók műveiből (Hal.
beszéd, Margit leg., Bécsi kódex, Komjáthy B., Pesthy G., Erdősi
Silvester L, Tinódi, Heltai, Pázmán és Gyöngyösi), az élő nyelv
ből, valamint BAKÓTI SZABÓ DÁVID Kisded szótárából szerkesztette
össze. Czélja volt «mind azon Szavakat öszve gyűjteni, mellyek
mind eddig Szókönyvünk kivül maradtak, \s még is majd itt
majd amott a' Magyaroknak szájokban forognak, vagy pedig a'
régiebb Magyar könyvekben találtatnak)).
Az Előbeszéd e néhány idézetéből is kivehető, hogy
SÁNDOR ISTVÁN a nyelvújítás szavaiból alig-alig vett fel valamit,
t. i. csak azokat, a melyek BARÓTI SZABÓ D. Kisded szótárában
előfordulnak, vagy a melyekről ő részletesen írt Sokfélé-jében
(vö. bányászat, betűrend, műszer stb.).
Az Előbeszéd után következik a magyar-latin (esetleg né
met is) szótár egy pótlékkal, melynek czíme: «Megszerezés».
A «Megszerezés» után «Némelly Étkeinknek neveik», valamint
«A' természeti Hangokból és Zörgésekből eredett Igéink». Mind
kettő betűrendben. Az utóbbi pótlékra megjegyzem, hogy hasonló
található GYARMATHI S. Nyelvmesterében is.
SÁNDOR IsTVÁNnak tehát éppúgy mint az 1794—97-ből
való Toldalék szerzőjének az volt a czélja, hogy P. PÁRIZ szó
tárának hiányzó részeit pótolja.
c) CELLARIUS KRISTÓF «Liber memorialis latinitatis»-a.
CELLARIUS KRISTÓF (szül. Schmalkaldenben
1638 nov. 22.,
megh. Halléban 1707 jun. 4-ikén) hallei egyetemi tanár a többi
közt etymologiai csoportosításban írt egy latin-német szótárt.
A mi protestáns iskoláinak tanuló ifjúságának a XVIII. század
ban ez volt a kézi szótára, mégpedig abban az átdolgozásban,
a melyet BÉL MÁTYÁS, illetve ennek alapján BUDAI Ézsaiás készí
tett.*) CELLARIUS szótárát ugyanis BÉL MÁTYÁS magyar és cseh
*) SZAMOSI JÁNOS említ egy 1808-ból való győri kiadást is, melyet
MÁRTON ISTVÁN rendezett volna sajtó alá (Erd. Múz. I. 32.).
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értelmezéssel látta el, s az így átdolgozott négy nyelvű szótár
első kiadása 1719-ben Nürnbergben, 1 ) második kiadása 1735ben Lipcsében,2) a harmadik pedig 1777-ben Pozsonyban jelent
meg. Valamennyi bővített és javított kiadás.
CELLARIUS-BÉL szótári müve sokszor jelent meg az említett
három kiadáson kívül is; így az 1735. évi lipcsei kiadásból
van lenyomtatva a következő három, csupán latin-magyar nyelvű
kiadás: Debreczen 1754, 1768, Pozsony 1764. — Ugyancsak az
1735. évi lipcsei kiadásból van készítve az a latin-magyar
kivonat is, melynek czíme «Primitiva vocabula linguse, e Christophori Cellarii, Libro memoriali . . . excerpta», s melynek
nagyon sok kiadása van, az első 1742-ből, az utolsó 1827-ből
való.3)
Az a kérdés, mi az értéke e BÉL-féle szótárban a magyar
szókészletnek. S erre azt kell felelnünk, hogy BEL szótárírói
működésének igen csekély az értéke. A CELLARius-féle szótár
értelmezésénél ugyanis BÉL nem végzett eredeti, önálló munkát,
hanem beérte azzal, hogy a latin szavak értelmezését P. PÁRIZ
Dictionariuma 1708. évi kiadásából kiírta, ime néhány bizonyí
ték az Z-en kezdődő latin szavakból:
*) Czíme: «Christophori Cellarii Latinitatis probatae et exercito?
Liber memorialis n a t u r a l i ordine d i s p o s i t u s . . . I n V s u m seholarum Patriae
. . . interpretatione Hungarica et Bohemica locupletauit . . . Matthias Bel
. . . Noribergse MDCCXIX.» A m ú z e u m i példány jelzete L. lat. 484. —
A M. N. Múzeum könyvtárában az összes itt említett CELLARius-féle t a n 
könyvek megvannak, s mind a «L. lat.» szakban vannak.
2
,
) Az 1735. évi kiadásról bibliographiai m u n k á i n k (vö. PETRIK) és
egyéb értekezéseiuk (vö. SZAMOSI, Erdélyi Múz. I. 32.) úgy beszélnek,
m i n t b a Lőcsén jelent volna meg, pedig a kiadás czímlapján világosan
meg van mondva, h o g y : «Levtschoviae. Prostat apud J o h a n n e m Breverem,
cuius impensis Lipsiae prodiit sub finem A. 1735.*
3
) «Primitiva vocabula* k i a d á s a i : Beszterczebánya 1785, Debreczen
1742, 1773, Győr 1743, Kassa 1778, 1779, 1787, 1800 és egy év nélküli,
Kolozsvár 1768, Komárom 1791, Nagyvárad 1810, Pest 1794, 1808, Pozsony
1766, 1772, (1778), 1779, 1785, 1786, (1787), (1791), (1794), Sárospatak
1827, hely n é l k ü l : 1820.

Nyelvtudományi

Közlemények.
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CELLAEIUS-BÉL 1 :

«Lacinia — Hasítok a' ruházatom,
Prém»;
«Lacuna — Totsa, Potsolya, Motsár»;
«Lamina — Laposan ki-vertt értz»;
«Latex— Valami rejtekből ki-folyó
nedvesség» stb.

P. PÁRIZ

1708:

«Lacinia — Hasíték a' ruházaton»;
«Lacuna—Víz-álló, Tótsa, Potsolya, Motsár»;
«Lamina — Laposan ki-vertt értz,
Bányászna, Lánna»;
«Latex— Belől-való nedvesség,
Valami rejtekből kifolyó ned
vesség)) stb.

E bizonyítékokat igen könnyű szaporítani, úgy bogy állít
hatjuk, hogy BÉL magyar része nagyjában P. PÁRIZ latin-magyar
szótárának magyar része.
BÉL művét megjavította s CELLARiust sok tekintetben önállóan
értelmezte BUDAI ÉZSAIÁS debreczeni tanár; BUDAI műve is több
kiadást ért, ezek: Pozsony 1785, Debreczen 1798, Pozsony és
Pest 1800, Debreczen 1808, 1817, 1831. BUDAI neve először az
1798. évi kiadáson van említve.*) Végül megjegyzem, hogy
CELLARIUS magyar követője MOKRT BENJÁMIN volt, a ki etymologiai csoportosításban a következő szótárt írta: «A' régi Bómai
nevezetesebb Klassikus írókon és ezen könyvnek ki-terjedéséhez
szokott kritikán épűltt Deák-Magyar Etymologiai Lekszikon.
Készítette az Oskolás-gyermekeknek számokra Mokry Benjámin,
a' Görög- ós Deák-Literaturának volt Tanítója 's a' t. Pesthen
1823. • (A múzeumi példány jegye L. lat. 858.)
d) P. PÁRIZ szótára magyar nyelvi anyaga került bele több
olyan szótárba, a melyeknek a latin-magyar nyelv mellett egy
harmadik nyelv értelmezése volt a főczélja. így a JAMBRESSICHféle «Lexicon latinum, interpr. illyrica, germanica et hungarica»
(Zágráb 1742.) szótárban a magyar rész P. PÁRizból való. (E latin
horvát szótárról részletesen Bad 162. köt.: DUKÁT Vk.: «Jambresicev Lexicon».) Ugyanez áll a BERNOLÁK-féle latin-tót, vala
mint a budai latin-oláh. (Buda 1825.) szótárról is Az oláh iroda*) Czíme: «Cliristophori Cellarii Latinitatis probatae et exercitse
Liber memorialis, sub . . . . Cum Interpretatione Hungarica, et aucta, et
curatius ordináta ab Esaia Budai . . . Debrecini 1798». A múzeumi pél
dány jegye: L. lat. 49b. A M. N. Múzeumban a többi kiadás is megvan.

51

A MAGYAR SZOTÁRIRODALOM.

lomban külömben is mélyebb nyomot hagyott P. PÁRIZ szótára.
Az oláh irodalom legrégibb szótára a XVIII. századból való
(a bpesti egyetemi könyvtár tulajdona); utána korban a P.
PÁRIZ szótárából készített latin-oláh szótár következik. Mind a
két oláh szótár kéziratban van meg csupán. A P. PÁRizból ké
szített latin-oláh szótárra vonatkozólag ezt olvassuk P. PÁRIZ
Dictionarium-ának 1767-diki Bon-féle kiadásában: «Translatus
est utilis hic Liber (t. i. P. PÁRIZ szótára) a Viro quodam Polyglotto in Linguam Valachicam, forte in usum Principis Valachiae,
cujus exemplar unicum in rationem monasterii SS. Trinitatis
Basilitarum Balásfalvensis, non pridem ter centum florenis
Rhenensibus est coemtum». Ez oláh átdolgozásról, minthogy
általa a magyar szókészlet nem bővíttetett, a magyar szótáriro
dalom történetben nem szükséges bővebben szólni. Megemlítem
azonban, hogy a mi adataink szerint az oláh példányt báró
BARKÓCZY FERENCZ esztergomi érsek vette meg 300 rénes forinton
s adta oda a görög kath. balázsfalvi bazilita-monostornak (vö.
KÁTAI GÁBOR, Vasárnapi Újság 1860: 632—634. lap). Jelenleg
a kézirat a balázsfalvi gör. kath. főgimnázium tulajdona s leg
újabban CRETU G. írt róla egy értekezést ezzel a czímmel:
«Cel mai vechiu dictionár latino-rominesc de Tódor Corbea
(Manuscript de pe la 1700.). Notita de prof. Gr. Cretu. Bucuresci. Tipográfia «Vointa nationalá 1905». CRETU egészen
másként mondja el az oláh szótár történetét, mint a mi emlé
keink, állításai azonban csupa tévedések (pl. hogy az oláh szó
tár MOLNÁR ALBERT szótára alapján készült.)

*

*

*

Végig tárgyaltuk P. PÁRIZ szótárát, s láttuk, milyen
hatással volt e mű kortársaira. Nyelvtörténeti kutatásaink
ben ma is nagy hasznát veszszük, mert anyagát teljesen
KRESZNERICS, sem pedig a NySz. nem tartalmazza (vö.
XXI. 29.).

nagy
köz
sem
Nyr.
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Északi-Gsztják nyelvtaiiuliaánvok.
(Második közlemény.)

I. Szövegek.
a) Obdorszk vidékéről.
6.

oysatpi-fibdrlos.

áddl loy'k'-iay audtna, ad?l kalt-iay aurtna yölSm yui olldt.
tör§m eudlt pitsdt, ali mou eudlt tiudSdt, hu and oéüt. uankeba
nan olhiifot, you-keba %ou olliiüdt. sidi oldal eudlt noyds-, uaikur eudtht, on't-uai-kur eudtht. met ai apsdl nemal
oysatpitibzrlos.
iaiydlalna kbga, iuganna nomla.
«yöl§m nobdt emlt uéhm taéu, uehm uaiiu yos-pela masl
tinidül* — «iain9n ma euolhm uulpdn östdn, %ada uanna uas olh)
iair)?lal lauhr)7>n: alabdt ^vtl-kemna uas ol (labdt yvtl youat

6. A r é z h ü v e l y e s

Tyiberlosz.

A magánosan [álló] bálvány-nép folyófokán, a magánosan
[álló] kalt-nép folyófokán három ember van. Az égből estek vagy
a földből születtek, ők nem tudják. Eövidnek rövid ideig élde
gélnek, hosszúnak hosszú ideig éldegélnek. A mint így vannak,
nyuszt-, vadlábat, erdei vadlábat vágnak [é. vadásznak]. A legkisebb
öcscsüknek a neve: Eézhüvelyes Tyiberlosz. A bátyjai gazda
gyanánt tekintik.
«A három nemzedék óta ölt portékánkat, ölt vadunkat vala
merre el kell adni!» — «Bátyáim [duális], nálamnál öregebbek
vagytok, hol vaií [itt] a közelben város ?» — A bátyjai mondják:
«Hét napnyira van a város (hét nap hosszatt kell menni)» —•
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manda masl)». — aiaiydn, nin öydl uerdtdn/v iaiydlal öf§l uer'sdydn, tas lelta pitsdydn, uai-yul lelta pitsdydn. kim-itsdt, iaiydlal
kat laygdr-kol lezatsdydn. oysdtpi-íibdrlos öySl elti lehs. iaiydlal
talhydn; tas-ujs talhydn i louel talhydn.
uan-keba uan manht, you-keba you manht. sidi mandel
smlt törSm paths. iuy seudr'sdt, lebds maritsdt, llsdt, mola an'
lísdt, iázdy andam.
ahy svyatti iis, kil'Sdt. kiVsdt i pa man'sdt. uan-keba uan
manht, you-keba you manht. oysatpi-iibdrlos bySl elti am»sl,
oly dl pela 'mntl: uas idds. uasna: Ivysdt. yundi-keba mur ös,
'uasl porhm, 'rieyyoi-kalddm andam. uas sdiitsdl, Ivydi uespi idm
yat olmal, si %htna Ivysdt. you pvraidtna, neyyoina tvisa tayya,
r-at-yisl andam.
uiaiydn, tam yatna tada i yoilu! iuy mola legadatvn! ma
uas Sdiitta manhm.n oysatpi-iibdrlos uas Sdiitsdlí: ney%oi-kalddm
andam, loyrdr-kalddm andam. törSm %odi la§ paidilimal, sidi
porhm uas (uas la§na ázat porhsa).
«Bátyáim, ti csináljatok szánt!» A bátyjai szánt csináltak. A por
tékát kezdték fölrakni [a szánra], a vadat-halat kezdték fölrakni.
Kimentek. A bátyjai két vállkötelet készítettek, a rézhüvelyes
Tyiberlosz fölült a szánra. A két bátyja húzza; a portékát-mit
húzzák, őt is húzzák.
Rövidnek rövid ideig mennek, hosszúnak hosszú ideig
mennek. A mint így mennek, az ég sötétedett [é. esteledett].
Fát vágtak, galyat törtek, ettek vagy nem ettek, [arról] nincs szó.
Reggel felé jött [az idö], fölkeltek. Fölkeltek és megint
mentek. A rézhüvelyes Tyiberlosz a szánon ül, előre felé néz :
város tűnt elő. A városba bementek. Valamikor csak volt [itt]
nép, a város hóval van borítva, embernyom nincs. A várost
megkerülték. Bemenésre való formájú jó ház volt [egy helyen],
ebbe a házba bementek. Reges régen (hosszú idővel ezelőtt)
ember lakta talán, hamuja sincs.
(•Bátyáim, ebben a házban itt le is fekügyünk! Fát-mit
készítsetek, én a várost megkerülni megyek.*) A rézhüvelyes
Tyiberlosz a várost megkerülte: embernyom nincs, egérnyom
nincs. Az isten a mint többször is havat bocsátott alá, ily mó
don a várost egészen behordta a hó.
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yuiydlal yoza iofóds. uoysátpi-t'ibdrlos apsiie mola uantsdn h> —
((uantemdddm nemdza andam». tut vl'sdt si yatna, ltumel-molaimel
vetsds. viaiydn, nin mazdy unipmlaiddn! at ma laiillém,)). nin
-yoiütdn volna yatna /»
oysatpi-űbdrlos kim-edds, kat Ivbasydn kutna noy-yby'ds.
nömdn ámdsl: üld§-naul ueriie olmal. uantman tviMi: uas numahy eudlt kordí sciudr naudrdal nila. uas-yaddt kut eudlt sidi si
naudrhiil. oysatpi-űbdrlos lailldll, lou pulaydl ioytds. nönidlta selta
naudrnids, saudr elti toyo i pidds. samr kat pvl eudlt katllsdll,.
oysatpdy kezdi lögöfitdsli, svsna samr yorda pitsdll. saudr yol fiudlr
81 "budi.
<.<tam uas katra pvraina neyyoina tnisa, tam uas lludnidt
ti tüü/» samr sey'tal mdlt udrlal etsdt, saudr 'budai eudlt turll
pidds. saudr ishm'sa. ittam yolna manl vu sorna.
ittam samr mundi yaltsa iis, síié mands. Isi Ivbasydlal
kutna noy-yöy'ds, uantman tvifoli: num keu-ahy eudlt naui yaUy

Az embereihez visszajött. «Rézhüvelyes Tyiberlosz öcsiké
mit láttál?» — «Látni, bizony, semmit sem láttam." Tüzet rak
tak, az evéssel-miükkel elkészültek. «Bátyáim, ti talán alugyatok! az éjjel én Őrködöm. Ti fekügyetek Je benn a házban!»
A rézhüvelyes Tyiberlosz kiment, a két éléskamra közé föl
kúszott. Fönn ül: szép holdvilág volt. Észreveszi, [hogy] a város
felvégéről [egy] vas nyúl ugrálása látszik. A városi házak között
ugrál így [erre felé]. A rézhüvelyes Tyiberlosz bevárja, éppen
az ő irányában jött. Erre aztán fölüről leugrott, a nyúlra oda
is esett. A nyulat a két fülénél fogva megragadta, rézhüvelyes
kését elővette [kihúzta a tokjából], a kés hátával a nyulat
nyúzni kezdte. A nyúl arra üvölt, erre üvölt.
«Ez a város régi időben embertől lakva volt, a ki ezt a
várost fölfalta (tk. megette), [azt] hozd ide!» A mint a nyulat
veri, a vére folyt. A nyúl üvöltés közben [egészen] elrekedt.
A nyulat eleresztette, még most is megy nagy ordítással.
Most a nyúl arra ment, a honnét az imént jött. A két
éléskamrája közé megint fölkúszott. Észreveszi, [hogy] dél
nyugat felől (tk. az Uralhegység felső vidéke felől) fehér felhő
tart erre felé, látszik. Ez a fehér felhő [mindegyre] közeledik,.
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vvndmmal nila. si naui pahy iidal nila. sem uantti
ioytds : naui laudy yoi uas numb(i) emlt iil.
«lang3-pen'gi karám sol, sol, sol,
uai-pey'gi kardm sol, sol, sol!
oysátpi-iibdrlosna alt ybllaidm!«
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vouatna

lou top iuudin lamy yoi U-pid9S, oysátpi-übdrlos nönidlta
süyat il-naudrnids. uoysatpi-tibdrlos kassen-gi, youdn yundíiolh)
—
«oysatpi-tib9rlos, ma al-nvyadnúdm, al ligaza!» selta uanthlt:
kat oypi mey'k' olmal. oysatpi-überlos lauSl: Ham uas nvy tiumení» kat oypi mey'k1 »
iásydl andam, áddm iásydl andam.
mey'k' lauSl: «kat yui ivntti-louat kördi yar le§ada!i> lou lauSl;
úezatlen-gi, nvy lezatlen, nvy mutrapy ös9ft».
mey'k' lauSl: «toyhy törSm numbi yuu iisdn, kurdy törSm
numbi yuu iisdn, nvy lezada!» oymtpi-iibdrlos pm-pifak Misina
tvidm löiddt uydl-udsna Ivskdsü, kim-laksdsli: kat yui ivntti-lourit
kördl yari iis. yolas laidi kor'-suygdl s\is laiű, yolas laidi pvrl'dl
s\is laiú.
[úgy] látszik. Szemmel látható távolságnyira jött: fehér lovas
ember jön a város felvége irányában.
«Evetfogú
sol, sol, sol,
állatfogú
sol, sol sol!
A rézhüvelyes Tyiberlosz meg ne hallja!»
A most érkezett lovas ember leereszkedett (tk. leesett), a
rézhüvelyes Tyiberlosz fölülről leugrott. «Ha a rézhüvelyes Tyiberloszt keresed, hogyan volna messze ?» — «"Rézhüvelyes Tyiber
losz, én csak tréfálok, ne haragudjál!" A rézhüvelyes Tyiberlosz
látja: kétfejű erdei manó az. A rózhüvelyes Tyiberlosz [így]
szól: «Ezt a várost te etted meg?» A kétfejű erdei manónak
jó szava sincs [rá], rossz szava sincs [rá]. Az erdei manó szól:
«Két embernek való birkózó teret készíts!» A rézhüvelyes Tyiber
losz mondja: «Ha készítesz, te készítesz, te fortélyos vagy.»
Az erdei manó [így] szól: «Szárnyas istennél nagyobb emberré
lettél, lábas istennél nagyobb emberré lettél, te készíts!» A rézhüve
lyes Tyiberlosz a jobb kezénlevő gyűrűket a szája nyílásába hajította,
kiköpte : két embernek való birkózó térré lett. A hol a vasszögnek
kell állni, [az] ott áll, a hol a jégtörő vasnak kell állni, [az] ott áll.
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kat oypi mey'k' noynids: «oysátpi-tíbdrlos toyhy tör§m
numbi yuii iuumdn, kurdy törSm numbi yuií iuumdn !» oysatpiűbdrlos mey'gdl pilna svylantta ypya yvn'sdydn. yvtl éddm-mosa
svylantsdydn, atl pathm-mosa svjlantsdydn. oysdtpi-t'ibdrlos l udrsernél pbsmdS, kat oypi mey'k'-igi kat tusi taynds. mey'k1-igi
oysatpi-tíbdrlos udr-sem nöyStlúű. oysdtpi-tíbdrlosna Ivskdsa. noyoslaidi kbrddtna taynds. yol tayds, sí tajds. ittam mey'k'-igi törmdl-gi
$vrds-kossi i-pus yvhs. mey'k'-igi lau uisli, lau-yatna töySr'sdVi,
ioyo-ioytds. yuiydlal kiltsdli.
nyuiydn yodi, idna' you yoilatdn ! muyeu Uddt-ki ioyStl, aratelna ülaiu kul'na.n sittelna lou il-ydijs. il-yoimal iubina tör§m
paths. yuiydlal lauhydn: uoysatpi-tibdrlos apsémdn lou at voitl,
tam üt min laiilUmdn!'»
oysatpi-tíbdrlos l mosatna noy-uerds. male pathmal. oysatpit'ibdrlos sömdtlws, i kim-edds. yuiydlal lébdy-vu kat peldkna
amdshydn.

A kétfejű erdei manó megszólalt: «Eézhüvelyes Tyiberlosz
szárnyas istennél nagyobb emberré lettél, lábas istennél nagyobb
emberré lettél!» A rézhüvelyes Tyiberlosz az erdei manóval
birokra kapott. Míg az éj sötét volt, birkóztak, nap fölkeltéig
birkóztak. A rézhüvelyes Tyiberlosznak egy vércsöppje lecsöppent,
a kétfejű erdei manó-öregnek két szakállszőre szakadt ki. Az
erdei manó-öreg a rézhüvelyes Tyiberlosz vórcsöppjének a nyo
mát követi. A rézhüvelyes Tyiberlosz [az erdei manót] meglódí
totta, a fölfelé álló vasakba akadt [az]. A hova hajította, oda
hajította. Erre az erdei szellem-öreg az ég ezer koráig egyszerre
meghalt. Az erdei manó-öreg lovát fogta, az istállóba zárta,
vissza jött. Az embereit fölkeltette.
«Emberek hogyan, bizony sokáig feküsztök! Ha minket
valami megevő jönne, mindnyájunkat fölfalna az ördög!» Erre
aztán ő lefeküdt. Lefekvése után az éj sötétedett [é. esteledett].
Az emberei mondják: A rézhüvelyes Tyiberlosz öcsénk hadd
nyugodjék, ma éjjel mi ketten őrködjünk!))
A rézhüvelyes Tyiberlosz egyszer csak fölébredt, már be
sötétedett. «A rézhüvelyes Tyiberlosz fölöltözött és kiment. Az
emberei az előház ajtajának a két oldalán ülnek.
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uiaiydn malai laiillaUnh) — «min, lauhydn, át lailda utsimdn.t) — «?iin yoiatdn, yoiatdn, ninen uer andam!» iaiydlal ioyoIvysdydn, il-yoisdydn. lou mands. tamotta Inbasydlal kdtnn kutna
noy-yby'ds. sidi amasl. uas num-aby etidlt samr naudrdal nila.
saudr naudrl, lou pehl si iidal nila, nömzlta selta si ndudrmds,
samr elti pidds. oysatp?y kezdi löy§^tdsü, sátidr kat pvtel eu&lt
kátllsril, mola tvya osl, kezi-svsna yorldl. sidi yordal eudlt samr
turvl aiu iis. saurdl ndrlal-telna éts9t. pvraidl ioytds: ssllsdlí.
samr miindí yaltsa iis, síié mands. saurdl mandm iubina Ivbasydn
kutna noy-yon'as. sidi amdsl. amdstal svyat uantman
tniblí:
vum-keu-ahy emlt yanéay pafoy yvridmmal nila, tolta: svyat t\
iidal nila. sem uantti youatna ioytzs: yanz'ay Iwmy yoi. uasnumbi emlt sidi si ül. sidi iidal svyat lou pulayal i | ioytds.
lamy yoi mouna- pidds.
(tlaygz-pey'fii l;ar;)m sol', sol, sol,
uai-pey'gi karám sol, sol, sol I
oysatpi-übdrlos alt ybhntl (ma il-pitt»m) I'»
«Bátyáim, miért őrködtök?» — «Mi, mondják [azok], az
éjét akarjuk átvirrasztani.)) — «Ti [csak] fekügyetek, fekügyetek!
nektek [más] dolgotok nincs.» A bátyjai bementek, lefeküdtek.
O ment. A tegnapi két éléskamrája közé fölkúszott. ígyen ül.
A város felső vége felől [egy] nyúl ugrálása látszik. A nyúl ugrál,
ím feléje jön, [úgy] látszik. Aztán fölülről leugrott, a nyúlra esett.
A rézhüvelyes kését elővette, a nyulat a két fülénél fogva meg
ragadta, a mely helyen találja, a kés hátával nyúzza. A mint
így nyúzza, a nyúl [az ordításban] egészen elrekedt (tk. a torka
kicsinynyé lett). A nyúlnak minden vére kifolyott (tk. kiment).
Az ideje elérkezett: eleresztette. A nyúl a honnét az imént jött,
oda ment. Miután a nyúl elment, a két éléskamrája közé föl
kúszott, ígyen ül. Miközben ül, észreveszi: délnyugat felől (tk.
az Uralhegység felső végéről) tarka felhő tart erre felé, látszik.
Szemmel látható távolságnyira jutott: tarka lovas ember. A vá
ros felső vége felől igyen jön. A mint így jön, az ő irányába
érkezett. A lovas ember a földre ereszkedett (tk. esett).
«Evetfogú
sol, sol, sol,
állatfogú
sol, sol, sol!
A rézhüvelyes Tyiberlosz ne hallja meg (az én esésemet)!))
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«pilcq), aslap! oysatpi-übdrlos youdn yund1 ol, tada tam
őS3m/» -— «oysatpi-übdrlos al ligaza, al-nvjradnisdm.» — utam uas
liudm yöldm o%pi mey'k* nvy olmdnhi yöldm oypi mey'k' lauSl:
a oysatpi-übdrlos, kat yui ipntti kördl yar lezadaf» — «nvy, laudl,
ojdn yöldm oy, le§atlhi-gi, nvy lezada!)) — «oysatpi-übdrlos, ma
lezaddm kördl yar»m nemdza-yos-peld ant raydl!* oysatpi-übdrlos
idm-pBhk iaslna tuidm oy-löiddl uyhlna, uisli, kim-l'aksdsü: kat
yui ivntti'louat kördi yarri iis. a oysatpi-übdrlos toyldy töröm
numbi yun iuumdn, kurdy törSm numbi yuu iuumdn f»
oysatpi-übdrlos pilna wya si küddrmdda pitsdydn. si dtna
küddrmdsydn, top yöthm-kemna oysatpi-übdrlos kat udr-semdl pösnws
nvldl endlt. yöldm oypi mey'k'-igi yöldm tusi taynds. yöldm oypi
mey'k'-igi oysdtpi-übdrlosna kördt yarna Ivskdla: ai loudl aiil
sugalds, uul loudl wulli sugahs. oysatpi-übdrlos yaniay lau ujsü,
lau-yatna töydr'sdU.

«Apátlan, anyátlan! [káromkodó szó]. A rózhüvelyes Tyiber
losz hogyan volna messze, én itt vagyok la!» — «Rézhüvelyes
Tyiberlosz ne haragudjál, csak tréfáltam.)) — «Hát te vagy az a
háromfejű erdei manó, a ki ezt a várost fölfalta?*) A háromfejű
erdei manó szól: «Rézhüvelyes Tyiberlosz, két embernek való
birkózó teret készíts!» — «Te, úgy mond, a fejed három fej, ha
készítesz, [hát] te készíts!» — «RézhüveIyes Tyiberlosz, az én
készítettem vas tér semmire sem jó.» A rézhüvelyes Tyiberlosz
a jobb kezén levő rézgyűrűjét a szájába vette, kiköpte: két em
bernek való vasból [készített] birkózó térré lett. «Rézhüvelyes
Tyiberlosz, szárnyas istennél nagyobb emberré lettél, lábas isten
nél nagyobb emberré lettél!»
A rézhüvelyes Tyiberloszszal együtt ím birkózni kezdtek.
Ezen az éjen át birkóztak, csak reggeli szürkületkor (a mikor
nappalodni kezdett) csöppent ki két vércsöpp a rézhüvelyes
Tyiberlosznak az orrából. A háromfejű erdei manónak három
szakállszőre szakadt ki. A háromfejű erdei manót a rézhüvelyes
Tyiberlosz a vas térre dobja, a kis csontja kicsinyre törött, a
nagy csontja nagyra törött. A rézhüvelyes Tyiberlosz a tarka
lovat fogta, az istállóba zárta.
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vuiydlal yoza mands, yuiydlal kiltdsli. iaiydlal kil'sdt, Usdt,
iessdt. oysatpi-tibdrlos il-ybiis. sidi yoidal eudlt törSni patlds. noyuerhs, sönidtliiiman ietsds, kim-idds. yuindlal lebdy ou kat pélgis
ámdshydn. oysatpi-iibdrlos laudl: «iaiydn, ma pa at laiillem tam át/»
oysatpi-tibdrlos sitdlna pa, mands át laiildi tvyaina. Ivbasydlal kutna noy-ybt/ds. yuntt' yolna laiü. uas num-ahr) eudlt
kbrdi saudr nawrdal nila. si kbrdl samr sidi laiüdal eudlt uantman tvildll, yöriiil. lou pul'áydl si ioytds. kbrdl saudr yoéa selta
namrmds, kbrdl saudr elti pidds. kat pvhl eudlt katllsdll i yorda
pitsdll, oysatpdy kezi-svsna yaltsa yaila, kbrdl peldklal yos-tayldt.
kbrdl saudr yol éu§l, sl •budi. oysatpi-tibdrlos laudl: tam uas
lludmdt ti tűil!» oysatpi-iibdrlos ittam saurdl sidi sey'tal eudlt
lil top lal'l. selta isllsdll, mundl yaltsa iis, slis mands. samr
éu-sorna mandal eudlt éu sdidl pilna sidi i yorlds. sidi uantman
tvildll: num-keu-aldíj soyndm tvya eudlt pudi pahy yvndmmal

Az embereihez ment, az embereit fölkeltette. A bátyjai
fölkeltek, ettek, ittak. A rézhüvelyes Tyiberlosz lefeküdt. A mint
így fekszik, az ég' sötétedett [é. esteledett]. Fölébredt, az öltöz
ködéssel elkészült, kiment. Az emberei az előház ajtajában két
felől ülnek. A rézhüvelyes Tyiberlosz [így] szól: «Bátyáim, én
hadd őrködjem ma éjjel [is] !»
A rézhüvelyes Tyiberlosz erre aztán ment az éjjeli őrködő
helyére. A két éléskamrája közé fölkúszott. Még alkonyat van.
A város felső vége felől egy vas nyúl ugrálása látszik. Ezt a
vas nyulat miközben így várja, észreveszi, [az] fél. Az ő irányába
ím odaérkezett. Aztán a vas nyúlhoz odaugrott, a vas nyúlra
ráesett. A két fülénél fogva megragadta és nyúzni kezdte. A rézhüvelyes késének a háta a hol találja, a vas oldalai [mind] le
válnak. A vas nyúl arra üvölt, erre üvölt. A rézhüvelyes Tyiber
losz [így] szól: «A ki ezt a várost fölfalta, [azt] hozd ide!»
Miközben a rézhüvelyes Tyiberlosz veri a nyulat, alig lélekzik
[az]. Aztán eleresztette. A honnét az imént jött, arra ment
[t. i. a nyúl]. A nyúl nagy sivalkodással menvén, a visítás zajá
val együtt ígyen eltűnt [a szem elől]. így észreveszi: délnyugat
felől (tk. a hol az Uralhegység felső vége végződik), fekete felhő
tart erre felé. A fekete felhő jön, [úgy] látszik. Látható távol-
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i'iila. pudi paldy iidal nüa. uanttal-youatna ioytds: pudi laudy
yoi. laudl nvl-uds eudlt mazdk-pajdl-loiúit laudm-sbftdt tut-sorna
ettet. lou putaydl uanamds, mouna yolna anda piti.
«láyg3-pey'gi kürtiem sol, sol, sol,
uai-pey'gi kariiem sol, sol', sol!
oysatpi-íibdrlosna alt yöltsapm loln/»
labdt oypi mey'k olmal. mouna pitmal-kemna sidi lauSl :
«malaidl kaslen oysatpi-tíbdiios ? ma tada tám ösdm. oysatpiübdrlos, uandl-sa, yilüe, ál ligaza! al-nvyádnthm. oysátpi-übdrlos,
toyhy törSm numbi yuü iuumdn, kurdy tör&m numbi yuü vuumdn!
oysatpi-übdrlos yihie, itmtti yar lezadah) — «nvy malai manem
par'len? uerlen-gi, nvy si uerlen, oydii labdt oy.»
oysatpi-übdrlos iaslna hmm oy-löiddl lög§fitdsli, uyhlna
ujslí; si löydl'sdPi, löydVsdli, selta láksdslí: údl yui ipntti-louat
kördi yar\ iis. labdt oypi mey'k'-igi pilna ivya küddrmdda pitsjíjdn. ú atna sidi küddrmdsydn, törmdl si yötfos. törmdl ydtfam

ságnyira jutott: fekete lovas ember. A lovának az orra lyukából
ököl-nagyságú parázsdarabok jönnek ki azon tüzesen. Egyenesen
feléje közeledett, a földre még nem ereszkedik (tk. esik) le.
((Menyétfogú . . . . sol, sol, sol,
állatfogú . . . . sol, sol, sol!
A rézhüvelyes Tyiberlosz csak ne hallotta volna meg!»
Hétfejű erdei manó volt. A mint a földre ereszkedett, [így]
szól: «Miért keresel, rézhüvelyes Tyiberlosz? én itt vagyok la!
nézd csak! Kis öcsém ne haragudjál! csak tréfálok. Bézhüvelyes
Tyiberlosz, szárnyas istennél nagyobb emberré lettél, lábas is
tennél nagyobb emberré lettél! Bézhüvelyes Tyiberlosz öcsikém,
birkózó teret készíts!» — «Miért bizod rám (tk. miért parancsolod
azt nekem)? Ha elkészíted, [hát] elkészíted te, a fejed hét fej.»
A rézhüvelyes Tyiberlosz a kezén levő rézgyűrűjét lehúzta,
a szájába vette. Bágta, rágta, aztán kiköpte: négy embernek
való vasból készített térré lett [az]. A hétfejű erdei manóval
birkózni kezdtek. Ezen az éjen át ígyen birkóztak, [már] vilá
gosodott. A mint kivilágosodott, a rézhüvelyes Tyiberlosznak

ÉSZAKI-OSZTJÁK

NYELVTANULMÁNYOK.

61

iubina oysatpi-tibdrlos yöl§m udr-semdl etmds, nvl-uh eudlt ilpbsmds. labdt oypi mey'k'-igi uet tusl-lerdl taynds.
si yölSm udr-sem nöfdtlnidal eudlt labdt oypi mey'k'-iyi
oysatpi-tibdrlos na il-iuudtsa. ai loudl ai uaina Hsa, uul noyaidl
uul uaina Hsa. labdt oypi mey'k'-igi tvldl-ki sat tvl i-pus yvhs,
oysatpi-tibdrlos löiddl iaslna metsdsli, laudl uislí, lau-yatna tördr'sdti.
sittelna ioro-lvydS. yuiydlal pela lauSl: v-kildi pvraidn yolna
andámh) yuiydlal si iázdy ybl'sdydn, noy-naudrmdsydn. Usdt,
iessdt. yuiydlal pela laudl: «manda masl!» — «oysatpi-tibdrlos nvy
yol manhn, min s| iilmdn.» kim-itsdt. kim-etmelna oysatpdy kezdi
soyal-ips yoéa yaisdlí. oysatpdy kezdi yaimal eudlt yuiydlal and
osUydn. «oysatpi-tibdrlos apsi, moudn kut you, mola uaní ila pela
iuumal, yvtl-sbfína kiírna sbsman yol ior§tlu?» —• niaiydn, laudl,
sit ma uerdm.» kim-itsdt, lau-yat pela sbsmds. «oysatpi-tibdrlos,
ö'fldn yaéds, min nvyen öydlna tattém&n.* lou, laudl: «ö~y§l anl
masl.» lau-yatna ioyStsdt, lau-yat passdli, naui lau etltdsli, uul

három vércsöppje eredt el, az orra lyukából lecsöppent. A hét
fejű erdei manó-öregnek öt szakállszőre szakadt ki tövestül.
A hétfejű erdei manót, miközben az ezt a három vércsöppet nyomon követi, a rézhüvelyes Tyiberlosz a földhöz
vágta. A kis csontját kis állat ette meg, a nagy húsát nagy állat
ette meg. A hétfejű erdei manó az éve száz év (tk. tél), egy
szerre meghalt. A rézhüvelyes Tyiberlosz a gyűrűjét fölhúzta a
kezére, a lovat fogta, az istállóba zárta.
Erre aztán bement [a házba]. Az embereihez [igy] szól:
«Még most se akartok fölkelni (tk. fölkelő időtök még nincs) ?»>
Az emberei ezt a szót hallották, fölugrottak. Ettek, ittak. Az
embereinek mondja: «Menni kell!» — «Eézhüvólyes Tyiberlosz
öcsénk, messze megyünk-e vagy közel (tk. a földed köze hosszú-e
vagy rövid)? Már beesteledett (tk. este felé jött), a rövid ideig
tartó napon gyalog járván hova jutunk ?» — «Bátyáim, úgy mond,
az az én dolgom.» Kimentek, az istálló felé lépegetett. Réz
hüvelyes Tyiberlosz, a szánod elmaradt, mi ketten tégedet szá
non húzunk.» 0 mondja: «A szán nem szükséges.*) A istállóhoz
értek, az istállót fölnyitotta, a fehér lovat kivezette, az öregeb
bik bátyjának adta. A tarka lovat kivezette, az ifjabbik (tk. kö-
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iaidl elti masli. yanéay lau etltdsVi, kudd(5 iaidl elti masli. pudi
lau itltdsli. — «ma laudm tam.»
lau-svnz elti leVsdt. iel-piddm svy-kimlel, iel-piddm lidel
puddrdel eudlt pa, mou amdsla naii mou, pá mou ámdsla br'ti
mou i marísdt. patla pp'kpi sards süna ioyStSdt, inya-laisdt. «iaiydn, lauM, ybUndatdn, ma naylatna pitsdm, iaiydn, mohm put-sis,
yvndm an-sis ivn'hm, tam lau laiman tvya eudlt ti ani noyatdn,
toyo an( noyatdn! yodi laisatdn, sidi laiatdn. laudl uaraskdsü,
karemdsU, laudl káremmal svyat pa yui ámdsla mirsi mou, pa yui
amdsla pami mou lodiiidds. tamotta ohm yatlna ioytds, uanthll :
tut al-lila, pözdT) etl. «tam yatna ma % ipy'dm sissmna %oubt
ioy§thth> aiiltau püldfi-udsiia noy-yby'ds. 7'at-sil kat peldkna yölSm
•mey'k'-eui ámdsht. pbddr'ht: utam yölSm yui huilal yada mozátta
7'ayht?» oysátpi-übdrlos püfoft-udma ybldntl, kat oypi mey'k'-igi eui
laudl: mna uul yuidl vazdy br't-igi uasna seda i Illem.» kuddfi-

zépső) bátyjának adta. A fekete lovat [is] kivezette: «Az én lo
vam ez.»
Lóhátra ültek. Az előre csúszott (tk. esett) ruhájuk alját,
az előre csúszott ruhájuk ujját maguk alá gyűrvén, idegen föld
lakta nős vidékre, idegen föld lakta uras vidékre mentek. A be
nem fagyó vizű tenger szélére értek, együvé álltak. «Bátyáim
halljátok! én kárt vallottam. Bátyáim, míg egy föltett fazék
megfőhet, míg egy fölakasztott fazék megfőhet, [annyi ideig]
járok, erről a ló állta helyről se ide, se oda ne mozduljatok!
A hogyan megálltatok, úgy álljatok!» A lovát megcsapta, meg
fordította. Miközben a lova megfordult, idegen ember lakta
vesszős földön, idegen ember lakta füves földön termett (?).
A tegnapi házhoz érkezett, látja: a tűz csak úgy ég, a füst megy
ki. «Ebbe a házba, a míg én egyet jártam, kicsodák érkeztek?*)
Csöndesen föl kúszott a kéménynyíláshoz. A tűzhely két oldalán
három erdei manó-leány ül. Beszélnek: «Ezzel a három em
berrel hol lehet [majd] elbánnunk?)) A rézhüvelyes Tyiberlosz
a kéménynyílásnál hallgatózik. A kétfejű erdei manó-leány szól:
«En a legöregebbiket a városi fejedelem öreg városában eszem
majd meg.» A középső nőhöz [igy] szól: «A három közül a
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niydl pela lauSl: uyöldin vu% kuddft yuidl yada mogatlen t» kuddfi
mey'k'-eui lauSl: mtandal-igi uasna mogatlem kuddfi yuidl.v
oysatpi-übdrlos si iasydt ázat ybVsdli. si iazdy yblmal-khnna
oysatpdy kezdi paiart-ahy yoza uaraskdU; yöl§m mey'k'-eui yölSm
yat-suy svyat yanemdsdt. yat-suyna yöWm mey'k'-eui top semlal
al-larildt. lau-svsna lehmdds, oysatpdy kezdi ujs, ittam pa
yolna manl.
yuiydlal yoza ioytds. patla idy'kpi §ards soppi-ussel, idy'kna
an( tayarhiisdt, nemdza arí tayarlwsdt, patla iay'kpi sárds tompelgis ioy§tsdt, •—• uas amdsl. uazoy br't-igi uas ólmai, uazdy br'tigi nauremgt éuldt: «yaltsa iwmm seudy ör'ddt, yaltsa iwmm
uepy dr'ddt!» uazdy or't igi lauSl: «n9y sattdn tvyaina an'
usdt, ma éattdtn tvyaina nsdt.v
uaz&y or't igi yat ilbina laulál si laidtsdlal. uazdy or't igi
noymds: «tam oysdtpi-űbdrlos laudt ioyo-tbyraldn lau-yatna!» leu
uazdy or't igina ioyo-uaysáidt (maiiddá). törSm-pugdt ar liufids

középsővel te hol bánsz majd el ?» A középső erdei manó-leány
mondja: «A Tandal-öreg városában bánok el a középsővel.»
A rézhüvelyes Tyiberlosz e szókat mind hallotta. A mint
ezt a szót meghallotta, rézhüvelyes kését az oszlop végéhez
csapta, a három erdei manó-leány a ház három szögletében
elbújt. A házszögletben a három manó-leánynak csak a szemei
forognak. Lóhátra ült, a rézhüvelyes kését vette, még most is
megy [talán].
Az embereihez érkezett. A be nem fagyó vizű tengert át
úsztak, a vizben nem akadtak meg, semmit sem akadtak meg.
A be nem fagyó vizű tenger túlsó felére jutottak — [ott] város
van (tk. ül). A városi fej edelem-öreg városa volt [az]. A városi
fejedelem-öreg gyermekei üvöltenek: «Honnét jött hajfonatos
fejedelemhősök, honnét jött szépséges fejedelemhősök!» A városi
fej edelem-öreg szól: «A ti hallásotokra nem jöttek, az én hallá
somra jöttek.»
A városi fejedelem-öreg háza előtt a lovaikat im meg
állították. A városi fejedelem-öreg megszólal: «Ennek a réz
hüvelyes Tyiberlosznak a lovait zárjátok be az istállóba!)* Ők
a városi fejedelem-öregtől behivattak (vendégeskedni). Égi (v.
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tiSdt, mon-pugdt ar liufids tisdt. uul iaidl taytina lerdmtsa, yanéay
yar-svy, uul iaidl kim-itliiis, ioyo pa, Ivpds. amdsta uutsiiis.
oysatpi-iibdrlos iaidl tayti noy-álemdsli, tayti ivya-ipudr'sdli, ittam
laism uis, ai suyü seudr'sdü: yat yardl udrrí iis. uazdy br't-igi
nemdza an' pöddr'l. tayti seudrdal snyat yat yardl ázat uí>rri iis.
oysatpi-iibdrlos noymds: «nvn sábdl-loudn tam tayti-idi i-sidi
séudrmdlem. yundi-gi labdtta an'-ki litsdn, muydlu malai uaysdlan?»
uazdy br't-igi ipyos-tvya oy ponda pidds. «tam tayti elti uul iaidm
ybiis-ki loln, yaleudt kil'su, ma iaidm male yvlmal. ma iaidm
•/oltsa ujsem? iaidm ueldi brdnna lerdmddm yanéay yar-svydn.» —
«oysatpi-übdrlos al ligaza! addl yaddy eudm kuéar-yaddy eudm
iaidn elti le§atlem.»
oysatpi-iibdrlos ramamds, yoisdt. ahy-svyat kil'sdt. uazdy
br't-igi addl yaddy eudl lezatsdü. uas Ildi uul pari uer'sdt, kbr't
üdi uul pari uer'sdt.
isteni) sok ételt ettek, földi sok ételt ettek. Az öregebbik bátyjá
nak rénszarvasbőrt terítettek le, tarka rénszarvasbőrt. Az öre
gebbik bátyja kiment egy kicsinyég, megint bement [a házbaj,
le akart ülni. A rézhüvelyes Tyiberlosz a bátyja szarvasbőrét
fölemelte, a szarvasbőrt összegöngyölgette, aztán fejszét fogott
s apró darabokra vagdalta: a szoba padlója véressé lett. A városi
fejedelem-öreg semmit sem szól. Miközben a rénszarvasbőrt
vagdalja, a szobapadló csupa vér lett. A rézhüvelyes Tyiberlosz
megszólal: «A te nyakad csigolyáját [is] úgy [szét]vagdalom,
mint ezt a rénszarvasbőrt! Ha nem akartál enni adni, minket
miért hivtál be?» A városi fej edelem-öreg hátra [fordulva] kezdte
a fejét hajtogatni. «Ha az öregebbik bátyám erre a rénszarvas
bőrre lefeküdt volna, holnap [mire] fölkeltünk volna, az én bá
tyám már halott lett volna. Az én bátyámat honnét vettem ? Az
én bátyám megölésére lett a tarka rénszarvasbőr leterítve.» -—
«Rézhüvelyes Tyiberlosz, ne haragudjál! A külön házban levő
leányomat, a repülő evet (sciurus striatus)-bőrös házban levő
leányomat a bátyádnak fölkészítem.*)
A rézhüvelyes Tyiberlosz lecsendesedett, lefeküdtek. Reggel
felé fölkeltek. A városi fejedelem-öreg a külön házban lakó leá
nyát fölkészítette. Város evő nagy lakodalmat csaptak, falu evő
nagy lakodalmat csaptak (tk. csináltak).
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pari uermal ietsds, oysatpi-übdrlos uul iaidl pela lauSl:
«tam moudnna iofdUdm-mosa manem tada laiülen. %ou imffom,
uan ivy'ldm, tada laili/» kuddft iaidl pela lau§l: «laulal kimetltiiüa/»
kuddft iaidl laulal kim-etlidsü. nza-pamdt (naMHTL)
uer'sdydn. uul iaidl üti kézi mas. «kczdn pvrda-peldk
'prna-ki
itl, ma si pvraina yvl'sdm, kezdn idm-peldk nauiü-ki iil, ma si
pvraina lildy.» si iazdy tviis, kim-idds.
lau-svs elti lel'sdydn, ittam pa yolna manldydn. lel-piddm
kimldn, iel-piddm litdn puddrddn eudlt pa yui amdsla uarsi mou,
pa yui amdsla naii mou, pa YUÍ amdsla br'di mou Un ioydtsdydu.
kuddfí iaidl lauSl: «oysdtpi-übdrlos sit yoidau uas?» —
«8Ü tandal-igi uas (tandal = kul' eudlt iuudm neyyoi, sit brdyna
tandal-igi). tandal-igi uasna ipydtsdydn. tandal-igi nauremdt kamdn
•buldt: uyaltsa iuudm seudy br'tydn, y oltsa iuudm uepy br'tydn !»
tandal-igi laudl: andy sattdn toyaina arí iísydn, ma éattdm
tvjaina iísydn.» nauremdt pela lauSl: idaulal lafitahn, ieétahu !
nin iojo-lvyatdn maiiddá/»
A mint a lakomának vége volt, a rézhüvelyes Tyiberlosz
az öregebbik bátyjához [így] szól: «E földedre érkeztemig itt
vársz [majdj engem. Hosszú ideig járok [vagy] rövid ideig járok,
itt várj !» A középső bátyjának mondja: «A lovakat vezesd ki!»
A középső bátyja a lovakat kivezette. Szerencsét kivántak, búcsút
vettek. Az öregebbik bátyjának [egy] kést adott. «Ha a késed
bal oldalán vér jön ki, akkor meghaltam, ha a késed jobb oldala
fehér, akkor még élek.» Ezt a szót mondta, kiment.
Lóhátra ültek, még [talán] most is mennek. Előre csúszott
ruhájuk alját, előre csúszott ruhájuk ujját maguk alá gyűrvén,
idegen ember lakta vesszős földre, idegen ember lakta nős vi
dékre, idegen ember lakta uras vidékre jutottak.
A középső bátyja szól: «Rózhüvelyes Tyiberlosz, kinek a
városa ez?» «Ez a Tandal-öreg városa.» (Tandal == ördögtől szár
mazott ember, azért Tandal-öveg). A Tandal-öreg városába meg
érkeztek. A Tandal-öreg gyerekei künn üvöltenek: «Honnét jött
hajfonatos fejedelemhősök, honnét jött szépséges fejedelemhŐsök!»
A Tandal-öreg [így] szól: «A ti hallásotokra nem jöttek, az én
hallásomra jöttek.» A gyermekeihez [így] szól: «A lovaikat etes
sétek, itassátok! — Ti pedig gyertek be vendégeskedni!»
Nyelvtudományi

Közlemények.
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tandal-igi yatna ioyo-lvíjsdydn. put uerda pitsa. uul svrt
kaudr'sa, an ynrísa. uul svrt-oy iaidl pela pon'sa. oysdtpi-tibdrlos
iaidl pilna l anna dmdshydn: tom an-ahy pela oysátpi-übdrlos,
tam an-aldy pela iaidl. oysatpi-űbdrlos noy-laidmdds. «mine?ndn
nelda br?yna put kdudrmanl)) laidm nvremds,iemdy yul-pv yullaltelna yos-seudr'sdü. yat yardl louatdlna mrri iis. tandal-igi svnidl
mands, al-nantl. «mola simdé udrdt etsdt? tandal-igi tam laidmna
noy sabdl-loudn pa seudrmdda maslh tandal-igi {oyos-toya oy
ponda pidds. «ma, laudl, and oslem, molaina kaudr'saidt.v si
seudram yidltd kut hidlt eudlt neyyoi noy a 7i0y-etltdsü. «$it mola?
manem Ildi kut youdn lezatmen tam yaddnna/n tandal-igi laudl:
«oysatpi-tibdrlos ybhnda! iaidn elti kuzar-yatna oldi eudm, addl
yatna oldi eudm legatlem.n oysatpi-tibdrlos teudnlddi lár-yul-idi
sl si teudnlds. «si ramama! addl yatna oldi §dmzar-yatna old{
eudm lezatlem.» (édmzar-yaddy eui = met ai hd.)

A Tandal-öreg házába bementek. Üstöt kezdtek főzni.
! Egyj nagy csukát főztek, tálba tették. A nagy csukafejet a
bátyja elé helyezték. A rézhüvelyes Tyiberlosz a bátyjával
együtt ketten egy tálnál ülnek: a tálnak amaz végén a réz
hüvelyes Tyiberlosz, a tálnak emez végén a bátyja. A réz
hüvelyes Tyiberlosz hirtelen fölállott. «A mi megölésünkre
van az üst főzve!» Fejszét fogott s a csukafejet a halakkal
együtt összevagdalta. A szobapadló egész nagyságában véres
lett. A Tandal-öreg megijedt, csak néz. «Micsoda vér ez (tk.
miféle vérek jöttek ki)? Tandal-öreg, ezzel a fejszével a te
nyakad csigolyáját is el kellene vágni!» A Tandal-öreg hátrafelé
[fordulva] fejet kezd hajtani. «En, úgy mond, nem tudom, mit
főztek.)) [A rézhüvelyes Ty.] az összevágott halak közül ember
húst vett föl. «Ez micsoda?—Az engemet megevő ördögöt
régóta tartogatod ebben a házadban!)* A Tandal-öreg [így] szól:
«Eézhüvelyes Tyiberlosz, hallgass meg! A bátyádnak a repülőevet-bőrös házban levő leányomat, a külön házban levő leányomat
készítem föl.» A rézhüvelyes Tyiberlosz csendesedő tavi hal
módjára lecsendesedett ím. «Csillapodjál! A külön házban levő,
a buvármadár-bőrös házban levő leányomat készítem föl.» (A buvármadár-bőrös házban lakó leány — a legkisebb leány).
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oysdtpi-übdrlos si temnlds. llsdt, ieésdt, yoisdt. yaleudt dhysvyat kil'sdt, tandal-igi uas-tel mur dktds, kor't-tel mur dktds. uas
Ildi uul pari uer'sdt, kör't Ildi uul pari uer'sdt. pari uermal ietsds,
uid iaidl pela lauSl: «nvy tam moudtina yazd, ma uan sizdm, ma
you sizdm tada i Idill./» tandal-igi pela latul: nmanem yőlSm
libdy twist miid!» — umola-yorbi tuidt masl, si-yorbi tuidtna at
maláidn!*
iaidl pela lau§l: uyölSm laudm yöl§m tuidtna klrlld.f» laudt
klrdi pitsdidt. lou kim-edds, iaidl pela pöddr'l: untatta ohm
monna ma ioyo-kirhifsdm. kirhiimem pvraina ma ohm ydddmna
yöhm mey'k'-eui ioyStmel, yölSm mey'k'-eui pöddr'ldt : ,tdm manam yölSm yui yada mogdthlu?' si pvraina uid mey'k'-eui pö
ddr'l : ,md uul yuidl udzdy ör't-igi uasna ydr-svy-pundt kutna
snya si Ulem.' uul iaidl llda tmtúiidm mey'k'-eui ma seda laidmna
seudr'sem, seda i yvhs. tam ittam tandal-igi uasna kuddfi mey'k'-

A rézhüvelyes Tyiberlosz ím lecsendesedett. Ettek, ittak,
lefeküdtek. Másnap reggel felé fölkeltek, a Tandal-öreg az egész
város népét összehívta (tk. összgytijtötte), az egész falu népét
összehívta. Város evö nagy lakodalmat csaptak, falu evő nagy
lakodalmat csaptak. A lakomának vége volt, a bátyjához [így] szól:
«Te maradj itt ezen a földeden, az én rövid időmet jé. a míg
távol leszi, az en hosszú időmet itt várd meg!» A Tandal
öreghez [így! szól: «Nekem három fenekes szánt adj!» — «A mi
lyen formájú szán kell, olyan formájú szánt adjanak neked!»
A hátyjának mondja: «A három lovamat fogd be a három
szánba!» A lovakat kezdték befogni. 0 kiment, a bátyjához
[így] szól: «A hol a múltkor voltuük, én arra a vidékre vissza
tértem. Visszatértem alkalmával abba a házba, a hol [azelőtt]
voltam, három erdei manó-leány érkezett volt. A három erdei
manó-leány beszél: ,Ezzel az imént eltávozott (tk. ment) három
emberrel hol bánjunk el?' Akkor i^tk. abban az időben) az
öregebbik erdei manó-leány beszél: ,En az öregebbik férfiút a
városi fej edelem-öreg városában rén bikabőr szőre között eszem
majd meg.' Az öregebbik bátyámat megenni akaró (tk. akart)
manó-leányt én ott fejszével összevagdaltam, meg is halt ott
[nyomban]. Most meg a Tandal-öreg városában a középső erdei
5*
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eui ienidy yul (svrt)-oy yoza tojó i yanhnds. ma si svrt-oy sitna
seudr'sdm, si iazdy mattá pvraina ma ybl'sdm. iaidm ybUnda!
met ai mey'k'-eui manem mola mouna uelfoli, sit ant ybl'sem.»
iaidl pela laudl: utam ias-kanm uiiá! ma-ki yvlhm, tam
ias-kardn Ivlbiü iil, ma-ki lihy ösdm, tam ias-kardn katra pvrdina
mola yorbi bs, Isi yorbi oll.n
si iasydl tvijs, yölSm laml ivyá-pr'sdlli i mands. sidi mandal eudlt pbtlay idykpi éardsna ioytds. §árds-lbyna il-byhs. laudl
iby'kna il'loyndmdds, lou uantfoli: si Ibjdl mola youat bs, silouatna sorli yul yvlmal. mattá efítdm idy'kna seda tüsaidt, kanzdin
tvyaina yaésdt. si yufotna tuidtlal yöl§m lau tahsti-kemna UltSdlX
i mands.
uan-keba uán mands, you-keba you manos. sidi mandal
eudlt törSm tvuiü iís. alydl pela uanthli, mola uai-peli kör^tlwl,
il-kbriiil, noy-kilhiü. si uai yoza ioytds, uantldli: sás. sás lau-yon
youat noy-uurcitl. «sás nvy molaipn yodi iis?» — «má, laudl, üda
manó-leány a csukafejben rejtőzködött el. Én azt a csukafejet
azért vagdaltam össze. Ezt a beszédet én akkor meghallottam,,
bátyám figyelj [ide]! hogy a legkisebb erdei manó-leány engem
micsoda földön öl meg, azt nem hallottam.»
A bátyjához [így] szól: «Vedd ezt a kézcsuklóvédőmet! Ha
én meghalok ez a kézcsuklóvédő ólommá válik, ha életben vagyokr
ez a kézcsuklóvédő a milyen forma régebben volt, olyan [is]
marad.))
Ezt a szót mondta (tk. tartotta), a három lovat összekötötte
és ment. A mint így megy, a be nem fagyó vizű tengerhez
érkezett. A tengernek hosszan benyúló keskeny öblére leszállott.
A lova a jégbe leszakadt, ő látja : ez az öböl a milyen hosszú
[csak] volt, olyan nagyságban csupa döglött hal van. Kégebben
az ár oda vitte őket [és] száraz helyen maradtak. Ezekből a
halakból, a mennyit a három ló el tudott húzni, a szánjait
megrakta és ment [tovább].
Eövidnek rövid ideig ment, hosszúnak hosszú ideig ment,
A mint így megy [mendegél], az idő tavaszra vált. Előre felé
látja: valami állat-forma gyakran elesik; elesik, [meg] fölkel.
Az állathoz odaérkezett, látja: menyét. A menyét a ló hasa
hosszában erőlködik [fölfelé]. «Menyét, te veled mi van?» —
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litlaidm!)) — «laulám yoza ál lidáf ma liddtná malem.n mvysSnna,
uéna Iwskdsli. sás lau§l: umosa sártna-ki pithn, mosa oy'kna-ki
pithn, ma, Isi iilfidtta uerithm. (ma nvnen t-sidi
iilfídthm,
uerithm-gi).
lou mands, sás Uuman yaids. alrjdl pela uanthU: i uai
nila. sí ioytds: oysar. laudl tur yoza üti. «oysar, lawm yoza ál
lidáf ma nvpen líddtna yailem.» oysar lauSl: manem Uddtna
yaisen-ki, mosa sártna-ki pithn, mosa on'kna-ki pithn, ma nvyen
vndás uerhm.i)
lou pá ályis mands, oysar Uddtna yaisdlli pá mands. uánkeba uán mands, you-keba you, mands, lolmay bzds. lolmay noy
killúil, il-köriiü. «lolmay molahn yodi iish> — «lilü lant-yoVtna
uintsáidm/v — alaud?n yoza ál lidá! má nvnen lídvtna yailem.»
lolmay lauSl: «mosa sártna pithn, mosa on'kna pithn, má nvyen
máz97) vndás uerhm.» lolmay mosa-kem Uddtna ivuSVsdli i mands.
uán manl, you manl, álydl pelá uanthlí: i uai nila. toyo-

«Én úgy mond, éhes vagyok (tk. enni akarok).» — «A lo
vaimhoz ne nyúlj! én neked ennivalót adok.» Mukszun-halat
és lazaczot dobott neki. A menyét [így] szól: «Ha valami
bajba kerülsz, ha valami gödörbe esel, én neked szintén segít
hetek majd (vagy: ón neked szintén segítek, ha tudok).»
0 ment [további, a menyét evén [ott] maradt. Előre felé
látja: egy állat látszik. Odaérkezik: róka. A ló torkához kapkod.
«Róka, a lovamhoz ne kapkodj! én neked ennivalót vetek.»
A róka mondja: «Most, hogy nekem ennivalót vetettél, ha valami
bajba kerülsz, ha valami gödörbe esel, én neked segítséget
nyújtok.»
Ő megint tovább ment. A rókának ennivalót vetett és ment.
Rövidnek rövid ideig ment, hosszúnak hosszú ideig ment, egy
rozsomákot talált. A rozsomák föl-fölkel meg elesik. «Rozsomák,
mi van veled?» — «Étlenül, éhínségben elpusztulok!* «A lovam
hoz ne nyúlj ! én neked ennivalót vetek.» A rozsomák [így] szól:
«Ha valami bajba kerülsz, ha valami gödörbe esel, talán én
[is] segítségedre leszek!» A rozsomáknak valamelyes ennivalót
dobott és ment [tovább].
Rövid ideig megy, hosszú ideig megy, előre felé meglátja:
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ipytds: ieudr. laml yoza ázat litl. «ieu9r', ma laudm yoza ál lidá !
ma nvyen liddtna malem.» yulna mosa-kemna ivudl'sdVi. ieudr
lauSl: mosa sártna-ki pithn, mosa oy'kna-ki pithn, ma nvyen,
tám tvyá eudlt iilSáhhm-gi, vndas uerhm.»
uán-keba uán manl, you-keba you manl, ásni bzds. ásni noyláilliü, il-kbriiil. lou ior-uai oldal ordyna UIU sagjs, nemdza lidimosa and osl. uásní, nvy lamm yoza ál lidá ! má nvyen liddtna
%ailem.» ásúí elti üdzt %aiis, mola-kem ueridds, si-kem Xai^s'
asm lauSl: «tám tvyá euSlt iilSáhhm-gi,
nvy mosa sártna
pithn-gi, má Isi vndás uerhm ie£a, mola-kem uerithm.)) ásni
yazds, lou mands.
uán mands, you manos, i uai pörltiű, il-kbriiil. ioyo ioyhs :
/öhy. «yöl§y, molapn yodi iis h> yöhy lauSl: úilü, lant-yoVtna
uintsáidm!* — «lamm yoza ál lidá! má nvye/n Ttddtna malem.»
Uddtna mása. yöhy lauSl: nmosa sártna-ki pithn, mazay vndás
uerhm, mola-kem uerithm.)) yöhy yazds, lou man9S.
egy állat látszik. Odaérkezik: farkas. A lovához kapkod mind
egyre. «Farkas, az én lovamhoz ne nyúlj! én neked ennivalót
adok.» Valamelyes halat dobott neki. A farkas [így] szól: «Ha
valami bajba kerülsz, ha valami gödörbe esel, én neked, ha
ebből az állapotból (tk. helyről) megszabadulok, segítségedre
leszek.»
Rövidnek rövid ideig megy, hosszúnak hosszú ideig megy,
medvét talált. A medve föláll, elesik. Jóllehet erős állat, ótlenül
roskadt össze, [mertj semmi ennivalót sem talál. «Medve, a lovam
hoz ne nyúlj! ón neked ennivalót vetek.» A medvének enni
valót vetett, a mennyit [csak] tudott, annyit vetett. A medve
[így] szól: «Ha én ebből az állapotból megszabadulok, ha te
valami bajba kerülsz, én szintén segítségedre leszek egy kissé,
a mennyire tudok.» A medve [ott] maradt, ő ment [tovább].
Eövid ideig ment, hosszú ideig ment. Egy madár (állat)
fölröppen, leesik. Odaérkezik: holló. «Holló, mi van veled ?»
A holló [így] szól: «Étlenül, éhínségben elpusztulok!* — «A lo
vamhoz ne nyúlj! én neked ennivalót adok.» Ennivalót adott
neki. A holló [így] szól: «Ha valami bajba kerülsz, ha valami
gödörbe esel, talán segíthetek, a mennyire tudok.» A holló [ott]
maradt, ő ment [tovább].
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uan mands, you mands, sims bzds. noy-pbrlnü,
il-kbriiil,
laudl yoza uurátl. usims lamm yoza ál lida! ma nvyen liddtna
yailem.n siu»s yulna yaisdlti. mola-kem ueridds, si-kemna yaisdlü.
siu9s lauSl: «mola sártna-ki pithn, mola-kem uerithm, si-kem
vndas uerhm.»
uán-keba uan manl, you-keba you mands. sidi mandal emlt
uanthü: i uai noy-porliiú, il-kbriiű. tojo-ioytds: kar9$. kar(>s
pelá laudl: «nvy molaidn yodi iis?» kards Iwml: «liüi lantyol'na uintsápm /»
^sim»s-lamba ior-uai ösdn, iby'k yoza an*
tayarlíiibn, iby'k sugátman maniliiil.» kards Uddtna yaisdlü, molakem ueridds. kards lau§l: mosa sártna-ki pithn, ma Isi vndas
uerhm.»
uán-keba uan manl, %ou-keba you manl, uárSs béds. uarSs
no/-pörlwl,
il-kbriiil. «uar§s yodi usdnh) — «mou kérdtman,
ivy'sdm, lilü lant-^oVna uintsápm.» — «laudm yoza ál lidá! ma
nvyen Uddtna, yailem.» uár§s laudl: mosa sártna-ki pithn, mosa
otfkna-ki pithn, mola-kem uerithm, si-kem vndas uerhm.n
Eövid ideig ment, hosszú ideig ment, [egy] halász-sast
talált. Fölröppen, leesik, a lovához kapkod. «Sas, a lovamhoz
ne nyúlj! én neked ennivalót vetek.» A sasnak halat vetett.
A mennyit tudott, annyit vetett [neki]. A sas [így] szól: «Ha
valami bajba kerülsz, a mennyire [csak] tudok, annyira segítsé
gedre leszek.»
Eövidnek rövid ideig megy, hosszúnak hosszá ideig megy.
A mint így megy [mendegél], meglátja, hogy egy madár föl
röppenik, leesik. Odaér: hát kerecsen-sólyom. A kerecsen-sólyom
hoz [így] szól: «Hát te veled mi van?» A kerecsen-sólyom
mondja : «Etlenül, éhínségben elpusztulok!)) — «Olyan erős állat
vagy, [hogy még] a jégben sem akadsz meg, a jég eltörve megy
[félre az utadból].» A kerecsen-sólyomnak ennivalót vetett, a
mennyit [csak] tudott. A kerecsen-sólyom [így] szól: «Ha valami
bajba kerülsz, majd én is segítségedre leszek.»
Eövidnek rövid ideig megy, hosszúnak hosszú ideig megy,
[egy] vércsét talált. A vércse fölröppenik, [meg] leesik. «Vércse,
mi van veled?» — «A földet megkerülvén jártam, étlenül, éhin?
ségben pusztulok el.» — «A lovamhoz ne nyúlj! én neked ennivalót
vetek.)) A vércse [így] szól: «Ha valami bajba kerülsz, havaiami
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uan-keba nan mands, %ou-keba you mands. mola-kem yui
tviis, áratelna lokkt-iviidl'sdllí. sidi mandal emlt pa yui ámdsla
uarsi mou, pa yui amvsla naii mou, pa yui amvsla pami moiina
ioytds.
alpdl pela uanthti:
uas-keba uas id9s, kbr't-keba kör't
edds. uas uhpina ioytds, yöl§m laudl tuptlal yos-paiitsdli, yöl§m
laml yamfina varaskdsü. tőrSm parddm ken maniti nsdt, tuptlal
tal-mou-uirri (mou-pardlU) üsdt.
oysátpi-iibdrlos uas pela sösl kurna. sidi sbstal eudlt uas
yoza ioytds. yvlaidt yoza ioytds. yölSm rus eui yola-yvm-iuy uerht,
yan&arfi nerhlal. Ion toyo-ioytds. «ndp malai uerdi yvm-iuylan ?» —
«mun tani ynm-iuy uerman nan sidilnilu, láuandiiilu.v — «si
uerdi yvm-iuylan yoina lotlaidtht — «nvn kazasldn-gi, nnn pa
lothn, pa yui kazasl-gi, pa lotl.» Ion si yvm-mrdt yoza uandiiida
pidds. atam yvm-iuyna ma yod% ani léfífom.v l yvm-iuy pa stltosa.

gödörbe esel, a mennyire [csak] tudok, annyira segítségedre
leszek.»
Rövidnek rövid ideig ment, hosszúnak hosszú ideig ment.
A mennyi hala [csak] volt, mind valamennyit széjjel dobálta.
A mint így megy [mendegélj, idegen ember lakta lombos (v.
galyas) földre, idegen ember lakta nős (v. napos) vidékre, idegen
ember lakta füves vidékre jutott.
Előre felé látja: városnak város tűnt elő, falunak falu tűnt
elő. A városnak a folyópart felé eső végéhez érkezett. A három
lovát a szánjaiból kifogta, a három lovát ostorral megcsapkodta:
isten rendelte kőszikla görbületévé váltak, a szánjai [meg] ko
pár dombháttá lettek.
A rézhüvelyes Tyiberlosz a város felé gyalog megy (tk. lép).
A mint így lépked, a városba érkezett. A halottakhoz (é. temetőhöz)
érkezett. Három orosz leány koporsót csinál, ékessé csinálják.
Ő odaérkezett [hozzájuk]. «[Hát] ti miért csináljátok a koporsói
tokat?" — «Mi így koporsócsinálással keresünk kenyeret, [ebből]
élünk.)) — «A csinált koporsóitokat ki veszi meg?» — «Ha neked
[úgy] tetszik, te is veszel, ha más ember akar, az is vesz.» 0 a
koporsókat nézegetni kezdte. «Ebbe a koporsóba én [ugyan] nem
férek bele.» Egy koporsót megint elővettek (előhúztak). «Ebbe
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«tam yvm-iuy yoza léfít{>m-lamba.» yvm-iuy mvrdáhda
pitsel),
yvm-iuy libina Ivyds. yvm-iuy libina yond'za yöiű. -yvm-iuy laygdl
lou yoza Ivp-laygihiüa;
yolSm eui lauht: ímenzdii an* yaiü?»
«andam! uenpm an' %aiü.i> ittam yvm-iuy hat ályú kor' luy'kna
Ivp-yatédsa, ittam oysatpi-tíbdrlos yvm-iuydlna ivya-tvydrtti s'átl.
yölSm eui pela lau3l: yvm-mydu punZáldn 1» yölSm eui laudal
satl, % eui pöddrHal satl: uoysátpi-übdrlos, toyhy törSm numbina
pldiliiisdn, kurd?) törSm numbina pidihiisdn. nvy vbdydlam uelldslan, aéilu uelfoslan (?). ittam ma nvyen mozatsem.'n
oysátpi-tibdrlos mola-kem ior tviu, si-kus nojds, nemdza ant
sidds. yölSm eui pöddr'tal sciil: ayol tüda raydl ? muy louel tüleu,
éards-idy'kna eslleu, seda at ydiüf» sards-py'kna tusa, sardsna i
isllsa. sittelna éards-py'kna, ybiil. oysatpi-űbdrlos lou máédl, lou
ardl yoina yol túla? tüdi neyyo andam.
mosa pvraptna sás éertta pidds. sás §er'l, éer'l; umuyeu

a koporsóba talán beleférek (v. mintha beleférnék).)) A koporsót
méregetni kezdte, a koporsóba belement. A koporsóban hanyatt
fekszik. A koporsó födelét [lassanként] ráteszik (tk. lefödik).
A három leány 'így] szól: «A arczodat nem éri?» — «Nem, az
arczomat nem éri.» Most a koporsó két végét vasszöggel bever
ték, erre a rézhüvelyes Tyiberlosz a koporsójában [mintha] össze
nyomódnék, [úgy] hallszik. A három leányhoz [így] szól: «A kopor
sót nyissátok föl!» A három leány beszéde hallszik, egy leány
beszél: «Rézhüvelyes Tyiberlosz szárnyas istennél nagyobbra
nőttél (tk. duzzadtál), lábas istennél nagyobbra nőttél. Te a két
nénémet megölted, az atyáinkat megölted. Most íme én [is] el
bántam veled!»
A rézhüvelyes Tyiberlosznak a mennyi ereje csak volt,
jóllehet mozgatta [a koporsót], semmire sem ment vele. A három
leány beszél, [úgy] hallszik: «Hova lehet vinni? Mi őt vigyük,
a tenger vizébe ereszszük, ott hadd fekügyék!» A tenger vizéhez
vitték, a tengerbe is eresztették. Ettől fogva a tenger vizében fek
szik (nyugszik). A rézhüvelyes TyiHerlosz regéjét, énekét [ugyan]
kicsoda viszi és hová? [Ének] vivő ember nincsen.
Egyszer valamikor a (tk. valamely időben) a menyét vará
zsolni kezdett. A menyét varázsol, varázsol: «A minket meg-
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iilBdddm oysatpi-übdrlos jrvlmal-mattij'» sás sitdlna nándrda pidffff,
oysar bzds. «nvn '/odi tada sözüúihn?
nvnen iilSddam közapn
yolmal pátl.»
oysar lolmay yoza mands, lolmay pelei lau§l: «nbp yolna
tada söziliiihn'í nvnen iilfíaddm: Közapn yvlmal-matti.)) — «pna'
simdé uer ol, ma addm udfom uer'sdm.)) lolmay oysar pilna i-pau
mvnldydn, iémr yoza ioydtsdndn. iéu»r sidi ligázds, oysarndnlolmayndn kát tnyáina náudr'sdydn. oysar yos-pelá naimrds, lou
and osl. (svmdl mands.) lolmay iéudr pelei yolna sösl, iimr pelá
lau§l: «mola ligázdní non miudltdm nhndza ane uihn. muneu.
iillfodzm közáiu yvlmal-matti.» iSu9r noymas: «nup lolmay, i
(=z áddl) maná, lou yada ol, kanzi muy iofdtteu-mosa 1'»
si-kemna narSs siiáhs. nuárSs, láiá-sa, t] iituá-sa/» iéuar
latidl. uárds t\ iis. «molaiazdnh) — ^oysatpi-übdrlos yvlmal. nvn
toyhn-sir uapn arádelna aktilá/» uár§s lauSl: «ma ágdtl?lám.»
uar§s nwyü mands. iéudr ásni yoza ipytds. a nvn uolán yoi ösdiil
mentett rézhüvelyes Tyiberlosz mintha meghalt volna!» A me
nyét aztán ugrálni kezdett, a rókával találkozott (tk. rókát talált).
«Hát te itt sétálgatsz'? A téged megmentett gazdád meghalt,
[úgy] hallszik.»
A róka a rozsomákhoz ment, a rozsomáknak mondja: «Te
még itt sétálgatsz ? a téged megmentett gazdád mintha meghalt
volna.» — «Csakugyan olyanformán van a dolog, [mert] én rosszat
álmodtam.)) A rozsomák a rókával együtt megy [tovább]. A far
kashoz érkeztek. A farkas úgy megharagudott, hogy a róka és
a rozsomák két felé ugrott. A róka, hogy merre ugrott, maga
sem tudja (annyira megijedt). A rozsomák a farkas felé
még lépeget, a farkashoz [így] szói: «Miért haragudtál meg?
Én rajtam bizony nincs mit keresned (tk. én tőlem semmit sem
veszel el). A minket megmentett gazdánk mintha meghalt volna.»
A farkas megszólal: «Te rozsomák, menj csak magad [előre],
a míg mi [is] odaérünk, keresd meg, hol van.»
Ezenközben vércsét látott. «Vércse, állj meg csak, gyere
ide!» — mondja a farkas. A vércse odajött. «Mi újság ?» —
«A rézhüvelyes Tyiberlosz meghalt. Te a szárnyasféle állatodat
mindvalamennyit gyűjtsd össze!» A vércse [így] szól: «Majd
összegyűjtöm.)) A vércse izromba ment. A farkas a medvéhez
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mattá neyyoina iilpdtsapn, si neyyoi nvtta masl, yvlmal sátl.)>
asi'u námrmds, ittam yolna manl. iémr náudrmds, ittam manhydn.
uas yoza ioydtsdt. uas támlnna sás keu-mani elti noy-yö'yds.
ar-simdl loyydr ős. mola-sir uai ös, sásna árádelna ázat áktdmdt.
sás ligazds. ásni pelei laudl: «malai you sitsatdn (v. sitsadi)?
mattá neyyoina ülfidtsáidn, iordn ior, noyaidn noya, tam keu
eudlt nvy yoéai9n-ki naudrmaldm, semlan ázat yos-paydVldlam.v
toyldy-sir uai ázat ardddlna ioyStmal. aktdsdm tnyáidl moudl
ázat tögnds. ásni laudl: n ittam yaltsa oslhn!» uaidt pela lauSl:
uuantsaldn, yoi-pela tuudmh) uaidt laulH: «muy an' uántseu.
yntlna tusa, atlna tusa, muy and oslu.» asríl lauSl: «sás, §erdá/»
sás éertta am'sds. sás éerdds, gerdds, sidi serdal eudlt noymds:
«kbrdl yvm-iuylibina
pon'sa,)) uaidt lauldt: «yvm-iuy lihina
pon'sa, mola mouna pon'sa, yol tusa, and oslu. mouna svmdltsa-gi
loln, matti uaina oésa loln.it si purisel, purisel, osta kurtsel. • ,

érkezett. «Te ugyan derék ember vagy! Egykor egy ember
megmentett tégedet, ezt az embert most segíteni kell, halott
hire van.» A medve fölugrott, még most is megy [talán]. A far
kas is fölugrott, még most is mennek.
[Egy] városhoz értek. A város innenső végén lévő sziklahaj lásra a menyét fölkúszott. Sok-kevés egér volt ott. A milyen
állat [csak] volt ott, a menyét mindvalamennyit összegyűjtötte.
A menyét megharagudott, a medvéhez [így] szól: «Miért késtetek
ilyen sokáig? Egykor egy ember megmentett téged, az erőd erő,
a húsod h ú s ! Ha erről a szikláról hozzád ugrom, mind a két
szemedet kiverem!*
A szárnyasfajta állat mind valamennyi megérkezett. A gyüle
kező helyük földje egészen tele lett. A medve [így] szól: «Hát
hol találom meg?» Az állatoknak mondja: «Láttátok, hogy merre
vitték?» Az állatok mondják: «Mi nem láttuk. Nappal vitték
vagy éjjel vitték, mi nem tudjuk.» A medve [így] szól: «Menyét
varázsolj!» A menyét leült varázsolni. A mint így varázsol, meg
szólal: «Vaskoporsóba van téve.» Az állatok mondják : ((Vaskopor
sóba tették, [de] mely földön tették [bele], hová vitték, nem
tudjuk. Ha a földbe temették volna, valamelyik állat csak meg
találta volna.» így keresték, kutatták, nem tudták megtalálni.
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«uar§s mana ! — uaidt laulrt — törSm yoza ioy§tldn, mola arat
ybs ol, ázat araddlna dngdSÜa/» uár§s mands, mola arat ybs bs,
araddlna dúpssdli. ybzdt laufot: «mun an' uantseu, and oslu.
tör§m kuddfina l ai ybs ol, sit dnhsa, siialdU-gi, lou siialdü.» si
ybs yoza ioytds, pöddr'l: «oysatpi-t'ibd?ios yvhm tvyaidl and oslu,
svmdlddm tvyaidl and oslu,. yada svmdltsa?» ai ybs lauSl: Ham
mojdlam and bssdth) ybs pelei lauSl: «and bsht, araddlna dnpssdam.r> ai ybs lauSl: «má top uantsem. ma uantsem, §ards-idp'kna
isllsa.D uar§é si idzdy yblds, il-bylds.
iáftlal lauht: «mola iazdy tüsdn?»— upards-idy'kna eshm.v
selta uaidt §ards iby'k pelá oySl'sdt. idy'gdl male paddm. uailal
toyo-ioy§tSdt, gards-idy'k ázat pudiu iis. toyhy-sir ar uai lauSl
kurdy-sir uai pela:
«ittam louel idy'k ilb(i) emlt noy-uida
masl/» ásni úoymal: aiby'k ilb(i) emlt louel yodv-svyat ujleni
noy?» kards noymds: ulokki-sugallddi, uanna ál oladif ma ilis

«Vércse, menj! — mondják az állatok — az égbe érsz, a
mennyi csillag [csak] van, mindvalamennyit kérdezd meg!» A vércse
ment, a mennyi csillag [csak] volt, mindvalamenyitől megkérdezte.
A csillagok [azt] mondják: «Mi nem láttuk, nem tudjuk. Az
ég közepén egy kis csillag van, azt kérdezd meg, ha látja, csak
ő látja.» Ahhoz a csillaghoz érkezett, [így] beszél: «A rézhüvelyes
Tyiberlosz haló helyét nem tudjuk, hol van eltemetve (tk. el
temetett helyét) nem tudjuk. Hol van eltemetve ?» A kis csil
lag [így] szól: «Ezek a többiek [é. csillagok] nem tudták?»
A csillagnak mondja: «Nem tudják, [pedig] mindvalamennyitől
megkérdeztem.)) A kis csillag [így] szól: «En éppen hogy csak
láttam. Láttam, a tenger vizébe eresztették.)) A vércse ezt a
szót meghallotta, leszállott.
A népei [így] szólnak: «Mi hírt hoztál?» «A tenger vizébe
van eresztve.)) Erre aztán az állatok a tenger jege felé szál
lottak. A vize már be volt fagyva. Az állatok odaérkeztek, a
tenger jege egészen fekete lett. A szárnyasféle sok állat a
lábas szerű sok állathoz [így] szól: «Most tehát a víz alól
föl kell venni!» A medve megszólal: «A jég alól hogyan
veszem föl?» A kerecsen-sólyom megszólal: «Szanaszét tör-
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tvya uanthm, mola pulan cl. tőrSm aédm and-ki nvtl, ibn'k elti
ant paiitlem.»
kárds sitdlna pbrhs, sidi mandal eudlt uolli pendds. (sem eudlt
pendds). sidi laiüldt, amdsht. t-mosaina ybltlel: tördm a.éeu uat-peli
ponds, mola tut-peli vfas, mardn sdidl simalds. mosa-pvraidtna kards
sards ibn'k %oza selta il-pidds (ibn'g ilbina). iön'gzl lou pitmal
svyat yaltsatelna marii'is (sugaUs). lou idn'g ilbina sidi i mands.
uan-keba uan ivn'dl, you-keba you ipn'dl, idn'g ilb(i) eudlt noyidds. kordl %vm-iuy alydl eudlt kusna katllsdli, ibn'k elti Ivskdsll,
ittam ár-simdl uai ázat araddlna toyo aratsdt. kards ie£a tbdasik
dm'siliiil, addl tayaina.
toyldn uaidt kurdy uaidt pela pöddrtta pitsdt. «mun i %uiu
kardsna ioyt§fttdsa, %odi uerdi? ittam ndn %vm-iuydl pun£aldn!».
asnindn-ieudrndn yvm-iuy sugatta ivya naudrmdndn, yvm-iuydl
longdtlaldn (v. langdtlaldn), ant sugalds. kards tolta ü iis asnindn yoza, (sidi) lau§l: úildn idn'k masl, lildn pam masl.»
kards uar§s pela pöddr'l: «/öZa^ lildn idn'k tüda kidlln asní

tök, közel ne legyetek! Én majd lenézek, milyen irányban
van. Ha az égi atyám nem segit, a jégre nem hozom föl.*
A kerecsen-sólyom erre fölrepült, a mint így megy, teljesen
eltűnt (a szem elöl tűnt el). így várakoznak, ülnek. Egyszer
csak hallják: az égi atyánk mintha szelet támasztott volna,
mintha tüzet gyújtott volna, csattogó robaj hallatszott. Hát egy
szer [csak] a kerecsen-sólyom leesett a tenger jégére. Az esése
kor a jég mindenütt betört. 0 a víz alá ígyen ment. Eövidnek
rövid ideig jár, hosszúnak hosszú ideig jár, a víz alól följött.
A vaskoporsót az [egyik] végénél fogva a karmával megragadta,
fölhúzta, a jégre dobta. Most a sok-kevés állat mind valamennyi
odaeredt. A kerecsen-sólyom egy kissé odább üldögél, külön helyen.
A szárnyas állatok a lábas állatokhoz beszélni kezdtek: «A mi
emberünket a' kerecsen-sólyom előteremtette, most mit csinál
junk? Most hát ti nyissátok föl a koporsóját!)) A medve és a
farkas a koporsót föltörni egyszerre (tk. együtt) ugranak. A kopor
sót feszegetik, nem törött szét. A kerecsen-sólyom onnan ide
jött, a medvéhez [így] szól: «Életvíz kell, életfü kell!» A kere
csen sólyom a vércséhez [így] szól: «A hollót küld el életvizet
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poddr'ta pidds: úildy pam lúda yoideu kitlu?» loyydr lanSl:
«ma manldm.v loyydr lildy pam kasta mands, %öldy lildy idy'k
tüda mands. icards asm pela pöddr'l: ajprdn ior, noyaidn noya,
yvm-iuy suyatti yodi-svyat kurtsalen'h) asm ligazds, yvm-iuy 9omrnl
soksdll, sommi sokmai iubina uaraskdsVl: kdrdl yvm-iuy ázat
rauiu páyds.
ynlaidl noy-tal'sel yvm-iuy eudlt, noyaidl ai suyhü mtmzisel. yölSy inytds, lildy idy'k tuids tuumal. loyydr ioytos, loyydr
ior-pam tuumal. ittam munoVi nwnziidm noyailál, sir dl %odi
os, sidi pon'sdlal. ior-pam snmdlna pon'sa. lildy idy'kni gazdi'ta
pitsa. mola-kemna sázdl'la, si-kemna yandi neyyo noyau iil,
•noyaidl ázat talayí iil. lildy py'gdl yolds, lil yolna andam. támidi asmna noyel'ta pitsa i iilftaldlds.
asmna moritla, moritla. i iiWaldlds. semlal uantldt. oysatpiíibdrlos uantldü: édrds-iöy'g ázat pudi mou-idi iuumal. ar-simdl
uai lou peldl oy ponman loktemdldt. — oysátpi-t'ibdrlos lau§l:

hozni!» A medve beszélni kezdett: «Életfüvet hozni kicsodán
kat küldjük?)) Az egér [így] szól: «En megyek.» Az egér élet
füvet keresni ment, a holló életvizet hozni ment. A kerecsen
sólyom a medvéhez [így] beszél: «Az erőd erő, a húsod hús!
a koporsót hogy is nem tudtad föltörni'?)) A medve megharagu
dott, a koporsót egyenesre fölállította, miután egyenesre föl
állította, megcsapta: a koporsó csupa apró darabokra szakadt szét.
A halottjukat a koporsóból fölvették, a húsát kis darabokra
tépték. A holló megérkezett, életvizes nyírhéjdobozt hozott, az
egér is megjött, erőfűvet hozott. Erre [aztán] az imént széttépett
húsát, a hogyan következett egymásután (tk. a hogyan a rendje
volt), úgy helyezték el. Az erő füvet a szívébe tették. Az élet
vízzel öntözni kezdték. A mennyire öntözték, azon módon osztják
ember húsává válik, a húsa teljes egészszé lesz. Az életvíz el
fogyott, még nem lélekzik (tk. még lelke nincs). A medve ilyen
formán mozgatni kezdte és föltámadt.
A medve [így] gyötri-kínozza (?) és föltámadt. A szemei
néznek. A rézhüvelyes Tyiberlosz meg látja, [hogy] a tenger jege
egészen fekete földformává lett, a sok-kevés állat feléje fejet hajtva
ugrándozik. A rézhüvelyes Tyiberlosz [így] szól: «Isten rendelte
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«tör§m parddin uaidt ndy yozildn mola pm ueriliiisdm ?» — amatta
puráina muy %vlda uutsimeuna muydlu, nuy j-sidi iil3dtsdlan, —
muy ittam nvyen si-pnravna lausu: ,rrwsa éár'na-ki jpithn, mosa
oy'kna-ki pitldn, muy nvyen iilfíatleu.' — ittam nvyen éards-py'g
ilb(i) eudlt sitna i noy-taV'seu.»
lou uaidt pela pöddr'l: «ndy tsi yánna olad[, ndy Isi sutna
oladíh) fiards lau§l: «oysatpi-übdrlos toyldy uai yanni manem cd
nomi! ma an' litldm olda.v — UoyUy uai yoéa yanni yoi litl?»
toyldy uaidt laulH : «siuds lezádádi yanni! siuds iazdy tüdi yuiij
udr§s at olh — ukurdy-sir uai .yoéa yoiddn %anm litlh> sás
laudl: *ma and olldm.* oysar lau§l: «ma and olldm.t ázat ant
litldt. ásni yoéa l asiu lezadds: semli-bvüi iisnl. semü-bülü asm
kurdy-sir uaina yanni lezátsa. nsemü-bvlli asm elti yoi icizdy tüda
piti?)) — «kad'i lezatta masl.)) kádi laygdr-yui iuganrií lezatla. ásni
kad'i eudlt palda piti. si iazdylal ietsdsdt, uéa 'ifer'sH, manda pitsdt.
állatok, veletek (tk. hozzátok) mi jót tettem ?» — «Egykor minket,
a mikor már majdnem elpusztultunk, te ugyancsak megmentettél,
mi akkor neked azt mondtuk, hogy ha valami bajba kerülsz, ha
valami gödörbe esel, szintén segítségedre leszünk, ezért aztán
most a tenger vize alól föl is húztunk.»
0 az állatokhoz [így] beszél: «Ti is király alatt legyetek,
ti is bíró alatt legyetek!» A kerecsen-sólyom [így] szól: «Bézhüvelyes Tyiberlosz, a szárnyas állatok királyának engemet ne
gondolj! én nem akarok [az] lenni.» — «A szárnyas állatoknál
[hát] ki akar király lenni?» A szárnyas állatok mondják: «Királylyá a sast tegyétek! — A sas hírhordó emberévé a vércse
legyen !» — «Hát a lábas állatoknál kicsodátok akar király lenni ?»
A menyét [így] szól: «En nem leszek.» A róka is [azt] mondja:
«Én se leszek.» Egyetlen egy sem akar [király lenni]. A medvék közül egy medvét tett [azzá], egy süket-vak medvét. A süketvak medvét a lábas állatok királylyá tették. «Hát a süket-vak
medvének ki hordja majd a híri?» — «A macskát kell azzá [tk.
hírhordóvá i tenni.» A medve a macskától félni fog. E beszédükkel elkészültek, köszöntek és menni kezdtek.
PÁPAY JÓZSEF.

Az úgynevezett igeidők elméletéhez.
(Első közlemény.)

Értekezésem két szakaszra oszlik. Az elsőben magához az
elmélethez szólok hozzá, a másodikban az elmélet történetét
vázolom, kivált azokat az okokat kutatva, melyeknek a hagyo
mányos elméletben mutatkozó hibák tulajdonítandók. Az első
szakaszban először a görög, aztán a latin, végül a magyar ige
alakokról és azok functióiról értekezem, mert a functiók fejlődé
sét legalkalmasabban ebben a sorrendben mutathatom be. Álta
lános bevezetés helyett a tárgyra vonatkozó fötudnivalókat a
görög nyelvről szóló rész bevezetéseképpen mondom el. Egészben
véve már meglehetősen tisztázott tudományos igazságokról lévén
szó, e bevezetésfélében a tételes formát választottam, s a benne
használt műszavakhoz egész értekezésemben következetesen ra
gaszkodom, úgyhogy az én szóhasználatom szerint pl. a praesens, vagy az imperfectum műszó egészen mást jelent, mint né
mely hagyományos nyelvtanban. Bizonyos tudománytörténeti
természetű megjegyzések már az első részben sem voltak telje
sen elkerülhetők, s nevezetesen a hagyományos felfogás hibáinak
főokaira már ebben is rá kellett mutatnom. A hibák persze nem
mind egyforma természetűek, s vannak köztük kétségkívül olya
nok is, melyeket mai napság már képzettebb középiskolai tanuló
sem követ el egykönnyen; különös nyomatókkal jegyzem tehát
meg, hogy, mikor a hagyomány hibáiról szólok, nem mindig mai
nap is meglévő, még senkitől fel nem fedezett hibákat értek.
Mivel azonban értekezésemmel első sorban azoknak kívánok
használni, kik az ú. n. igeidők természetére ós használatára
vonatkozó újabb vizsgálódásokban nem tájékozottak, nem akar
tam mellőzni semmi, akármilyen régi időbe tartozó hiba fel
említését, mert, mint értekezésem második részében kimutatom,
maga egy-egy hibás elnevezés is elegendő arra, hogy néha-néha
még a tudomány legelső képviselőit is a functiók hibás felfogá
sára bírja.
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ELSŐ SZAKASZ.
Az úgynevezett igeidők és functióik.
I. Bevezető

tudnivalók
és a görög
vizsgalata.

alakhasználat

A z i g e b e l i idő.

1. Az igebeli idő h/póvos, tempus, Zeit(stufe)] az a szubjek
tív természetű viszony, melyet a beszélő egyén pillanatnyi ön
tudata határoz meg azzal, hogy saját magának a történések
egymásutánjában elfoglalt álláspontját a történést jelző szófor
máknak objektív fogalmi tartalmára vonatkoztatja, s e szerint
abban áll. hogy a beszélő a maga álláspontjához (nem a beszélés
időpontjához!) mérten előbb történőnek (vagy történtnek, vagy
történendőnek), akkor történőnek (vagy történtnek, vagy törtenendőnek) avagy majd történőnek (vagy történtnek, vagy törté
nendőnek) jelzi-e az igében kifejezett történést. 1 )
2. Időt tehát csak hármat lehet igealakkal kifejezni: multat
(7Tap<p)(7][JLévo<; vagy 7raps)or]Xo'íkós, praeteritum, vergangene Zeit),
jelent (ivsotóc, praesens, gegenwártige Zeit) és jövőt ([liXXwv, fu
turum, zukünftige Zeit). Ha valamely idő kifejezésére egy ige
alaknál több van, ezek az igealakok idő tekintetében teljesen egy
és ugyanazon jelentésűek. Tökéletesen egyforma mult időt jelen
tenek pl. a görögben e-ypacpov, lypa^a, sysYpácpstv, sYpácpvjV ige
alakok, a latinban scribebam, scripsi, scripseram alakok, a ma
gyarban írek, írtam (írok vala és írtam nála) alakok, a mennyi
ben a beszélő általuk a maga álláspontjához mérten az irást
valamennyiben előbb történőnek jelzi. A történés valamennyi
alakban egyformán van a múltba elhelyezve, minden tekintet
nélkül arra, vájjon régen, vagy csak az imént (vagy éppenséggel
csak «félig-») mult-e el a történés. 2 ) Régmúlt, aligmult, félmúlt
*) A megszokott c s e l e k v é s elnevezés helyett azért czélszerűbb a
t ö r t é n é s elnevezést használni, m e r t tágabb értelmű, s a s z e n v e d é s t
(azaz a passiv formákat) is m a g á b a n foglalja. A t ö r t é n é s elnevezésbe
itt beleértem a történéssel járó, vagy azt követő á l l a p o t o t is (WUNDT
példájára, Völkerpsychologie P . 136—8.), mely megkülönböztetés, m i n t
látni fogjuk, mind az imperfectum, mind különösen a perfectum tárgya
lásában főfontosságú.
a
) SIMONYI Zs. a Tüzetes M. Ny. 6Í26. lapján említi azt a mások
állításából is ismeretes adatot, hogy a székelység és a szlavóniai nyelv
j á r á s az íra elbeszélő m u l t alakot « i m é n t t ö r t ó n t cselekvény (sic!)
Nyelvtudományi

Közlemények.

XXXVII.
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idő nincs; ezek a műszavak az igeidő természetének félreisme
réséből s az alakok jelentésének mesterséges3) félremagyarázásá
ból eredtek.
3. A három lehetséges időnek igealakkal való kifejezését a
nyelvek mellékesnek fogják fel; azok az igealakok, melyeket a
hagyomány — hibásan — időalakoknak, tempóra, nevez, nagy
részt egyáltalában semmiféle időt sem jelölnek.
Ha visszatekintünk a művelt nyelvek fejlődésének régibb
korszakaiba, egyszerű igealakkal kifejezhető igeidőt rendszerint
csak egyet találunk: a multat fpraeteritum). Ezt az egy idő
viszonyt látták szükségesnek a nyelvek kifejezni, de megjegyzendő,
hogy több nyelvben (pl. a magyarban is) maguk a múlt időt
kifejező igealakok is eredetileg nem időt jelentettek. A jövő időt

kifejezésére használja», úgy hogy ezt az alakot m a g a SIMONYI is « a l i g m u l t i d ő V n e k nevezi. Olvastam efféle jelentésű alakról a szanszkritban
is (DELBRÜCK, Altind. Syntax, 280. 1.), a most is élő nyelvek közül pedig
az afrikai mande-nyelvekről állítja WUNDT (i. m. I. 2. 181. 1.), hogy két
fokozata van bennük a praeteritumnak; egyik a távolabbi, másik a köze
lebbi múlt jelölésére. Megczáfolni nem tudom ezeket az adatokat, de m í g
be n e m bizonyulnak, nem hiszek bennük, m e r t minden m á s nyelvben
(mint látni fogjuk, kivált a görögben), melyekre nézve a grammatikusok
hosszú ideig u g y a n e z t á l l í t o t t á k , kétséget kizáró módon kiderült,
hogy tévedésről van szó, sőt a tévedés oka is ismeretes (1. 28. p . és 34. jegyz.).
Örök időkre emlékezetes m a r a d az ilyenféle tévedések közt az AMMONIOSféle (a ki szerint pláne fordítva: xtóvrjxE = r é g e n halt meg, &ave =
m o s t halt meg), mely nemcsak a g r a m m a t i k a i műszavak értelmetlen,
gépies használatának, h a n e m a nyelvórzék teljes összezavarodásának is
érdekes tanújele. Milyen befolyása volt e tekintetben a hibás régi elmélet
nek az újabb nyelvek grammatikájára, arra ezúttal csak a hírneves BBMBO
kardinális magyarázatát idézem (1525 körül) az olasz egyszerű (narratív)
és összetett (valóságos) perfectum alakokra vonatkozólag: «Ora tra queste
due usanze di dire, lo feci, e Io ho fatto, altra differenzia non mostra che
vi sia, se non questa, che l'una piú propriamente s i d á a l p a s s a t o d i
l u n g o t e m p ó (Io feci), e 1'altra al passato d i p o c o » . Ezt a magyará
zatot újabb olasz grammatikusok is ismétlik. Igazság, mint látni fogjuk,
annyi van benne, hogy az io ho fatto alak eredetileg az olaszban nem
egyéb, m i n t befejezett történés i d ő n é l k ü l , tehát jelen is lehet. Ez az
oka a tévedésnek, mely ilyenféle alakokra vonatkozólag mai napság is
lehetséges még elsőrangú nyelvészeknél is. A SiMONYi-féle adat szerint
azonban a magyarban az e l b e s z é l ő m ú l t alak volna «aligmult» jelen
tésű. E r r e sehonnan sem tudok analógiát, mert, m i n t később kifejtem, az
újgörög aoristosoknak állítólagos efféle értelmét n e m ismerem el.
3
) L. m á r CoNSKNTiusnál (V. század) Keil, V. 377: «Tempora verbis
goneratim accedunt tria, quse n a t u r a l i a appellantur, prcesens, prsetei-it u m , et futurum. Sed prasteriti temporis distinctiones trés inveniuntur,
una, quse est quasi v e t u s t i s s i m a , quam dicimus plusquamperfectum,
ut est cucurrerat; alia p r o x i m a h u i c , quee est perfecta, ut est cucut'Ht;
tertia, quse imperfecta appellatur, ut est currebat; et hse a r t i f i c i a l e s
dicuntur». Persze, CONSENTIUS n e m is sejtette, mennyire igazat mondott.
Eészletesebben értekezésem második szakaszában foglalkozom a dologgal.
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(futurumot) jelölő alakok egy nyelvben sem igazi idői alakok.
A modern nyelvek összetett alakjairól ezúttal nem is szólva, a
görög (Ypá^co, vö. aor. conjunct.: fpátfjw) és a latin (scribam, vö.
conj. praesentis: scribamj ú. n. futurumok eredetileg modalis
értelműek. A jelen időalak pedig összes functióbeli kivételeivel
(kivált az ú. n. praesens historicummal) együtt a régi gramma
tikusok találmánya, s voltaképpen egyik, előttünk ismeretes nyelv
ben sincs meg. Az összes ú. n. praesens időalakok ugyanis nem
egyebek nem múlt alakoknál, azaz más szóval: az indicativus
időt nem jelölő (achronistikus) alakjainál. Tpácptó és féfpacpa indicativusok a görögben, scribo és scripsi a latinban, irók és írtam
a magyarban semmifele időt sem fejeznek ki, s éppen azért több
féle időviszonyban használhatók. Praesens igealak nincs: azt a
pillanatot, mely beszéléskor a múltat a jelentől elválasztja,
semmiféle nyelv sem tudja igealakkal kifejezni; a görög aoristosban még a hagyományos nyelvtan sem külömböztetett meg praesenseket.4)
4. Magát a múlt időt is rendszerint csak a jelentő módban
(epdiat? ópiauxi?], modus indicativus) fejezik ki a nyelvek. A többi
módokban, tehát az imperativusban, conjunctivusban, optativusban (a magyar felszólító és feltételes módban) és az igenevekben
eredetileg rendszerint egyik művelt nyelv sem fejez ki semmiféle
időt. Praesens és praeteritum, conjunctivi, optativi, infinitivi, participii
a görögben nincs : sőt a futurumnak nem indicativus alakjai sem
a beszélés időpontjától számított jövő időt jelentik (1. a 40. és
következő pontokat). Eme, félreértést okozó műszavak közül töb
bet mai napig is megtartott ugyan a nyelvtudomány az alaktan
rendszerében; de természetes, hogy ebben az értekezésben, mely
nek czélja éppen a félreértések megszüntetése, e «bűnben fogan
tatott)) elnevezések (kivéve a görög futurumot) nem fognak elő
fordulni. — A görög igealakok rendszerében tehát az idő alsóbb
nyelvi kategória, mint a módok, az időt jelölő igeelemek későbbi
fejlemények, mint a módot jelölők.5)
4
) Teljesen fölösleges tehát a többi közt a régi g r a m m a t i k u s o k n a k
(és számos újnak is) az az okoskodása, hogy a jelen időt voltaképpen
csak a multat a jövőtől elválasztó pillanatnak jelzik, de kijelentik, hogy
a tényleges nyelvhasználatban ez az időpont tetszés szerint «kitágítható»
(TTapaTaTixós). H a nincs jelen időalak, akkor nincs m i t kitágítani. Az illető
igealakok egyszerűen a be nem fejezettnek (vagy fejlődésben lévőnek)
képzelt történés indicativusának alakjai, melyek csak a múlttal ellentét
ben vonatkozhatnak a «jelenre», de n e m c s a k a « j e l e n r e » , h a n e m a
j ö v ő r e (pl. «[holnap] elmegyek*, m a g y a r u l n e m is szoktunk máskép
beszélni), s a « j e l e n n e l » v a g y a j ö v ő v e l v a g y
mindakettővel

e g y ü t t m é g a m ú l t r a i s (pl.: «Annum iam audis Cratippumo. i—
«Homo proponit, Deus disponits).
5

) H o g y a n történhetett, hogy a g r a m m a t i k u s o k

az idői jelentést
6*
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5. Az igazi időbeli vonatkozás, mint mondtuk, el nem
választható a beszélő egyén időbeli álláspontjától, s minden idő
viszony közvetetlenül csupán erre az időpontra vonatkoztatandó.
«Múltban való jelentő (helyesen: imperfecti preeteritum) vagy
«jövőben való multat» (jövőmultat! — helyesen: perfecti futu
rum) e szerint a nyelvek nem ismernek, s ezek az elnevezések
is, mint csupán a grammatikusok 6 ) hibás okoskodásán alapuló,
bűnben fogantatott kombinácziók, csak nehezítik a helyes rend
szer megértését. Scribebam (irok vala, irék, v. irtam) nem ((múlt
ban való jelen», hanem máit, mert a mit egyszer tudatosan a
múltba képzelünk, az nem lehet «jelen»; scripsero nem «jövőmulto, hanem jövő idő. Hibás és szükségtelen dolog e szerint
az ú. n. fő- és mellékidőknek, továbbá az ú. n. szubjektív és
objektív vagy abszolút és relatív időnek megkülömböztetése.7)
Mindkét megkülömböztetés azért hibás, mert a három képzel
hető időn kívül másokat is feltételez. A második hibás azért is,
mert lélektanilag hibás okoskodáson alapul.
6. Hogy miért tartom hibásnak az ú. n. «objektív vagy
relatív időknek* megkülömböztetését, azt részletesen csak később,
a latin nyelv alakhasználatával kapcsolatban fejthetem ki. Azokra
való tekintettel azonban, kik ezekben az «objektív vagy relatív
időviszonyokbano WuNDTtal állásponteltolódást (Standpunktverschiebung) keresnek, előre kell bocsátanom erre a most említett
lélektani jelenségre vonatkozó nézetemet.
Az emberi képzelőtehetség mindenható, s beszéd közben
is szabadon működhetik. Megtörténik tehát, hogy a beszélő a
beszélés pillanatában más, (már elmúlt, sőt néha még csak jö
vendő) érdekes körülmények közé képzeli magát s időbeli viszo
nyaik szerint ennek megfelelőleg adja elő ezeket a körülmé
nyeket. Ebben az átképzelésben, mely éppen kezdetleges lelkű

találták az ige jellemző tulajdonságának, specifica differentiájának (s hogy
pl. a németben mai napig is a fonák és helytelen Z e i t w o r t néven ne
vezik), erről értekezésem második szakaszában szólok.
Már ehhez a ponthoz meg akarom azonban említeni a hagyományos
görög g r a m m a t i k á n a k legvégzetesebb, a helyes felfogást teljesen meghiú
sító eljárását. Ez az, hogy az aoristost és a perfectumot időalaknak (tempus) tekinti, s hogy imperativusát, conjunetivusát, de kivált optativusát
és igeneveit is i d ő i (múlt) jelentéssel ruházza fel. A hiba a n n y i r a elter
jedt, hogy még mai napság is legelső rangú grammatikusoknál is elő
előbukkan. A hiba o k á t később fejtegetem. I t t óvásul csak annyit, hogy
a ki ettől a felfogástól szabadulni nem tud, az a görög igealakok termé
szetét és rendszerét sohasem fogja megérteni.
6
) Az újabb időben különösen MADWIG volt ennek a felfogásnak
szószólója. L . értekezésem második szakaszát.
7
) L. pl. BOBCKH rendszerét az Encyclopádie u. Methodol. (1877.)
760. lapján.
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és fejletlen beszédű egyénnél igen hirtelen és gyakori jelenség,
az idő fogalma, mint képzeletnek nem szóló, egészen mellékes:
fő benne a képzeletet foglalkoztató, érdekes konkrét helyzet.
Mihelyt az egyénnek ez a más helyzetbe való bele- vagy átképzelése megtörtént, akkor a beszélőre (és a hallgatóra) nézve a
beszéléskor tényleg már elmúlt helyzet nem egyéb, mint fejlődés
ben, folyásban lévő, még nem kész, sőt gyakran el sem kezdődött
történés, vagy kész, befejezett, de meglevőnek, együttlétezőnek kép
zelt állapot; a beszéléskor tényleg még csak jövendő helyzet pedig
hasonlóképpen vagy mint fejlődő, vagy mint kész. vagy éppenség
gel mint elmúlt történés képzelhető el ós fejezhető ki. Maga a
lelki folyamat teljességgel öntudatlan a beszélőben, s azért külön
jelet nem is teremthet az álláspontcsere vagy átképzelés jelzé
sére: az igéket teljességgel éppen úgy és ugyanazon [alakban
használja, mint akkor használná, mikor az illető körülmények
nek valósággal is köztük van; ha például tényleg már elmúlt
(az&z: a beszélés pillanatát megelőző) eseményekről van szó, úgy
beszél róluk, mint beszélt volna akkor, mikor azok az események
még szeme előtt fejlődők voltak. Nem «megjeleníti» őket, hanem
közéjük képzeli magát. Ez történik például a magyar nyelvben
nemcsak egyenes (direkt) idézésekkor, hanem az oratio obliquában is, továbbá a hibásan ú. n. prsesens historicum (történeti
jelen) használatakor. Mindezen «átképzeléses» alakhasználatokkal
részletesen később, a maguk helyén foglalkozom. Most, vissza
térve az «objektív vagy relatív» idő viszony elnevezésre, csak arra
akarok nyomatékosan rámutatni, hogy annak az oknak, mely
eme fonák elnevezések megalkotására vezetett, semmi köze sincs
az állásponteltolódáshoz, s azokban az időalakokban, melyekre
vonatkozólag a rossz műszót megalkották, egyáltalában szó sem
lehet álláspontcseréről. 8 ) Sőt ellenkezőleg, az ú. n. objectív vagy
relatív időhasználatú nyelveket (pl. a latint, francziát) éppen a
beszélés időpontjához való szigorúbb ragaszkodás, a képzeletnek
8
) Mert pl. WUNDT is azt lát bennök, 1. i. m . I 2 . 193. 1. (S különiben is csak a m ú l t felé ismer állásponteltolódást, holott pedig a jövő
felé is lehet erősen működő fantázia mellett). Az állásponteltolódás vagy
álláspontcsere t e r m i n u s maga n e m új a nyelvtudományban; említettem,
hogy WUNDT is használja (Verschiebbarkeit des Standpunktes). De, m i n t
fenn kifejtem, én egészen mást értek rajta, mint WUNDT, vagy a többi
nyelvészek. Nekik pl. scHpseram állásponteltolódásos alak, m e r t szerintük
a beszélő először a múltba képzeli magát, s aztán erről a tudatosan m ú l t
álláspontjáról ( = subjective, absolute Zeit, Zeüstufe) ismét mint multat
( = objective, relative Zeit, Zeita/'t) jelzi a szóbanforgó történést (múlt a
múltban). Szerintem, mint később kifejtem, itt nincs állásponteltolódás,
mert nincs öntudatlan átképzelés; azért van a múlt m ú l t n a k jelezve
(scrips-eram), m e r t az időviszonyítás a beszélés pillanatának álláspontjá
ból történik.
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bizonyos értelemben való megkötése jellemzi. A műszót alkotó
iskola nem is tudott még álláspontcseréről, sőt még ott sem vette
észre, a hol csakugyan megvan. Objektív vagy relatív időnek
azért nevezett bizonyos alakhasználatot, mert csak egymásután
ságra, tehát az időbeli, absztrakt mozzanatra fordította figyelmét
olyan nyelvtények megállapításában, melyekben az időbeli viszony
eredetileg mellékes; hogy aztán állásponteltolódást is láttak a
használatban, ez már az utódok hibája.
Az állásponteltolódás lelki folyamatának most adott magya
rázata érteti meg, miért nem szabad az igeidő definitiójában a
beszélés időpontját venni alapul. Az időbeli viszonyítás határa,
melytől az egész viszony helyes értelmezése függ, nem a beszé
l t n e k valóságos időpontja, hanem az az időpont, melybe a be
szóló' magát a történések egymásutánjában beleképzeli. Ez a
beszélés időpontjához képest múlt is, jövő is lehet, de mivel
öntudatlan: akármelyik időbe esik, az alakhasználaton (a fen
nebb kifejtett értelemben) semmit sem változtat.

A történés be nem fejezett és befejezett állapota
(imperfectum és perfectum).
7. Az igével kifejezhető időviszony tehát egészen alanyi
(szubjektív) természetű, a beszélővel szoros viszonyban álló, annak
álláspontjától elválaszthatatlan viszony. Szubjektív természete
majdnem olyan, mint a módoké (éyxXíaec?, módi), úgyhogy a
nyelvtörténetben a módok és az ú. n. idők közt gyakran nagyon
bajos a határvonalat megvonni, mert a kétféle functiót egy és
ugyanazon alak viselheti. De nemcsak szubjektív az időviszony,
hanem teljességgel abstrakt, a képzeletet nem foglalkoztató viszony
is. Akármelyik ú. n. időalakban mondom az igét, maga a külömböző időviszony a történés objektív tartalmán, vagyis a történés
sel összefüggő (konkrét) képzeten semmit sem változtat. "Efpayov
és Ypácpw, irek, írok, írni fogok, scribebam és scribam az időbeli
külömbség mellett is teljesen egyforma képzetet kelt: a tartós
nak vagy fejlődésben lévőnek képzelt írás képzetét. A beszélő (és
a hallgató) o]yan embert képzel el, ki írószerszámával kezében egy
szer, most is, vagy majd írással foglalkozik. Ellenben ez a két
alak: irogatott és írt, egészen más képzetet kelt, noha mind a
kettő múltnak fogható fel. Mást képzelek, ha azt mondom: cso
rog a víz, s mást, ha azt mondom: csordul a víz. Mást jelent:
mozog a levél, s mást: mozdul a levél. Nyilvánvaló, hogy ezek
ben a magyar igepárokban nem időbeli a külömbség, hanem
maga az igék fogalmi tartalma, a történés állapota (status actionis) más. Alakilag is nyilvánul ez a külömbség az igetörzsökhöz-
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járult képzőkben, melyek az illető közös törzsekből úgyszólván
más és más, végig ragozható töveket képeznek. Ezeknek a gyako
ri tó, folyamatos, mozzanatos stb. képzőknek elevenségét annyira
érzi minden magyar ember, hogy az időt kifejező jelekkel össze
nem tévesztheti. S ha abban a nyelvben, mely a müveit emberi
ségnek a grammatika tudományát szolgáltatta, csupán ilyen, a
magyarhoz hasonló, majd minden igetörzshöz hozzátehető, eleven
értelmű és szabad képzők módosították volna az igetörzsek fo
galmi tartalmát, akkor bizonyára sohasem zavarodott volna össze
a nyelvtanban az «idők» és «időalakok» elmélete.
8. Azonban a régi görög nyelvben másképp állott a dolog.
Volt ugyan a görögben is több olyanféle, külön hangcsoportot,
vagy éppen külön szótagot alkotó igeképző, mely a magyar gyakorító vagy mozzanatos, vagy más efféle képzőkhöz hasonlítható.
Első sorban azonban azt a külömbséget érezte fontosnak a görög
nyelv, mely a nem kész és a kész történés közt, azaz pontosab
ban : egyrészt a tartósnak, huzamosnak, szokásosnak, megkíséreltnek, fejlődésben lévőnek, be nem fejezettnek — másrészt a
késznek, teljesnek, befejezettnek képzelt történés közt van. Ennek
a kétféle minőségű történésnek (status actionis) megkülömböztetésére képzett ugyanazon igetörzsökből külön acliotöveket, egyet
a be nem fejezett történés (actio imperfecta), egyet a befejezett
történés (actio perfecta) számára, melyekből aztán az összes
hozzájuktartozó mód, idő, diathesis (genus, nem) alakokat min
den számban és személyben flektálta s melyekhez igenévi ala
kokat is fejlesztett. Még pedig: a befejezett történésü tövet
mindig külön képezte, többnyire a szó testét is megváltoztató
organikus képzés, ú. n. hangmetaphora (kettőzés, reduplicatio)
útján (pl. y'd-ri: TE^SIX- ; j/xpofl: xexpocp-; \f<*-*t'•"hX' > VlP*'? '•
YSfpacp-; j / l § : old- stb.); a be nem fejezettet néha, ha az ige
törzs actióértelme^ kívánta, szintén képzés útján alkotta meg (pl.
y"\h\: xfö-Tj-; -j/xpop-: xpojrc-; stb.), másszor meg képzőtlenül
hagyta (pl. yfaf: #7(0; j/"Ypacp-: 7pá<p-w), s éppen ezzel külömböztette meg a (képzett) befejezett történésü tőtől. Be nem feje
zett (vagy, a mint hibásan nevezni szokás: folyó) történésü és
befejezett történésü alakok a magyarban is vannak. De a görög
alakok értelmében nagyobb a külömbség. mint a magyarokéban.
Nevezetesen a be nem fejezett történésü alakokból a görög sokkal
élénkebben kiérezte a történés fejlődését, mint a magyar a maga
ú. n. folyó történésü alakjaiból, kivált, ha képzőtlenek ezek az
alakok. A görög alakok szemléltetőbbek. A magyar nyelvben sok,
létezést, állapotot jelentő ú. n. folyó történésü igealakunk van,
melyeket a régibb görög nyelv imperfecta actióban nem szeretett
kifejezni, mert emez első sorban történést jelent, nem állapotot.
(Ilyenek pl.: a van folyó tört. alaknak megfelelöleg: ^é^ovs, ité<poxe
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perfectumok.)9) Azért a görög imperfectum megfelelő fordítása
végett a magyarban többnyire (gyakorító) képzős igealakokra, vagy
a fejlődőben lévő történést szemléltetőbben kifejező körülírásokra,
vagy legalább az igekötő 'hangsúlyos bátratételére szorulunk. 10 )
0v7joxsi magyarul nem = meghal (mint a szótárak hibásan mond
ják), de nem is = hal, hanem = haldohlik; scX^ctsi gyakran nem =
üt, hanem = ütöget; (kcív«t nem = lép, hanem lépeget, mendegél,
stb. ' 0 r{kioq ávatéXXei: nem — fölkél a nap, hanem fölkelöben van
v. kélföl(felé);
á7cécpeuYs : nem = elfutott, hanem = futott el(felé).
Néha föltételes móddal fejezhetjük ki, hogy a történés nem feje
ződött b e ; pl. sSíőoo = adott volna (kínált); scpsoys a= menekült
volna ; másszor más körülírással fejezhetjük ki az imperfectumot,
pl.: {AYJ xXáwce (Ilias, I. 132.) = ne is próbálj csalni, v. ne csalj
mindig l
Viszont a befejezett történésű (perfectum) alakokból annyira
kiérezte a görög a történés befejezettségét, s az azt követő hely
zetet, állapotot, hogy a befejezett görög igealakok csak ritkán
fordíthatók a magyar befejezett történésű alakokkal, hanem pon
tosabb fordításuk czéljából kopulás (segédigés) névszóra vagy ige
névre, kivált az ú. n. állapotjelzőre van szükség. A mozgékony
görög fantázia olyankor is használtatta a beszélővel ezt az ala
kot, mikor más nyelv eszejárása szerint utánozni is csak eről
tetve lehet. ((KsxXetO'ö'ö) rj d-úpait = «legyen zárva (= zárt álla
potban) az az ajtó», — mondta (modus imperativusban) rab
szolgájának a görög gazda, mikor a maga képzeletében a még

9
) Történést fejez ki a görög imperfectum nagy ritkán olyan eset
ben is, mikor m a g a a m a g y a r nyelv sem képes állapotjelző imperfecturnmal kifejezni az illető fogalmat. Ilyenek: őitózw = felperes vagyok (pörlök
valakit); <f>cüyu> = alperes vagyok v. számkivetésben vagyok; vtxw = győz
tes vagyok; áőtxw = nincs i g a z a m ; íjxto = i t t vagyok; olyexoa = m á r nincs
itt, elment. F o n á k dolog volna ezekre az imperfectumokra rájuk fogni
(mint a grammatikusok rendszerint teszik, 1. pl. EiEMANN-GoELZEEt,
Grammaire comparée I I . 254. 1.), hogy perfectumértelműek. A sajátságos,
ellenkezőleg, éppen az ezekben az alakokban, hogy az állapot helyett a
történést emelik ki.
10
) A «folyó történés* inversiós vagy f e l é névutóval való nyomósí-

t.ására m á r BRASSAI SÁMUEL felhívta a

figyelmet.

L . SIMONYI

ismertetését

a Nyr. X X I I I . 132. 1., ki ez alkalommal felemlíti, hogy ugyanez a figyel
meztetés m á r BEREGSZÁSZI NAGY P Á L 1815-ben kelt Dissertatiójában is
olvasható. (Ott azonban csak a f e l é névutóról v a n s z ó ; az inversiót B.
N. P . n e m említi.) Kár, hogy fordítóink olyan kevéssé alkalmazzák ezt
az inversiót. A budapesti közönség lassacskán m á r azt sem érzi, hogy az
igekötő ilyenkor hangsúlyos, vagy éppen ott alkalmazza, a h o l n e m sza
bad, mert n e m szemléltetés a czól. [Kérdésekben: Nyissam ki az ajtót?
Tegyem be a k ö n y v e t ? « V e g y ü k - e f ö l a szótárba a hangokat, képzőket,
ragokat is?» (ZOLNAI, AZ új Nagy Szótár feladatáról, 1. Akad. Értés. X.
köt. 75. lap.)]
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nyitott ajtót már becsukva, azaz: parancsát máris végrehajtottnak
látta, s annak jelezte.
<•-•• 9. Állapodjunk meg itt egy kissé. Külön szakaszt szánok
ugyan értekezésemben a hagyományos nyelvtan hibáinak meg
magyarázására, de a most szóban lévő példa, a régi görög gram
matikusok hirbedt példája, annyira tanulságos, hogy fel akarom
használni az elmélet megvilágítására is.
Történelmi tény ugyanis, hogy az igebeli idöelmélet zavara
ennél a perfectumalaknál, s más hasonlóknál kezdődik a görög
grammatikában.
Ugyanis a görög grammatikusok összetévesztették a perfectumot a praeteritummal (az achronistikus állapotjelző igealakot
a múlt igealakkal), s a xsxXsfar&O) alakot mint multat igyekeztek
magyarázni. A magyar (szabadabb) képzőket (legalább idegen
hatás nélkül) senki sem tarthatta volna idői jelentósüeknek.
A görögben azonban, később még kifejtendő okokból, a gram
matikusok korában megeshetett ez a tévedés. KexXsíaíhi) szerin
tük múlt idejű parancsoló mód; azon tanakodtak már most,
hogyan lehetséges múlt dolgot parancsolni, holott pedig — ezt
Ők is felérték észszel — minden parancs csak a jövőre vonatkozhatik. Hibás levén okoskodásuk alapja, helyes eredményre
természetesen nem juthattak. 11 )
Helyes eredményt csak úgy kapunk, ha ragaszkodva ahhoz,
a mit az időkről tudunk, szigorúan elkülönítjük tőlük a törté
nésnek képzelethez szóló állapotát, a jelen esetben a befejezett
séget, melynek a klasszikus görögségben semmi időbeli jelentése
sincs. A xexXeíaíkö alak jövőre vonatkozik, de semmiféle időt
ki nem fejez, mert az idő kifejezését a nyelv mellékesnek tar
totta; nem is szabad hát benne semmiféle időalakot konstatálni.
Mikor az Ilias hőse té^vaík perfectum alakkal hallgattatta el
legyőzött ellenfelét (XXII, 365.), nem múlt időben, nem is
«jövőmultban» (!), de nem is jövő időben parancsolt, haíiem min
den időbeli vonatkozástól függetlenül, idő kifejezése nélkül, de
n
) Némely modern g r a m m a t i k u s (pl. RIEMANN-GOELZER i. m . 281.1.)
ebbfil az alakból azt érzi ki, hogy az, a k i mondja, parancsának t ü s t é n t
váló végrehajtását várja («une chose, qui dóit étre fait immédiatement»).
Igaza van, de g r a m m a t i k a i és lélektani m a g y a r á z a t a helyett csak stilisz
tikai hatását jelöli ezzel az alaknak. A perfectumos parancs azért hangzik
szigorúbban, m e r t teljesítése m á r az igealak jelentésében feltételezve van.
Azért h a n e m is formailag, de lélektanilag helyesen fordítható m a g y a r
indicativusszal is, pl. xÉTvaSt = m e g h a l s z ! A németben megvan a perfec
t u m o s parancs (pl. a katonai vezénylet nyelvében), még pedig magával a
perfecti participiummal (GOETHE, Götz: «Was sich widersetzt, niederriestochenln — «Nur nit viel geschimpft, Hánsel!» v. ö. «Stillgestanden!»
stb.). É s ezt a participiumot HEEMANN WUNDEELICH (Der deutsche Satzbau, S t u t t g a r t . 1892, C. 13. 1.) «Participium P r s e t e r i t i » n e k nevezi!!
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befejezett történésű alakban, mert bosszúra sóvárgó lelkében
máris halva látta rimánkodó ellenfelét.
Ha már most mi ezt az alakot latinra «morere», magyarra
«halj megy> alakkal fordítjuk, akkor éppen a befejezettséget, s
vele azt a bizonyos helyzet- és állapotjelző névszói elemet hagy
juk kifejezetlenül, mely a görög perfectum értelmének fősaját
sága. Pontos fordítása tehát: «mortuus esto, légy halott, v. légy
meghalva!» Csakhogy persze sem a latin, sem a magyar fantá
zia ez esetben nem olyan élénk, mint a görög, s így nem is
vált szokásossá egyik nyelvben sem a befejezett történésű paran
csolás. (Tiltásnál a latin is igen szerette. Erről a maga helyén
majd szólunk.)
10. A görög perfectum értelmének kellő megvilágítása
czéljából, de meg azért is, hogy HOMEROS interpretatióját a vele
foglalkozóknak e tekintetben megkönnyítsük, végig szándékozunk
tekinteni a legnevezetesebb homerosi perfectum-alakokon. De e
czélból nem szabad csupán, vagy első sorban a perfectumnak
indicativus alakjait vizsgálnunk, mert így könnyen ugyanabba
a tévedésbe eshetnénk, mint a régi görög grammatikusok, sőt
néhány újabb is.12) Az eddig megbeszélt alakok kategóriáit, s e
kategóriák rangját a következő táblázat tüntesse fel. Különösen
jól jegyezzük meg, hogy a legeslegutolsó sorban lévő négy indicativus-alak kivételével a többi alak mind időtelen, achronistikus.
Legutolsó, legkisebb rangú kategória: az idő.13)
12
) A SZINYEI ENDRE-féle 188^-ban megjelent görög nyelvtanban pl.
ezeket a mondatokat olvasom: -oXXai xiov zSXttat,. . , tfj Kípovo; ávőpeía
r,Xeu.SrepcovTai. 'OpeaTr,; . . . . öisb xíov 'lipivúwv osoiW.xai (1. ford. gyakorlatok,
•17. 1.), melyekben a perfectumokat e szerző nyilván elbeszélő alakoknak
használja, holott ilyen achronistikus formában az igéket csak az állapo
tokat mint meglévőket konstatáló, Kimon v. Orestes korabeli görög ember
m o n d h a t t a volna.
rA
) Érdekesnek t a r t o m értekezésem eme helyén idézni WUNDT kö
vetkező szavait (Völkerpsych. I. 2. 204. jegyzet): «Es scheint m i r ein
eigentümliches Missgeschick zu sein, d a s s s e l b s t d i e h i s t o r i s c h e
u n d g e n e t i s c h e S p r a c h f o r s c h u n g i m m e r noch nach dem Vorbild
der altén G r a m m a t i k an die Spitze der Betrachtung des Verbums die
Tempóra zu stellen pflegt, denen sie dann erst die Módi und zuletzt die
Genera (W.-nál ez a t e r m i n u s az actiókat is magában foglalja!) folgen
lásst, eine Anordnung, die derjenigen, i n d e r s i c h d i e F o r m e n
w i r k l i c h e n t w i e k e i n , genau entgegenláuft. Unter allén Verdeutschungen, die m a n für das ,Verbum' wáhlen konnte, ist d a r u m auch das i m
17. J a h r h u n d e r t in der deutschen G r a m m a t i k aufgekommene ,Zeitwort'
eine der unpassendsten, weil es ein Merkmal bezeichnet, das dem Verbum
u r s p r ü n g l i c h ü b e r h a u p t n i c h t und auch spáter eigentlich n u r
als ein sekundáres zukommt. ,Aktionswort' oder noch besser ,Zustandswort' (már t. i. a Zustand szónak WuNDT-féle értelmében) würden passendere Eenennungen sein».
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Igetörzsök
ypacp-

Imperfectumtő

II.
Perfectumtő

YP a ?~

Y£YP at p"

2.
N o m i n a verbalia

1.
F i n i t u m (személyes) alakok

s;

A)
Indicat.
a) (achron.)
Ypaow
Ypa-fojjiat

Imper.
Ypacps
ypácpou

Praeteritum
s-fpatpov
lypatpó^v

c;

Conj.
Ypacpw
ypácpwaw;

D)
Optat.
ypatpotp-t
voaootfArjv

4)

B;

Infinit.

Partic.

-ypaítpsiv
ypátpea^a1.

vpaiyófj-Evoí-

"fpOC^lüV

c) (Futurum)
(Ypáitü)
(ypáiopLoa)

Igetörzsök
ypacpII.
Perfectumtő
T£Tpacp-

Imperfectumtő
Tpa<p1.
F i n i t u m alakok
B)
A)
Indic.
Imper.
a) (achron.) • Y ^ T P 0 1 ? 6
Ysypa^ia
yífpaio
y£Ypaau.ai
bj Praeteritum
EfE^pácpElV
EyE-fpap.jj.75v

Nomina verbalia

Conj.

9

^
Opt.

YSYpa<pw

Y£Ypa<pcHfu

B)
4)
Inf.
Partic.
a £vai
Y£YP ?
YE^paotó;
ytypa^Sac y£Ypap.jj.Évoí

c,) (Futurum)
(yí^potóojj-at)

11. Határozott idői jelentése tehát, éppúgy, mint az imperfectumtőnek, a perfectumtönek is csak akkor lehet, ha az időt
kifejező külön jel járul hozzá. Ilyen jel volt már az ősidőkben
a múlt idő számára az ú. n. augmentum, s ezzel kapcsolatban
a módosult személyjelek, pl. t ő : ysypacp-, praeteritum perfecti;
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i-YSYpácp-stv; t ő : ősőcox-, praeteritum perfecti: s-8sSa>x-stv. (A fu
turum HoMERosnál még igen ritka, s egyáltalában másodlagos
fejlemény.) Ezek az alakok tehát múlt állapotot fejeznek ki,
azonban szintén úgy, hogy egyúttal az állapotot előidéző törté
nést is jelzik. Az összes többi alakok, tehát az indicativus má
sik, nem múlt (achronisticus) alakja, melyet rendesen csak
«perfectum »-nak neveznek a nyelvtanok, továbbá az imperativus,
a conjunctivus. az optativus, és az igenevek semmi időviszonyt
sem fejeznek ki.
Az indicativus nem múlt alakjáról utoljára szólok. A mi az
igeneveket illeti, ezek mindig okvetetlenül egy másik, akár múlt,
a,kár jövő, akár aehronistikus főtörtónéssel kapcsolatban valami
melléktörténést fejeznek ki, melyben az időbeli jelentés (a be
szélő álláspontjához mért időviszony) teljesen közömbös. Mivel
pedig perfectumok, jelentik a másik, (fő)történéshez mérten az
annak történésekor meglévőnek képzelt állapotot, mely nemcsak
a főtörténés időpontjában meglévő, hanem többnyire azután is
maradandó, s esetleg már előtte is meglehetett. Az imperativus,
a conjunctivus és az optativus független, főmondatos használat
ban, azaz mint főtörténések, ezeknek a módoknak alapértelme
szerint sohasem jelenthetnek mást, mint jövő állapotot, s éppen
ezért HoMERosban nem is fordulhatnak elő máshol, csak a sze
replő személyek beszédeiben. A conjunctivus és az optativus
mellékmondatban, mint melléktörténések éppen olyan kevéssé
lehetnek idői vonatkozásúak, mint az igenevek, hanem ilyenkor
a főtörténés mellett meglévőnek, s esetleg később is maradandó
nak képzelt állapotot jelölik. Ha a főtörténés nem múlt idejű,
akkor persze a perfectum-alakos melléktörténéseket jövő vonatkozásúaknak érezzük, de a perfectumok ez esetben is csak a
főtörténéssel együtt meglévőnek vagy azután is maradandónak
képzelt állapotot jelölik. Sem az igenevek, sem a conjunctivus és
uz optativus nem, jelentenek tehát sohasem ú. n. eló'idejü történést.
mint a latin perfectumalakok vagy néha a görög aoristosok.
Ismeretes sajátsága a görög mondatkötésnek, hogy múltidejű verbum regenstől függő mellékmondatokban többnyire nem
conjunctivusban, hanem optativusban mondja a melléktörténést.
Ezzel a jelenséggel s általában a történések egymásraviszonyitásával az aoristosról szólva lesz majd alkalmunk részletesebben
foglalkozni, mert a perfectum alakok ilyen használatára egész
HoMERosban csak két példa van, s az is kétséges.14) Már maga
u
) A két hely, melyeknek olvasása azonban nem egészen bizonyos
(variánsok: (íepX^xei, xzfsúyn) a következő. V I I I . 270: ir.it. áp' xtv' ó'iaTEÚaa;
h wxi\(>i p e (5 X rj •/. o t, . . . . auxi? íwv . . . . őúa/.sv E?Í Al'avta = «ka valakit, rá
nyilazva, meglőtt
( e l t a l á l t ) a tömegben, ismét oda-odabújt Aias mögéx.
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az a tény, hogy ez a viszonyítás az aoristosban és imperfectuniban is megvan, mutatja, hogy a jelenségnek semmi köze sincs
az actiótövekhez, hanem hogy tisztán modalis természetű. Óva
kodjunk tehát attól, hogy az efféle optativusokat akár «előidejűséget» akár éppenséggel «múlt időt» jelölőknek értsük.
12. Szándékosan hagytam utoljára az indicativus másik,
nem múlt alakjának functióját, azét, melyet a hagyományos nyelv
tan ez esetben (véletlenül) helyesen, csupán a «perfectum» mű
szóval nevezett meg. Alig van igealak, melyről olyan szétágazó
magyarázatokat olvasnánk, mint éppen erről az alakról. Érteke
zésem második részében a hibás magyarázatok okait is kutatom.
Itt megelégszem az előttem helyesnek látszó magyarázat elő
adásával.
Legfontosabb tudnivaló erre az alakra nézve, mint már
fennebb (1. a 12. jegyzetet) is jeleztem, magyar emberre nézve
éppen az. hogy nem múlt. Pontosabban szólva: időt nem jelöl,
achronistikus. Befejezett történést, azaz: kész állapotot, hely
zetet jelent, mint a többi perfectum-alak; de mivel nem múlt,
mivel a múltra külön alak van (az ú. n. plusquamperfectum,
helyesen: perfecti pröeteritum), s mivel indicativus, a beszélő
(nem a beszélés!) időbeli álláspontja szerint meglévő, tényleges
állapotot konstatál (nem leír!) úgy, hogy a meglévő állapotot elő
idézett történést is erősen kiemeli. Ha időbeli vonatkozásait keres
sük — a mi,/mint minden más achronistikus görög alakra, rá
vonatkozólag is közömbös és mellékes dolog — a meglévőnek
konstatált állapot természetesen nem lehet más, mint a beszélőre
nézve jelen pillanatban is fennállónak, esetleg a jövőben is tovább
tartónak képzelt állapot — mert hiszen külömben a konstatálásnak nem volna értelme. Az állapotot előidéző és szintén ki
emelt történés pedig természetesen okvetetlenül a múltba tarto
zik, mégpedig a múlt akármelyik időpontjába a világ teremtésétől
kezdve a beszélőre nézve «jelen» pillanatig. TS#VY]%S alakkal
konstatálhatom, hogy valaki a jelen pillanatban halott, akár
éppen a jelent megelőző múlt pillanatban halt meg, akár ezer
A másik hely (XXI. 609.): ouS' apa Toíy' k'xXav . . . . |j.e!va'. . . . . xjft "fvt"',JL£va'o; TE TtscpsÚYot, Sí x' eSav' EV ^ESÍW = nem mertek ott m a r a d n i és megtudni, k i «van megmenekült állapotban» s ki halt meg a háborúban (itt
a m a g y a r fordítás azonban zavart okozhat; a görögben nincs kérdés).
Idegen észjárással mind a két példában elözményes történést jelölőnek •
érthető a perfecti optativus. De n e m azért, m e r t perfectum. Hiszen perfectum helyett mind a k é t példában imperfectumot is m o n d h a t u n k : (3áXXoi—9EÜ701, s a z e l ő z e t e s t ö r t é n é s é r t e l m e e z e s e t b e n i s m e g 
m a r a d , csakhogy persze akkor m á r nem kész állapotról, h a n e m fejlődő
történetről lesz szó: 1. = «ha valakire l ö v ö l d ö z ö t t * (eltalálta-é, kér
dés), 2. = «a k i m e n e k ü l t , futásban volt*.
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esztendővel ezelőtt. Utóbbi esetben Téftvrjxs ex /tXícov éröv, előbbi
esetben TS^-V/JXS a mostanit megelőző pillanattól fogva. Az álla
pot maga is fennállhatott már akármennyi idő óta. De mivel
indicativus, s nem múlt, hanem konstatáló alak, a beszélő csak
az állapotnak meglétét konstatálja vele,15) tekintet nélkül arra a
közömbös körülményre, mióta áll fenn az állapot. Tanulságos
példa erre nézve LYSIAS szónok következő mondata (10, 4.) é£
ŐTOO ófisís xateXTjXóftaTe, SÍXOOTÖV STO? TOOTÍ : mióta ti itthon vagy
tok (visszatértetek), ez a huszadik esztendeje. Itt nemcsak a tör
ténés múlt, de az állapot is 20 éve áll fenn: a fődolog azon
ban, hogy most (t. i. a beszélő szempontjából: most) is fennáll.
13. Hogy tehát az összes perfectum alakok, a prseteritum
(és később kifejlődött futurum) kivételével, nem jelentenek időt,
azaz hogy a külön időjellel el nem látott perfectumtő maga
teljességgel achronistikus, azt talán nem nehéz átlátni. Mi volt
az oka mégis, hogy a rájuk vonatkozó elmélet annyira össze
bonyolódhatott, később fogjuk megérteni. Azonban, hogy a homerosi alakok következő magyarázatait megérthessük, arra a
nehézségre, mely kiváltképpen a magyar embert érdekli, már
most is nyomatékosan rá akarok mutatni.
Ezt a nehézséget egyrészt már maguknak a befejezett történésü görög alakoknak sajátságos értelme okozza, mely a bennük
lévő érzéki (konkrét) elem miatt még a magyar igealakok okozta
bonyodalom nélkül is nehezen érthető, s még sokkal nehezeb
ben fordítható. Egyelőre a magyar alakokat tekintetbe sem véve,
csak erről a nehézségről szándékozom bővebben szólani.
A görög perfectum állapotot jelöl, de, mint több ízben
említettem, az állapotot létrehozott történés erős kiemelésével (1.
kül. a 9. pontot). A mit mi, mint meglévőt, így konstatálunk:
«itt fák vannak», ezt a görög így konstatálta: «itt fák nőttek
(itscpóxaoiv)»; vagy ezt: «ez az ember áH» így: «megállt (sanr]xs)».
A görög gondolkodás, és vele a kitétel praegnánsabb, mint a
magyar.
Legkülönösebb esetei ennek a sajátságos, nyomós kifejezés
módnak a következők.
A lelkiállapotot jelölő görög igéknél is nemcsak az illető
állandó gondolat vagy érzés érdekelte a görög lelket, hanem az
a folyamat is, mely az illető gondolatot, érzelmet előidézte. Ezt:
féltek, gyakran így fejezi ki: sSeíSioav — meg voltak ijedve, fé
lelemmel voltak eltelve; ezt: bíznak, így: 7rs7ioí^aaív = bizalom15
) Nem szabad tehát a következő két értelemben használni: 1. Múlt
t ö r t é n é s elbeszélésére: erre az aoristos és az imperfectum prseterituma
való; 2. Múlt á l l a p o t leírására vagy elbeszélésére: erre meg a neki
megfelelő (perfectum) proeteritum való.
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mai vannak valaki iránt, vagy még pontosabban: a bizalom
felébredt bennük, és megvan; ezt: emlékezni fogok, így: {JLS[IVTJoo|JLai = emlékemben fogom tartani, pontosabban : megemlékezett
leszek, az emlék feltámadt lesz, vagy (budapesti magyarsággal)
«fel lesz támadva»; ezt: örvendezik, így: féyy]frs= megörült (t. i.
most), örömben van stb.
Talán még ennél is különösebb azonban némely mozgást
jelentő ige perfectumos használata. Ezt: a szikla égnek mered,
HOMEBOS így konstatálja: «felfutott a szikla (ávaSéSpojis)* = ég
nek szökkent, s olyan állapotban maradt. Ezt: röpdösnek így:
felröppent állapotban vannak, vagy repülésben vannak (TtsiroTf)atai). E z t : lépdel, vagy lép, inkább a hősök, istenek járásának
hatalmas hatására való tekintettel, de egyúttal a történés ki
emelésével így: pápTjxs. Botívwv imperf. participium = a ki lépe
get; $á$ aoristos = a ki «kilép» (elindul) vagy «ellép» (eltávo
zik); PSPYJXÍÍX; perf. = a ki hatalmasan, nagyokat lép («lépett»
állapotban van, a kiről «el lehet mondani», hogy: «ez aztán
lépés!*)). De még a mozgást jelentő igék közt is legfeltűnőbb az
ütést, lövést, találást jelentők perfectuma; mintha a görög a
történés mellett ezeknél inkább a cselekvés hatására gondolna.
DX'/joaíov imperf. = ütögető, ütni akaró ; TrXVj^a^ aoristos = a ki
ráüt, a ki megüti; KBitkrfláic, perf. = a ki rákoppint úgy, hogy
eltalálta, s az illetőn «rajta van az ütés, az övé». vE[3aXXs =
lövöldözött; s(3aXe = meglőtte ; £ps(3XrjXei = eltalálta, úgyhogy
«rajta volt», megérezhette! KÓTCXWV = ütögető; xsxoná); = rásu
hintó, «a ki ad valakinek egyet,» a mi aztán «az övé».
A hallással kapcsolatos értelmű igéket is a görög nyelv
bizonyos körülmények közt azért szereti perfectumban mon
dani, mert a hangadás processusával együtt a már elhangzott
hang hatására gondol. KSXXTJYW?, ^s^uxtí)?, xsipiYwc, XsXaxoía s
más efféle igék még az igeneves alakban is perfectumképzésűek.
Érdekesen magyarázza az efféle kitételeknek alapjául szolgáló
lelkifolyamatot ez az ismeretes homerosi közhely: őoaov TS Té-j-iovs
PoYjoa?. réftóvs már magában sem azt jelenti, hogy «kiált», ha
nem inkább ilyenfélét: elkiáltja magát, elszól, vagy átszól vala
hová; a (tor]aa<; még egyszer ráutal az elhangzott hang hatását
megelőző történésre, mintha magyarul körülbelül ezt mondanám :
«a mennyire elhallatszik a kiáltása annak, a ki elkiáltotta ma
gát ». (Megmagyarázza az efféle kitételek psychicumát az a home
rosi hely is, mikor Agamemnon álmában isteni szózatot hallván
felébred, s ((visszhangzott körülte (körülömlötte őt) az isteni
szózat,» (cö-sÍTj juv a\L^éypz, ö[i/pfj», mint mi mondanók: «csengett
a fülében a hallott szó». Az egész helyet értem, nem sypzo
alakot, mert ez aoristos.)
Látjuk, hogy az ilyen és más efféle alakokban nyilvánuló
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gondolkodást nemcsak egy megfelelő igealakkal, hanem még
körülírással is bajos sokszor feltüntetni, s ha pedánsan lefordí
tanék őket, a fordítás, mint műfordítás nem volna használható,
éppen azért, mert az a gondolkodás, mely e görög alakoknak
életet adott, idegenszerű a magyar fordító számára. A legnagyobb
hiba volna azonban az ilyen alakokra ráfogni, hogy imperfectum
értelműek. Lehet, hogy más nyelv perfectumával nem fordítha
tók, de azért semmivel sem kevésbbé perfectumok, s mint olya
nok, perfectum-értelműek valamennyien, föltéve, hogy nem más
nyelvnek, hanem a görög nyelvnek alapján magyarázzuk őket.
Efféle elnevezésekben tehát újabb logikai hiba van, melyet a
rossz terminusok használata (pl. ha imperfectum értelem helyett,
mint a hagyományos nyelvtanok teszik, ráadásul «prűesens» ér
telemről — «Prsesensbedeutung» — beszélünk) a dolgok teljes
összebonyolításáig, s a rendszer teljes tönkretételéig fokozhat.
14. A magyarázat és fordítás második nehézsége, mint
említettem, a magyar igealakok használatával függ össze. A ma
gyar igealakokról értekezésem első szakaszának harmadik részé
ben külön is szándékozom szólani; azonban már itt is szüksé
gem van a legfőbb tudnivalók ismeretére. Másképp tehát nem
járhatok el, mint hogy egyetmást már itt előlegezek, a mire ott
aztán csak hivatkoznom kell.
(-Befejezett történésü» (vagy az eddig divatosabb elneve
zéssel: «befejezett cselekvésük) alakjaink tudvalévőleg a magyainyelvben is vannak. Sőt úgy látszik, egy tekintetben szerencsé
sebbek vagyunk, mint pl. a francziák vagy a németek. Míg
ugyanis az ő nyelvükben csupáncsak igenóvvel összetett alakok
kal fejezhetők ki az összes személyes alakok, addig a magyar
legalább az indicativust egyszerű alakkal is mondhatja: yéfpaya,
j'ai écrit, ich habé geschrieben, irtam; Yéfparcrat, il est écrit,
es ist geschrieben (erre még a latinban sincs egyszerű alak:
scriptum est) Íratott. Ha már most a görög befejezett történésű
alakoknak functio tekintetében is teljesen megfelelnének a ma
gyar alakok: a fordításkor igen könnyű helyzetben volnánk. Azon
ban nem úgy áll a dolog.
Először is, mint már tudjuk, a görög perfectum értelme
az «irtam» és «Íratott» alakokkal nincs kifejezve. Ez a magyar
befejezett történésű igealak magában véve nem elég az állapot
jelző értelem megéreztetésére. A magyarban legfölebb úgy köze
líthetjük meg a görög alak értelmét, ha az igét perfectiv-terminativ jelentésű igekötővel látjuk el. E szerint tehát YÉYpacpa =
wegírtam (a francziában sem mindig így fordítják: j'ai écrit,
hanem így: j'ai fini d'écrire L. EIEMANN-GOELZEE, Syntaxe,
251. 1.), YSYparctat — m^/íratott. De az activumban sokszor még
terminativ igekötős igével sem tudjuk éreztetni az állapotjelzést.
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Nevezetesen : éppen azért, mert az activum számára nincs körül
írt alakunk (mint a németnek vagy francziának), nehezünkre
esik az á t h a t ó é r t e l m ű (tárgyas) görög perfectumok fordí
tása, melyeket mikor a franczia és a német a maga összetett
perfectumával fordít, a történés-létrehozta állapotot l e g a l á b b
a t á r g y o n é r e z t e t i , réfpacpa = ich habé geschrieben, (la
lettre que) fai é c r i t e : a német és franczia fai ós ich habé
segédigék értelme miatt e kitételekben a perfecti participiumok
a tárgyra vonatkoznak (mit a franczia a legutóbbi időkig az
egyeztetéssel is jelzett) s így a történés-létrehozta állapot jelzé
sére, l e g a l á b b a t á r g y o n , alkalmasak. A magyarban nem
mondhatjuk ezt: a levél, melyet «megírva bírok», s általában
csak ilyenféle körülírással tudjuk kifejezni az állapotot: fé*(po.yci.
— megírtam, ú g y h o g y meg van írva, ú g y h o g y megvan
az írás; izézkftfa = megütöttem, ú g y h o g y meg van ütve,
rajta van az ütés; ezek a körülírások azonban természetesen
fordításra nem alkalmasak.
Másodszor pedig — és ez az új nehézség, melynek meg
fontolására most hívom fel először olvasóim figyelmét —: a
megírtam és megiratott terminativ történésű magyar perfectumokat is, de még sokkal inkább az írtam és Íratott alakokat, nem
csak a perfectum achronistikus alakjának érthetjük, hanem
elbeszélő múlt alakoknak is. Ez esetben megírtam nem: fé^pa^a,
hanem: Sfpa$a görög alaknak, írtam pedig, melynek tövét cursiv-durativnak érezzük, egyenesen Ifpacpov görög imperfectum
alaknak felel meg. Az írtam és Íratott igekötőtlen alak nem is
érthető másképp, mint így; a megírtam és megiratott érthető
achronistikus állapotjelzőnek is, de csak az igazi, tősgyökeres
magyar érti így, a nagy többség okvetetlenül történést-elbeszélőnek érzi,16) a mint hogy csakugyan többnyire az is. A passivumban kedvezőbb a helyzet, mert ezek az alakok -va -ve képzős
igenévvel (passiv értelemben) körülírhatók, úgyhogy az ál16
) E r r e a k é r d é s r e : «Hol van a gazda?» a legtöbb terézvárosi em
ber ilyenformán hajlandó válaszolni: « e l v a n u t a z v á n , m e r t az (leiuta
zott* terminativ perfectumból nem érzi k i a meglévő állapotot konstatáló
értelmet, h a n e m csak történést elbeszélőnek használja. A -va, -re-képzős
igenévvel való körülírások ezért vannak a n n y i r a elhatalmasodóban. A passivum elkerülésére mindig szívesen használta őket a m a g y a r nyelv (meg
iratott = meg van írva), s most aztán m á r az activ állapotjelző perfect u m o t is kiszorítják a használatból. Az i g e k ö t ő t l e n , cursiv-durativ ér
t e l m ű állapotjelzőt meg viszont hajlandó a budapesti m a g y a r (persze
német kaptafára) perfectum értelemben használni. ((Alapítva 1858» (Czógfelirat). «Zárva» (Villanyos-kocsi ajtón). «Elégedve van a fiammal t a n á r
ú r ? » (Aggódó szülő kérdése). «Házasodva» (Képes levelezőlap felirata).
«Értve?» (Verstanden? Vöröshegyi Dávid kedvelt kitétele). Pedig ez a
hiba meg éppen ellentétes az előbbivel.
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lapot konstatálására alkalmasakká válnak. E h e l y e t t : megíratott,
ezt mondhatom: meg van írva.1,7) Ez a körülírás annál kényel
mesebb, mert vele a görög passivum perfectumnak mind a há
rom indicativusa visszaadható; yéfpaizmi: meg van írva, syéYpaTito = meg volt írva, ysypá^srai meg lesz írva.18)
Fordítani (és magyarázni is) e szerint az activum indicativus alakjait legnehezebb. Nehéz a yá^pacps alakot, mert a neki
megfelelő magyar alakot elbeszélő múltnak érthetjük. Nehéz az
éYSYpácpst praeteritum alakot is, mert az összetett írtam vala vagy
írtam volt19) alakok a fennebb mondottak értelmében egyáltalá
ban nem alkalmasak a múlt állapot kifejezésére, de meg külömben is szokatlanok a mai irodalmi nyelvben.20) Ugyanilyen

17
) Sőt ez esetben k i v é t e l k é p m é g ezt i s : «irva van», vagy «irva
vagyon*, mert véletlenül ezt a frázist a régi bibliafordításokból mindenki
ismeri. Ilyen ez i s : «adva van» (ős'áoxat), mert ezt meg a tudományos
nyelv tette érthetővé. De e z t : nézve van, ütve van, bántva van, m é g
p a s s i v é r t e l e m b e n s e m mondhatjuk igekötőtlenül. Annál kevésbbé
m o n d h a t n i persze efféléket: házasodva van, elégedve van.
18
) Félreértés kikerülése végett azonban megjegyzem, hogy a m a 
gyarban ezt a futurum alakot szerintem is csak m i n t igazi j ö v ő á l l a 
p o t r a vonatkozó határozott alanyos kitételt szabad használni, s a világért
sem (ismét német kaptafára) a z á l t a l á n o s a l a n y n a k kifejezésére.
Kis diák-koromból emlékszem budavárbeli tanulótársaim ilyenforma fenye
getésére: «fel leszel mondva!* E r r e a szerkezetre n e m az állapotjelzés
kifejezésének szüksége, b a n e m az általános alanyé adott okot. A multat
sem szabad ú g y felfogni, m i n t h a a «meg volt irva (a levél)» kitétel egy
értelmű volna az általános alany kifejezésére való förtelmes budapesti,
sőt, sajnos, i m m á r s z e g e d i (!) kitétellel («meg lett irva neki, m e g lett
mondva, stb.»).
19
) Az alakok alkotása módja is kizárja az állapotjelző értelmet.
Erről részletesebben a h a r m a d i k részben szólok.
20
) A görög perfectum a maga erős állapotjelző értelmével igen kö
zel j á r a névszói értelemhez. Még az alakok alkotása is erre m u t a t . (V. ö.
pl. egyrészt trcpe^a—xpo^, Xélouza.—\oin6<; alakokat, másrészt, hogy magá
ban a régi görög nyelvben is helyettesíthetők bizonyos egyszerű alakok
participiumos összetett alakokkal, különösen a praeteritum alakjai, meg a
conjunctivuséi és az optativuséi. A passivumban tudvalévőleg nincs is
egyszerű conj. és opt. alak, de az activumban is előfordul az összetett.

Pl.

1. T H Ü K Y D . I . 6 7 . XCtTSpótoV TtüV 'A,&7)VatU>V, ÍXI OTTOVoá? "C£ X E X Ü X I J T E S E ? E V

xat áőixoísv xíjv íleXoKávvrjoov). Azért a fordításban n é h a n e m csupán ige
neves, h a n e m igazi névszós frázissal közelíthetjük meg némileg a görög
perfectum állapotjelző értelmét. KEXOXWOETCU e szerint n e m : h a r a g u d n i fog,
h a n e m : haragban, méregben lesz; [j.sp.aws: a ki vágyban, sóvárgásban v a n ;
y.txoTr(tt>í a ki h a r a g r a gyuladt; xmXtflás: a ki csapást mért valakire; 8eSooxcóc: a ki tekintetet vetett valakire; ^etpuy^vo;: a ki ment valamitől;
E-jpílyopSs: legyetek éberek, v. ébren; oopa srejco&jjt: hogy bizalommal légy;
»t xé"v tot TOÍ [J.E[J.Í1X/) : h a gondodra van ilyesmi, stb. stb. De persze, így a
görög perfectumban kiemelt történés megjelölése vész el. Sokszor n e m
m a r a d egyéb hátra, mint hogy egy igealakkal fordítsuk a perfectumot.
H o g y azonban az állapotjelző értelmet némileg érezhetővé tegyük, ügyel-
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oka van annak is, hogy a magyar activ perfectum felszólító és
feltételes összetett alakjait (írtam legyen, írtam volna) nem hasz
nálhatjuk a görög perfectum modusainak fordítására.21)
Éppen azért, mivel a görög és magyar alakfunctiók annyira
külömbözők, jónak láttam összeállítani a HoMEBosban gyakrab
ban előforduló perfectumalakokat lehetőleg pontos fordításukkal
együtt. A megfelelő magyar alakok megállapításában csak a hű
séget tartottam szemem előtt: műfordítást adni nem lehetett
czélom, mert akkor éppen a két nyelv gondolkodásában lévő
külömbséget kellett volna feltüntetnem, ezzel pedig nem értem
volna el főczélomat: a görög alakok megértetését. A római számú
példák az Iliasból, az arabs számúak az Odysseiából vannak ki
szemelve.
Perfectum alakok Homerosból.
A) Semminemű időt sem jelölő alakok.
15. Participiumok.
Mind egyformán a főtörténéssel együtt meglévő (egyidejű)
állapotot jelentik, de az állapotot létrehozó történés erős kieme
lésével. Ennek (a történésnek) ideje közömbös.
jünk ilyenkor arra, hogy lehetőleg denominalis (névszóból képzett) igé
ket használjunk. Pl. xexXríax]: neveztetel; xs^oXáxrexai: mérgelődni fog; tfTXT)-/.£ : merészeli; Jjcottövassv: elhaláloztak stb.
21
) Az állapotjelző értelmet a m a g y a r b a n csak egyszerű (nem össze
tett) perfectumából érezzük k i a terminativ igekötőkkel összetett igéknek;
az i g e k ö t ő m a g á b a n n e m e l é g az á l l a p o t j e l z é s
kifejezé
s é r e . Mivel pedig a m a g y a r b a n nincs infinitivusa a befejezett történés
nek, a görög infinitivus perfecti fordításában körülírásra van szükség
még olyankor is, h a az infinitivus a m a g y a r b a n is igenévvel fordítható.
Pl. HEROD. I. 3 1 : StsŐelJE ö° iv loüratat ó $£o%, tí>s ajxetvov el?) ávSpcórcto xsSvávai
\m\\m íj £á>eiv, fordítsd: « h a l v a l e n n i * ( n e m : «meghalni»). Ugyanezért
nagyon bajos a görög perfectum módjainak, az imperativusnak, conjunctivusnak, optativusnak fordítása is. Mindezek fordítására a m a g y a r b a n
csak igenévvel összetett alakjaink vannak, s ezek közül a f e l s z ó l í t ó
alakot (írva legyen v. írott legyen) activum értelemben úgyszólván egyáltalában nem, passivumban pedig n e m szívesen és csak nagy ritkán
használjuk. A m a g y a r f e l t é t e l e s m ó d befejezett történésű összetett
alakjai közül az, a melyet a nyelvtani kézikönyvek rendszerint közölnek
(irtam volna), rendszerint n e m jelent állapotot, s így a görög perfectum
pontos fordítására e g y á l t a l á b a n n e m h a s z n á l h a t ó (1. a példákat.
Ou xsv ;xE(Avf;[Ar)v n e m = a melyre emlékeztem volna, h a n e m = a melyre
«emlékezett» lennék), az állapotjelzős összetételek (irva vagyok, leszek,
volnék, lennék) pedig először passiv értelműek, másodszor szokatlanok,
s a hasonló formájú (de persze m á s okból eredő) germanismusok miatt
(1. 18. jegyz.) veszedelmesek is. A föltételes alakban az igekötő sem
mindig érezteti ki a meglévő vagy jövő á l l a p o t o t (1. fenn ezt a pél
dát : ou [ÍEV X' ÓÍXXTJ -pjvrj . . . . ávSpb; atpsaiair, = nem állt volna meg ilyen
távol az urától), vagy legalább igen jó m a g y a r nyelvérzék kell a kiérzéséhez, úgyhogy e szerint a görög alak pontos megértetése czéljából körül
írásokra szorulunk. L. a 20. és 27. jegyzeteket.
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I. Passivumok. Könnyen fordíthatók. XVIII. 180. ^a/oj).ji£vo<; = elrútítva; X. 2. ősS[i//][iévo<; = leigázva.
II. Benhatólag fordíthatók (gyakran deponensek). A fordítás
gyakran igen nehéz, csak körülíró mondattal lehetséges. 1. XIX.
80. éataÓTo? = a ki felállt (és áll); 1. 289. Ts^VTjöJtoc (áxoóoij]?) —
megholtáról, elhalálozásáról, haláláról; XVI. 409. XS^TJVÓTOC =
szájatátottan. Egy példát HERODOTosból (VII. 218.) is közlök,
melyben az egyidejű állapot és egyidejű történés szembeállítása
igen tanulságos: l'^aftov ős oüSs ávapepYjxótas. ávapaívovcs? yáp
eXávö-avov — így vették észre, hogy már fenn vannak; mert fel
menetel közben elkerülték a figyelmüket. 2. Hangadást jelentők.
XI. 275. YS^CDVÍÓ? = elszólva, átszólva, hangját v. szavát hallatva;
XSXXYJYW? (sokszor) = kiáltást, rikoltást stb. hallatva; XVIII. 580.
{JLSJJLDXÓ)!; : bőgés közt; X. 362. {Jiefv^xa)? = elnyekkentve magát,
nyekegés közt; II. 314. tttpcf&tac (a csipogást hallató verébfiókákról); 12. 85. XsXaxuía (az ugatást hallató, folytonos ugatásban
lévő Skylláról). 3. Lelkiállapotot jelentők. IV. 465. XsXirjfiivoí; =
mohó vágyban ; II. 818. \LS\ÍMÓZS<Z = harczi vágyban, nekikeseredve;
VII. 312. xe^apifjóta = örömben.
III. Áthatóan fordítandók. (Ezek a legnehezebben érthetők
és fordíthatók) 10. 283. icsnkyflma, — ütést mérve rájuk, rájukpecczentve; XIII. 60. XSXOTTWS = csapást mérve rájuk; XIII. 393.
8e§pay(iivo<;, belemarkolva, markával megragadva; 19, 446. 8edopKÚc; (*öp) s= «tüzet tekintve»= tüz tekintet vetve; XVII. 542.
sSirjSax; = a bikát «felfalt» oroszlánról; XXII. 94. (3s(3p(öxcí><; = a
mérges füveket «falt» kígyóról, mely borzasztó «pillantást vet»
(Séőopxsv, szintén perfectum) üldözőjére; 9, 455.rcsrpoy(j.évoc= a
ki ment valamitől, pontosabban: a ki mentté vált vmtől, men
ten; XV. 730. §SÖOXY]|IÍVO<; = «a ki valakinek elfogadására, megvárására szánta el magát», lesben (állva); 17, 555. 7rs7raí>oFa =
a ki valamit átszenvedt állapotban van.
16. Infinitivusok.
A főtörténéssel egyidejű s tovább is maradandó állapotot
jelentik a történés erős kiemelésével. A történés ideje közömbös.
I. Passivumok. XVI. 60. Ttpozszóyd-an sáaojjisv = hagyjuk meg
történtnek (úgy sem változtathatunk rajta). A történés előidejű,
de az állapot együtt meglévő és maradandó. 14, 331. w{ioos
vija xaTeipúa&ai = megesküdött, hogy a hajó le van húzva (a
tengerre).
II. Benhatólag fordíthatók. 6, 227. STTTJV ^[Asas IXjq) a^pty&ai = mikor hiszed, hogy megérkezettek vagyunk = hogy meg
érkeztünk. (IXflrg és &yZyd-a.i egyidejű); X. 67. zyprifopd-ai ávw^íh
= buzdítsd, hogy felébredt (éber) állapotban legyenek = hogy
ébren maradjanak (egyidejű, maradandó állapot). VIII. 223. ysYwvéfisv á|jLcpoTécpö)oe = (Odysseus hajója a tábor közepén volt,
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hogy onnan mindkét irányba «elszólhasson" = elhallatsszék a
szava.
17. Imperativusok. Sok fejtörést okoztak a régi grammati
kusoknak, mert múltra vonatkozót nyilván nem lehet parancsolni.
Lélektani magyarázatukat 1. a 10. pontban. Csak mint főtörténések (fömondatban) fordulhatnak elő.
I. Passivumok. 12) 50. áv-/]<píhú = legyen(ek) odakötve ; XII.
273. Tsxpá^co — senki se legyen «visszafordult)) állapotban. (Majd
nem fordíthatatlan.)
II. Benhatólag fordíthatók: VII. 371. kypíflopüz = legyetek
{maradjatok) ébren ; XXII. 365. té^vaík — légy halva, meghalsz!
22, 489. \ri] scrcath == ne légy itt «álló helyzetben» ne maradj
állva; 18. 63. (x-íj SeíSiíh = ne légy félelemben (félelemmel el
telt állapotban) ne félj tovább; I. 586. TSTXaíh = légy béketűrés
sel; IV. 304. ^s^áitö = legyen kedve, mersze; 3, 313. pq aXáIrqao = ne «légy bolyongásban», ne bolyongj tovább.
III. Átható értelműek. (Pontosan sehogysem fordíthatók.)
XI. 189. avoty&w = adjon parancsot a népnek; V. 228. Ssős£o
«te légy az, a ki fogadására elszántad magad (vö. I. 228. TSTXT)*&<;),= te légy a fogadója, ellenfele». A perfectumalakból kiérezhető nyomósságot legczélszerűbb az ilyen esetekben (az állapot
jelző, pedáns fordítás mellőzésével) más, nyomósabb értelmű
magyar igékkel fordítani, lehetőleg denominalisokkal, ha vannak
olyanok. Pl. avíó^ftw = paarancsoljon rá, 8éSs£o == szállj vele
szembe {xéxhtma& — merészelsz). De azért nem szabad azt állítani,
hogy az efféle perfectumoknak «Praesensbedeutung»-juk (értsd:
imperfectum értelmük) van, 1. a 13. pont végét.
18. Conjunctivusok.
A) Fömondatos, nem függő használatban. Ilyenkor nagyon
feltűnő az állapot maradandósága a jövő felé. 14, 168. áXXa
jj.e'tivá>[isí)'a = «másra legyünk emlékezettek*) == másra legyen
gondunk.
B) Mellékmondatos függő használatban. Egyidejűség itt is
a jelennel, rákövetkezés a jövővel egyértelmű, ha nem elbeszélő
főige mellett állanak. 1. Időhatározó mondatokban: IV. 164.
^Eoaeiou Yj^ap, őt' áv TCOT' OXWXYJ "IXio? = «Lesz majd nap, mikor
majd elveszett (veszve) lesz I.» IX. 610. sloóxe.. . JJ/U cpíXa foóvata öpwp-fl = «míg térdeim mozgásban lesznek»; 5. 361. 8tpp'
av . . . Soópata EV áp^oví^otv apTjp-fl = míg szálfáim kapcsaikban
((összeillesztettek)) (együtt) maradnak. 2. Czélhatározó mondatok
b a n : I. 524. &ppa ízBTioíd^c, = hogy «bennem hitt» légy (hogy
bizalommal légy irántam) vö. 10, 335.; III. 353. ocppa ZLQ spptXflat s= hogy valaki «elborzadott)) légyen (borzadásban legyen).
3. Feltételes mondatban, IX. 359. o^sat, aí xév tot za tjie^ifjX^ =
xia ugyan gondodra van (v. lesz) ilyesmi. Az eddigi példák mind
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a szereplő személyek beszédeiben fordulnak elő, s kétségtelenül
jövő vonatkozásúak. Ilyen még ez is (4, 400.): «r^oz S' 7jéXto<;
{JLSOOV oopavóv á{icptpsp^xi(]», holott pedig az időhatározó itt néni
jelöl okvetlenül jövő időt, = mikortájban majd «felhágott lesz».
Elbeszélésben, de hasonlatban fordul elő, s éppen azért achronistikus a perfectum a következő példákban; IV. 483. afystpoc
&?, rí p a . . . írscpóxiQ — mint nyárfa, mely felnőtt ( = nőve van;
meglévőnek képzelt állapot; 1. mindjárt utána: átáp TS ŐCOI . . . :
rcecpóaaiv). Ilyen ez is (22, 469.): w? ő' OTS xí/Xai... ^spxsc svi7rX^6wat, tó •9-' sor^XTf] stb. = a mely fel van állítva. Értelmileg
okhatározó, formailag szintén csak jelző mondatban van a perf.
XYI. 54. s&éX'íjatv á|iipaat, ő TS xpáTsircpopepYjxifl= a ki (v. mint
hogy) hatalomban meghaladt (állapotban van), hatalom dolgában
előbb van v. áll (nem előzményes, hanem meglévő állapot). Ez
utolsó példa megint párbeszédben fordul elő.
19. Optativusok.
A) Fomondatos, nem függő használatban, mint kívánságot
v. feltevést jelölők, csak jövő vonatkozásúak lehetnek. Nem is
fordulhatnak máshol elő, csak párbeszédben. 1. Passiv értelmű
ben 18, 288. XSXÖVTO Ss yuía sxáaxoD = bárcsak «fel lennének
oldva* a tagjaik! 2. Benhatóak XVIII. 98. aotíxa xe^-vatYjv =
bár lennék tüstént halva (v. halott); feltételes főmondatban: IX.
373. o&S' av s(ioiye rerXanr]... SIQ a>7ra íősaöm == de bezzeg nem
volna mersze (nem merész-elne) nekem a szemembe tekinteni
(nem szabad így fordítani: «nem mert volna*, mert a meglévő
állapot jelölendő); 23, 101. OD jiév x' áXXírj fovify... ávSpög ácps0Tat7] = más nő nem «foglalna ilyen messze állást') (nem állana)
ilyen messze az urától (nem szabad így fordítani: «nem állt
volna ilyen messze», mert meglévő állapotról van szó; így azon
ban lehetne: «nem állt volna meg ilyen messze», mert igekötősen jó magyar nyelvérzék állapotjelzőnek érezheti az igét, s
ilyenformán a magyarban is achronistikusnak).
B) Függő, mellékmondatos használatban. Párbeszédben jövő
vonatkozásúaknak érezhetők. IV. 35—36. sl aó^e ...WJJLÖV ps(3pa>d-oiQ UpÍ7\Lov . . . TÓTS xsv )(óXov s£axéaaio = ha t e . . . nyersen megehetned (/Ö/falhatnád, úgyhogy «benned volna») Priamost, akkor
tán megenyhíthetnéd a haragodat. (Nem szabad így fordítani:
«ha megetted volna*.) Ilyen ez is (XXIV. 745.): oh xév aiet [JLS(jivií](i7]v = a melyről örökké «emlékező lennék» (a melyet emlékem
ben . tartanék), világosan jövőre vonatkozik; nem szabad így
fordítani: ^emlékeztem volna*). A két utolsó hely is párbeszéd
ből való. Nem párbeszédben, hanem elbeszélésben csak kétszer
fordul elő HoMERosnál a perf. optativusa, de mind a kétszer
bizonytalan olvasású az alak (VIII. 270, XXI. 609.); némelyek
ugyanis praeteritum perfectumokat olvasnak az illető helyeken.

AZ ÚGYNEVEZETT IGEIDŐK

ELMÉLETÉHEZ.

103

Magyarázatukkal már fennebb foglalkoztam, 1. a 14. számú
jegyzetet.
Fölösleges megjegyeznem, hogy mikor az alakok jövő, vagy
jelen vonatkozását kiemeltem, ezt csak azért tettem, hogy valaki
multaknak ne tartsa őket: az igazság az, hogy az alakok achronistikusok, s hogy az idői jelentés teljesen közömbös, — nincs
is megjelölve — bennük.
20. A nem múlt indicativus (az ú. n. perfectum, v. prsesens perfectum).
Meglévőnek képzelt állapotot konstatál. Az állapot mindig
a beszélő (nem a beszélés) álláspontja szerint «meglévő». (A be
szélő múltba vagy jövőbe is beleképzelheti magát, más egyén
nek múlt tapasztalatait is konstatálhatja, de ez a múlt vagy
jövő időpontba való átképzelés öntudatlan, s az alak értelmén
semmit sem változtat.)
A) Átképzelés (állás-pontcsere) nélkül használt alakok.
Többnyire párbeszédben vagy olyan leíró részletekben talál
hatók, melyek meglévő (gyakran a természetben vagy emberi
kéztől alkotott tárgyon tapasztalható) helyzeteket, állapotokat,
térbeli viszonyokat konstatálnak. Elbeszélésben sohasem fordul
hatnak elő.
I. Passivumok. 22, 5. zszsksavai = teljesítve van; V. 428.
SéSototí — adva van; V. 228. pépXYjai = meg vagy lőve; XVI. 26.
ooraacai = meg van szúrva; V. 728. evcétatat = be van fonva;
1, 23. SsSaíatai — szét vannak osztva. Csoportosan 1. pl. Alkinoos még meglévőnek képzelt palotájának (7, 112. és kk.) vagy
az Olymposnak (6, 41. és kk.) leírásánál és más konstatáló (nem
elbeszélő) részletekben.
II. Benhatólag fordíthatók: 1. 9, 273. eDo]Xoofra<;, XV. 90.
pé^Tjxa? = jöttél, érkeztél (és most itt vagy); 11, 167. áXáXirj^ai
= bolyongásban vagyok; 5, 412. áva8s8po(j.s jrétpirj = a szikla ég
nek «felfutott állapotban» van = égnek mered; II. 135. aéaTjrcs
— rothadt állapotban van; 23, 237. tsTpocps = hozzá van nőve,
tapadva; II. 290. ^usTTor/jatat = «felrepült állapotban)) (repülőben)
vannak; VI. 329. áfj,<pt5iSijs -jróXs^og = lángolásban van; 19, 82.
xéxaooai — kitűnő vagy; 1, 196. TS^VY]XSV == halva van, halott;
4, 62. oo% OLTÍÓXÜAB = nincs veszve (3, 89. ob '{áp ttí Sóvarat oácpa
stieéjiev, Ó7T7TÓ&' ÖXCÖXSV = hol van elveszett állapotban ? — nem
pedig: mikor? A hiányos alak nem OTKÓZS, hanem ómcóíh adverbiumnak olvasandó!); XV. 128. Stscpftopa? — véged van; XIX.
122. -yéfovs = lett = van; 9. 118. fsfáaat = termettek = vannak;
XXII. 118. xéxso&s = magába zárva tart; V. 811. foia SéSoxsv =
((belebújt*) a tagjaidba = bennök van; VI. 262. xé%{i7]xa<; = fá
radt vagy; I. 235. ITTSCSTJ XéXowcev = ott hagyta = nincs a tör
zsökén; 15, 334. (3sPpí&aat.v — terhelve vannak, terhesek; 5. 335.
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I'fifiops — része van. 2. 5, 40. YS^COVS = elhallatszik a hangja;
5, 452. (3é(3pu/s — zúgásban van. 3.. I. 228. öb térXr^xag = nincs
merszed, kedved, nem merészelsz ; XI. 383. okrcscppíxa:;:.— előt
ted borzadásban vannak; 18, 80. őstSia — félelemben (ijedt) va
gyok; 23, 105. téxbjjrs = zsibbadt (állapotban van); 6, 106. féyqd-s = öröm töltötte el, örömben van; XVI. 435. [ji[j,ovs =
vágyva vágyik; IX. 420. ts^apo^xaot = felbátorodtak (t. i. most);
XVIII. 287. xexópTjafts = jól vagytok lakva; XVII. 175. epp 17a =
borzadásban vagyok; VIII. 408, V. 766. =-- suo&e v. sVfrs — szo
kott, szokta (ez az ige a magyarban is érezteti, még igekötő nél
kül is) a perfectumnak időtől független alapértelmét.
III. Áthatóan fordítandók. Ezek a legnehezebben fordítható
alakok. I. 37. 8? XpóoYjv ájicpi[3á[jY]xac — a ki «átléptél» Chrysén
(mint a vadállat a kölykein, mikor támadás ellen védelmezi) =
a ki őrködöl Chrysén; III. 57. Saaa lop^ac = a mi rossznak
megtevője (tettese) vagy = a mit mű-veltél; XXII. 216. (és más
hol) SOXTTÖC ~ reménylem (elfogott a remény).
B) Atképzeléses (álláspontcserés) használat.
I. Atképzelés a múlt filé**) A beszélő néha saját magának,
gyakrabban más valakinek (az előadásában szereplő személynek)
múlt tapasztalatai, gondolatai, érzelmei közé képzeli magát, s
az igével jelölt állapotot, mint meglévőt konstatálja, holott az
a beszéléskor valósággal már nem meglévő, hanem el is múlha
tott. HoMEEosból nincs rá példa.
Perfectum-alakos példa egyáltalában csak oratio obliquás
van.23) Mivel a magyar oratio obliqua szintén álláspontcserés, a
22
) Már itt, a perfectum indicativusának magyarázatakor azért va
gyok kénytelen felemlíteni az atképzeléses használatot, mert kivált ennél
az alaknál lehet attól tartani, hogy ebben a használatban a kezdő görög
múlt értelműnek magyarázza. Az imperfecta actiónál n e m fenyeget ez a
veszedelem. Múlt vagy jövő felé való (tehát időbeli) átképzelést pedig
azért érzünk ki az a c h r o n i s t i k u s perfecti indicativusokból, mert ez
alakokkal m e g l é v ő n e k képzelt tartós állapotot szoktunk konstatálni,
melybe a beszélés időpontját m i n d i g beleértjük; p u s z t á n múlt és
p u s z t á n jövő állapotot tehát az alak nem jelenthet, s ezért érezzük
atképzeléses használatában időbelinek is az állásponteltolódást, holott
pedig i d ő a l a k k a l semmiképpen sincs jelezve.
23
) Álláspontcsere a múlt felé az oratio obliquán kívül egyáltalában
csak az u. n. p r s e s e n s h i s t o r i c u m b a n (ós talán az u. n. aoristos
gnomicus- vagy empiricusban) fordul elő a görög nyelvben. A prassens
historicumra tudvalévőleg HoMERosban nincs példa. Csodálatos módon a
régi eposz költői sohasem bocsátották annyira szabadon a képzeletüket,
hogy valóságos időbeli álláspontjukról ennyire elfeledkeztek volna. Ellen
ben nagyon gyakori a «praesens historicum» a későbbi görög költői és
prózai irodalomban. De csak a «pra3sens» imperfecti használatos ily mó
d o n ; a perfectumnak az imperfectummal való váltakozó használatára,
vagy éppenséggel múlt és jövő alakoknak oratio obliquán kívül való át-
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magyar fordítás jól feltünteti, hogy a görög perfectumokat ilyen
kor sem szabad elöbbtörténést jelzőknek vagy éppen multaknak
magyarázni. THUKYD. I. 114. 1. YjYYéXih] aotcj) ovi MéYapa ácpsOTYJXS xaí IIsXoTrow/jatot, [íiXXoDatv sa^aXeív ke, TTJV 'ATTIXTJV xai oí
<ppoopol 'A\h]vaí(öv őtscpdapfiivoi sioiv OTTÖ Ms^apstov = hírül hoz
ták neki, hogy Megara elpártolt ( = el van szakadva), hogy a
p.-iak be szándékoznak törni A.-ba, s hogy az a.-ek őrségei
tönkre vannak téve. (A franczia ellenben álláspontcsere nélkül
így mondja: «on lui annonca, que M. était révoltée, que les
P.-iens allaient attaquer l'Attique et que les garnisons a-iennes
avaient été égorgées par les M.-iens.) Vö. THUK. VI. 60, 3. is.
XENOPH. Anab. II. 1, 8. OOTOI e'Xeyov ovi Kbpoc, [JLSV t'é&v^XB'v,
'Apialo? ős Ttscpso^w? sv up ataftjup SI'YJ = ezek elmondták, hogy
Ivyros halott (= halva van, meghalt). PLATÓN, Symp. Í220. áXXos
aXXip s'Xs'fOv, ott Eicxpán]? s£ swihvoö cppovt^wv ti sa-cTrjxs = egyik
a másiknak elmondogatta, hogy SOKKATES már reggel óta egy álló
helyben van (áll) gondolatokba merülve. Ebben a három példában az átképzelés és vele az állásponteltolódás csak a mellékmondatban nyilvánul. De nyilvánulhat már a főmondatban is,
ha a verbum régens maga is az ú. n. «prsesens» historicumban van. Ilyen pl. ez: THUKYD. III. 29, 1.TOV&ávovcat(elbeszé
lésben lévő «pr8esens» historicum) ott r] MOTIXTJVÍ] éáXwxs
== értesülnek arról, hogy M. el van foglalva. HEEOD. VI. 63.
üafjféXXet ő>s ot rcaí<; 757075 = hírül adja, hogy fia született
(=r van). XENOPH. Anab. II. 1, 7. ooroi Ő S . . . Xéfooaiv (prses.
histor.), ott paaiXeuc xsXsóst tou? "EXXYjva?, SJCSÍ vixiöv Tüf^ávsi xai
Köpov áftéxtovs, . . . sópíaxsa-6'ai áv vi Sóvwvrai ayud-óv = «ezek
hírül hozzák, hogy a király azt parancsolja, hogy, mivel ő a
győztes és megölte Kyrost (úgy, hogy K. meg van ölve), ipar
kodjanak kieszközölni maguknak stb.» Az ilyen primitív (magya
ros) oratio obliqua azonban perfectum alakokkal meglehetős
ritka a görögben. Eendes eset az, a melyet az egyik XENOPHONfóle példán (Anab. II. 1, 8.) is látunk, hogy a gondolat idegen
sége legalább a modusszal (•KS^BÜ^ÍÜC, S'6]) meg van jelölve, mint
a latin is szokta.
II. Átképzelés a jövő felé. A perfectum indicativusára nézve
kópzeléses használatára, m e l y a m a g y a r e l ő a d á s r a n é z v e (mint
látni fogjuk) a n n y i r a j e l l e m z ő , eddig az egész görög irodalomból egy
példát sem tudok. Nincs eddig perfectumos görög példám az oratio obliquás használatban sem olyan, melyben a beszélő s a j á t m a g á n a k m ú l t
tapasztalatai közé képzelné magát. De — legalább az én nyelvérzékem
szerint — semmi lehetetlenség sincs benne, hogy a fenn adott h a r m a d i k
személyi! főmondatokat első személyűekre változtassuk. H a előfordul ilyen:
«7JYY£XST; atjxw out Méfapa á^sVnrjxsx, n e m tudom, miért ne lehetne m o n d a n i
ezt i s : ((fjyyetXa, Zti á;pla-rr]xs».
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ez az eset gyakoribb a görögségben, mint a múlt felé való átképzelés. Természet szerint jövőre vonatkozó kapcsolatban for
dulhat elő, tehát jövendölésekben, parancsokban, üzenetadások
ban, feltételes nyilatkozatokban stb. Az achron. imperfectum
ilyenkor is sokkal gyakoribb a perfeetumnál; annyira közönséges,
hogy példa sem szükséges reá. De a perfectum is elég sokszor
fordul így elő. Már HoMERosban is találtam rá példákat. Ilyen
pl. 15. 43. TÖV 6' örpövatTCÓXIVsiow (XYYSXÍYJV ipéovtarcspúppovt,IIYJVSXo7ieÍTQ, oűvsxá ol oax; sooi xai ix IIóXoo síXrjXoD&ac = megmon
dani a hírt, hogy épségben vagy és megjöttél (itthon vagy) Pylosból.
De, mivel Telemachos már a megbízás idején is síki]koüd-ev (otthon
van), ez a példa tán kétséges is lehet. Kevésbbé kétséges ez (SOPH.
Elektra, 47.), melyben maga az élő Orestes ezt a megbízást adja
a psedagogusnak: «Gq7eXXs 8' őpxcj) npooud-sít;, óftoóvexa tédvjjxs
'Opéatr]? = jelentsd eskü alatt, hogy halott (halva van) Orestes.
Vagy, mikor a jós Theoklymenos mondja el látomását a kérők
nek (Odyss. 20, 351. és kk.): voxti {xsv ú(xécov scXúatou xecpaXaí...
ol\nú^ri Ss Séöirjs, SeSáxpovTai ős rapstai, a?|jia« 8' eppáSatac toí•/oi,... YjéXios §é oopavoö s£a7tóXwXe, xaxr] 8' s7rtSé8po|xav
á/Xús. Egész bokrétája olyan befejezett történéseknek, melyeket
csak a jós képzelete lát olyanoknak, mert hiszen a kérők «7rávTs<;
STC' aotip 7]8o YéXaaaav». Még kétségtelenebbek a következő pél
dák, melyeket magyarra már bajos megfelelően (achronistikusan)
fordítani. SOPH. Oed. Eex 1166. öXwXa? ( = véged «van»=lesz)
sí ae tatk' eprjao^ai 7ráXiv (ha újra kell tőled ugyanezt kérdez
nem). PHILOKTETES 75. el' [xs TÓ^ÍÜV k^xpoLz-q^ aíathíjasrat (ha észre
vesz) őXooXa xal as TtpoaSiacptí-epü) (végem «van» és téged is el
foglak veszteni) vö. EUEIP. Iphig. Taur. 985. Aul. 915. Ez utóbbi
példákban a jövőre vonatkozó föltevés eszközli az álláspont
eltolódást, mely aztán a perfectum alakban nyilvánul. 24 )
2Í
) Különös nyomatékkal emelem ki ismételten is, hogy ezek a perfectum-alakok a beszélő tudata szerint n e m j e l e n t e n e k j ö v ő t , nem
csak azért, mert a jövő semmiképpen sincs bennük kifejezve, hanem éppen
azért, mert az átképzelés lelki folyamata öntudatlan, s a beszélő éppen
úgy használja az alakot, mintha valóságos befejezett tényről szólana.
A tanulság mindig csak az, hogy ez alakhasználatban a b e s z é l é s idő
p o n t j a e g é s z e n m e l l é k e s ; a fő az, milyen körülmények közé kép
zeli magát a beszélő, mikor beszél; ezek a körülmények a beszélés idő
pontjához képest lehetnek multak is, jövendők is egyaránt, mert a kép
zelet mindenható. Természetes, hogy higgadt, nyugodt előadáskor a beszélő
megmarad az őt valósággal környező történések és állapotok közt, s nem
fantáziájának, hanem valóságos érzéki benyomásainak hatása alatt alakítja
meg gondolatait. Ez az alakhasználat tehát közönségesebb, kivált az
í r o t t n y e l v b e n , melyet a grammatikusok — elég hibásan — mindig
első sorban figyeltek meg, s mely az antik nyelvekre nézve, sajnos, mi
nekünk is egyedüli forrásunk. A b e s z é l t nyelvben azonban sokkal gya
koribb az állásponteltolódásos használat, mint az irodalmi nyelvhez szo
kott kutató gondolja.
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B) Időt is jelölő alakok (a perfecti indicativus múltja és
jövője).
21. Az indicativus múltja (perfecti prseteritum, az ú. n.
plusquamperfectum). A perfectum múlt alakjainak jele ugyanaz,
a mi minden más múlt idejű alaké i s : az augmentum és a
prseteritum-személyjelek. Mindig múlt időt jelölnek, de a «jelen*
időponttól való időbeli távolságot (spatium) egyáltalában nem
fejezik ki, azért «régmultaknak», vagy «plusquamperfectumoknak» csak hibás okoskodással nevezhetők. Objektív fogalmi tar
talmuk ugyanaz, a mi a nem múlt perfectum alakoké, azaz: a
befejezett történés előidézte helyzetet vagy állapotot jelentik, de
múlt helyzetet vagy állapotot, úgyhogy nem konstatáló, ha
nem elbeszélő előadásban van a helyük. Mivel pedig állapotok,
helyzetek jelölésére valók, azért az elbeszélésbe tartozó múlt
helyzetek és állapotok leírásában szoktak előfordulni. (L. pL
XVIII. 497. és kk.; 562, 574. Achilles paizsának leírásában; 7,
84—102. Alkinoos palotájának leírásában.) Párbeszédben alig for
dulnak elő. Az állapotleíró imperfecti prseteritum alakoktól
abban külömböznek, hogy az állapotot megelőző történés be
fejeződése (s a szóban lévő múlt pillanatban állapotként való
meglétele) is jelezve van bennük. Hogy a történés maga az el
beszélésben lévő többi történésekhez képest előidejű, az a görög
ben közömbös momentum; állapotnak múlt történéssel vagy
múlt állapottal való egyidejűségét fejezhetik csak ki.
A) Fó'mondatbeli alakhasználat.
I. Passivumok. 9, 185. rcspi 8' aoXir] SéSjjnrjTo = köröskörül
kerítés volt építve; XXI. 549. xsxáXojtTO 8' áp' r\épi 7ioXX^ == sok
ködbe volt takarva, stb. Mind könnyen érthető és fordítható
alakok, de nem a kézikönyvekben «magyar plusquamperfectumnak» jelzett alakokkal (Írattam vala, épített volt, takart volt),
hanem állapotjelzős körülírással. PL 16, 11. OOTOO rcáv sipító
ÍKOQ = még nem volt kimondva az egész szó.
II. Benhatók. 1. XVIII. 555. tpet? 8' &p' ijjwxXXoSet^pec
IcpéaTaoav == voltak ott «megállott» helyzetben ( = álltak) vö. XIII.
133.; 5, 69. TS'íWjXei Ss aTarpoX^aiv = fürtökkel volt megrakva
(«kihajtott állapotban» volt); XI. 26. Spáxovce<; bpmpéyaxo = ((ki
nyúlt állapotban» voltak (ha így fordítjuk: «nyújtóztak)) a tör
ténést emeljük ki az állapot rovására). XIII. 442. 8ópo 8' svTtpaSíifl s7rsiní]YSi = bele volt szúródva; XX. 13. faftfiépaia = össze
voltak gyűlve; 12, 393. áitotédvaoav = halva voltak; 4, 796.
TJMCCO = hasonlóvá tette volt magát, hasonló volt. 2. 6, 166.
l'us'íHjTuea = elbámulva, elzsibbadva voltam.
III. adhatók. Ezek a legnehezebben fordíthatók. A magyar
nyelv ilyenkor az állapotot ritkán tudja mint történés eredmé
nyét feltüntetni. V. 790. xetvoo ISsíStsav z^ypz = az ő dárdájától
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meg voltak ijedve ( = féltek); IV. 492. Asüxov pspXvjxst = meglőtt
állapotba juttatá (^Ztalálá);35) XXIV. 642. oóx... srcsrcáa[i7]v == nem
voltam «ételt kóstolt» állapotban, nem volt bennem étel; XIII.
5^2. ouős TIrcércoato= nem volt tudomása vagy értesülése; XIX.
328. iwXrcsi = reménységgel volt eltelve; 3, 266. cppsai fáp xsyjj'(\zo áfat^atv = usus erat, használatba vett (active!) volt; igen
nehezen érthető és magyarázható, de azért erre sem szabad rá
fogni, hogy «Prsesensbedeutung»-ja (értsd: imperfectum-értelme)
vau; IV. 4. 8siM-/azo = pohárfelemeléssel üdvözölték egymást
(perfectum a felemelt és felemelve tartott pohár miatt).
B) Mellékmondatbeli
alakhasználat.
A görögben tökéletesen olyan, mint a főmondatbeli. Múlt
történéssel egyidejű állapotot jelent. (L. pl. I.) 9, 443. oox IVÓY]OEV, &><; oi SéSevxo = a kyklops nem vette észre, hogy Odysseus
társai oda «voltak» kötve a kosok alá. (A magyar or. obliquában mondaná inkább, s akkor igy alakítaná: «hogyan vannak
odakötve»>: a görög alak múlt!) Vö. 10, 92. ai JASV ( V ^ ) SSŐSVTO
= meg voltak kötve (ez főmondatban van, de a használat töké
letesen egyforma). II. 1. XVII. 286. oi rcspi IlatpóxXcp pé(3aaav =
a kik P. teste körül foglaltak állást; III. 272. {tá^aipav, TJ oí
áwpto — a kést, mely ((felfüggesztett állapotban*) volt (függött). 2.
4, 44. tpets áfov, oíai [JiáXtaTa KBTíoíd-za. = három társamat vittem
magammal, kikben leginkább megbíztam (bizalmam volt); 23,
209. \yt] \Í.OI axóCso, ercsi... jiáXtara ávő-pcórcwv rcsrcvuao = mivel
különösen okos voltál (t. i. míg együtt voltunk). 3. 14, 289. OQ
rcoXXá x a x á . . . swpYsi = a ki sok rossznak elkövetője volt (sok
rosszat müv-elt). Későbbi példák Xenophonból Anab. II. % 16.
(xö.c, sYpTáTco xw^ag) s£ wv SiYjprcaato órcö TOÖ paatXixoö arpatsóixoxoc, t á . . . £óXa = melyekből el volt rabolva (a bevonuláskor)
az összes fa; II. 3, 6. áXXo? ZIQ, <J) srceTSTax'uo taöxa rcpcmsiv =
a kire rá volt bízva; II. 3, 10. srcotoövco tá<; Siapáastg sx TWV
(foivíxwv, ol ^aav IwcercTiüxÓTS? — a melyek már (maguktól is) ki
voltak dőlve; III. 1, 2. 'Ercsi 5 s . . . aovstX7][A(j.svoi. "íjsav,... x a i . . .
TWV atpaucorwv oi auvsrcó{j.svot arcoXcóXsoav, sv rcoXX^ árcopíoj ^aav
ot f,EXXirjvs<; = mivel (a vezérek) el voltak fogva, ós a katonák
közül sokan elpusztultak ( = veszve voltak), zavarban voltak stb.;
III. 2. 1. 'Ercsi Ss •flpYjvco... vjxov oi otp^ovts? = Mikor megvol
tak választva stb.
25
) Ilyenféle fordításból derül ki legjobban az a nagy külömbség,
mely a hagyományos nyelvtan és a helyes elmélet közt van. «Eltalálá»
alak, melyet némelyek mai napig «félmultnak» neveznek, ime éppen a
görög «plusquamperfectum» fordítására alkalmas, ellenben a nyelvtanok
ban ómagyar plusquamperfectum»-nak jelzett «eltalálta vala» alak egészen
mást jelent, s a ps(3X^x£t-féle alakok fordítására nem használható. (Eltaláld
alakban a terminativ igekötő és a nyomós értelmű igető a perfectumot adja
vissza, az -á jel a múlt időt.)
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A prseteritum perfectumnak egyidejű állapotot jelző értelme
különös megfigyelésre érdemes olyanféle példákban, melyekben
a prseteritum perfectum egy másik actio (imperfectum vagy aoristos) praeterituma után következik, s ahhoz vagy mellérendelő
kötőszókkal (xal, §s) fűződik, vagy úgy, hogy az imperfectum
vagy az aoristos előrebocsátott mellékmondatban, a perf. pneterituma az ezeket követő főmondatban fordul elő. Pl. 1. Ilias
V. 696.: TÖV 8' IXwre ^O^YJ, xatá 8' ö<p$-aX|i.(üv x é ^ o t ' d.yXÚQ. Od.
5, 294. ouv Se vscpésaai xáXu^ev faíav ÓJJLOÖ xai rcóvcov* ö p c ó p s i
§' oopavó&ev vó£. Xen. Anab. V. 2. 15. xal áXXo? aXXov eíXxs...
xai tj X tó x s i TÖ /tópíov, Ü)<; sőóxsi. 2. Thuk. IV. 47. w? 8s SXYJcpthjaav, é X é X o v u o . . . a i oTrovőai. Xen. Hist. VII. 2, 9. ercsi 8'
03ta£ YJpÉato &nsíxetv, TCX^O Sv) rcáaa YJ áxpÓ7coXis spyj{j.o<; twv ÍUOXSJXÍOÍV EYSYSVYJTO, stb. Az események olyan hirtelen követik egymást, hogy az írónak és az olvasónak ideje sincs a második
(prset. perfectummal kifejezett) esemény elképzelésére: az állapotjelző alak már csak az úgyszólván egyidejűleg kész eredményt
jelzi. Kéypio = már rá is volt borulva; öpwpst. = már fel is volt
támadva. (Ez a két hely még tartalmilag is analóg.) EíXxs, xai
. . . TjXwxsí = egyik a másikat fel-felhúzta a falra, s ezzel már
el is volt foglalva a város; IXéXovto = ezzel meg voltak bontva
a szerződések. Az utolsó példában maga az író is jelzi a kitétel
lélektani alapjait a xayíi adverbiummal (=== s ezzel hamarosan
puszta is volt [nem: lett!] az ellenségtől a fellegvár).
Figyeljük meg végül még a következő homerosi helyet (II.
III. 56.) áXXá piáXa Tpws<; SSISYJJJLOVSI;' r^ TS X S V TJSYJ Xáívov s a a o
^iTöiva xaxwv sve/' Őaaa sopfa<; = de a trójaiak nagyon gyávák;
bizony (máskülömben) kőinget vettél volna magadra a gonoszsá
gok miatt, a melyeket műveltél. Itt a xsv szócska potentialis ér
telmet ad a múlt igealaknak: s íme, ennek a görög alaknak meg
felel a magyar «vettél volna» alak, melynek a conditionalis értelmű
optativus perfecti alakok fordításában nem vehettük hasznát.
22. A perfectumtŐ jövő idejű alakjai. (Az ú. n. futurum
exactum.)
Jelentik a beszélő szempontjából jövendő állapotot, mely
az igealakban szintén jelzett jövő történés eredménye. Már az
indicativusok is későn fejlődött alakok, s HoMEEosnál még igen
ritkák. A (rendkívül ritka) optativus, infinitivus és participium
alakok pedig éppenséggel csak harmadlagosak, s az oratio obliqua fejlődésének köszönik létüket. Értelmük olyan, mint az
indicativusé, s múlt főtörténéssel kapcsolatban mindig álláspontcseresek, mint az indicativus is; a jövő idő ilyenkor nem a be
szélés idejétől, hanem a szereplő személy megnyilatkozásának
idejétől számítandó (mint a magyarban, csakhogy a magyar
rendszerint egyáltalában nem jelöli, csak érti a futurumot).
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Á) Oratio rectában lévő alakok (HoMEEOsnál csak párbe
szédben, vagy szereplő személy beszédében fordulhatnak elő).
22, 217. sv ős oo TOLÓI... 7rscp^osat = te is «megölt (halva) 1 essz».
A kitétel lélektana ugyanaz, mint a perfectum imperativusánál
(1. fönn a 9. és 10. pontot). XXI. 322. abzob oi xai aíjfia TSTSÓésTai = itt lesz neki «elkészítve» (de persze a futurumnál ez a
fordítás az ismeretes germanismusra való tekintettel nem aján
latos, jóllehet, mint állapotjelző, nem germanismus ez a kitétel)
a sírhelye; III. 133. T<j> Se xe vwwjoavci cpíX7] XSXXTJOT;) axotTi? =
«lesz a neved»; 2, 203. ypTJfJLaxa... xaxő><; (3e[3pa)aeTai = «fel lesz
emésztve» = meg fog «évődni» (gúny!) — de az utóbbi fordítás
nem állapotjelző. Aristoph. Lysistr. 1072. rj •frópa xexXeLasTai =
az ajtó zárva lesz; XXIV. 742. B\LO\ Se jakiam XsXst^sTai aX^-sa
— nekem lesz (megmaradt állapotban) fájdalmam; deponens alak
ez: V. 238. TÓVSE 8' EY&V ircióvra őeSélo^at = neki meg majd én
((leszek az elfogadója» ha szembejő velem; I. 139. 6 ős xsv
xs^oXwosTat, ov xsv Txcojiai = az majd «méregben lesz» a kihez
érkezem. Igen könnyen érthető a következő példa lélektana:
VIII. 286. ooi §' efttí s£spé(ö o>? xai TSTSXSO[XSVOV I a T a t ==
a hogy «teljesülve is lesz». A beszélő a maga képzeletében a jövőben
már teljesülve látja az eseményt, melynek teljesülésében erősen
bízik, vagy melyre erősen vágyakozik. Más actióalakok imperativusa vagy imperfecti futurum után a történéssel egyidejű jövő
állapot jelzése olyan hatással van, mint a perf. múlt alakjánál
(1. fenn, 21. pont, a vége felé). L. pl. ABISTOPH. Plutos, 1027.
cppáCs xai 7TS 7cp á £ s T a i = csak parancsolj, s már «meg is lesz
téve». SOPH. Antig. 91. Srav p j oftsvw, 7rsjraúoo|j,aL = ha nem
lesz hozzá erőm, tüstént abbanhagyhatom (nyugton maradok).
Bj Oratio obliquás alakok. Éendes or. obliquában is az
indicativus. Xen. An. VII. 1, 36. ' A v a ^ i o ? . . . éxTJpo^sv, S? av
áXcp evSov wv TWV axpaTtcoTtóV, ő T t jcs7cpáa£Tai = kihirdettette,
. . . h o g y «el lesz adva» (rabszolga lesz; a futurum Anaxibios
szempontjából van használva). Soph. Aiax, 1141. avraxoóoei w?
tsdd^tarcm (hogy el lesz temetve). XV. 97. obdé rí cpYj[xt 7táaiv
őjjLco? th>|iöv xs^ap7]aé[j.sv = azt hiszem, nem mindenki «lesz öröm
ben*). (Ebben a két utolsó példában nincs álláspontcsere, mert
a verbum régens nem múlt.) Hasonló ez i s : 19, 581. (vö. 21,
79.) toö ÍTOTS {jL£[Jiv^o£a^"at bío^ai. HoMEEOsban nincs példa múlt
verbum regens-es szerkezetre. Az optativusra általában csak egyetlen egy példát tudok, Plató, Symp. 220. a^a 8' scpóXa-ccov
aÖTÖv, sí xai TYJV vüXTa ÍOTYJ£OL: egyúttal megfigyelték, vájjon
az éjszaka is «egy álló helyben marad-é?» v. «állva marad-é?»
vagy: «állva fogé maradni?*) (a futurum a Sokratest megfigyelő
ifjak szempontjából van használva).
GYOMLAY GYULA

A Beszterczei Szójegyzék kiadása.
A Beszterczei Szójegyzék megjelenése óta többször hangoztatott
panasz volt, hogy ez a kiadás nem pontos, nem megbízható. A hiányt
érezve, javítgatták is többen a hibákat (NyK. 23 : 230—231 SIMONYI,
u. o. 232—236 KALMÁR ELEK, Nyr. 22 : 117—124, 173—182 MELICH,

Századok 27 : 305—327 TAGÁNYI), de ezeknek a hibáknak lehetőleg
teljes összeállítása mindeddig nem jelent meg. Pedig ilyen összeállítás
nélkül nagyon bajos e szójegyzék használása, mert a leggondosabb
kutatót is könnyen tévedésbe viheti a pontatlan kiadás. így MELICH
Szláv jövevényszavaink I. 2, 28. 1. fcamith-ot
idéz szójegyzékünkből,
pedig ott (684.) határozottan ftanith van.
Összeállításomban a magyar szavak hibás olvasásának kijavítását
tartottam főczélomnak; utaltam ugyan sok helyen a hibás magyará
zatoknak eddig történt kiigazításaira is, de a legtöbbször csak ott, a
hol olvasási hiba is akadt. A latin szavakból is közöltem néhány
hibás olvasatát; ezeknek a teljes kijavítása azonban új kiadás föl
adata volna.
2. Homanaco o: homanacö = homanacio. — 6. ember síg. «Min
den esetben figyelemre méltó, hogy a síg vagy ség soha sincs sdgnak
írva és következetesen magára áll.» Kétszeres tévedés, vö. 10. rokon
ság. -— 14. atauusa o: atauua, mert az s ki van törölve. — 16. apá
val egueng o: apaual equeng. — 20. anyah o: anyád. Vö. NyK. 23 :
233. — 21. mat'ea az e át van húzva; neny o: uenij. — 22. oduarbiró azany o: oduarbiro azon. Vö. Századok 27 : 320. — 25. vow o:
vew. Vö. Századok 27 : 320, NyK. 23 : 233. — 29. fier fiw unoka o:
fierfiw vnaka = férfiú-unoka. Vö. Századok 27 : 320, NyK. 23 : 230. —
30. lean unaka o: lean vnaka. — 3 1 . athya fiw o: athyafiw = atyafiú
(nem atya fia). — 36. feryeg. Nem íráshiba-e feryed helyett? Vö. Nvr.
22 : 174, NyK. 23 : 233—234. — 37. fyal = ÜB.1. «Vajjon nem dlfiú,
megfordítva fiái alakban ?» Hibás magyarázat, vö. Nyr. 2 3 : 1 4 5 .
SZINNYEI. — 38. athval o: athual= atyval. FINÁLY ugyanúgy magya
rázza, mint az előbbit; a helyes megfejtés u. o. — 43. vya = uja.
Magyarázata Századok 27 : 320. — 61. vonseges o: vénséges = vénséges.
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Vö. Nyr. 22 :175. — 68. men o:menh? — 73. nozolyov o: nozolyo. TAGÁNYI
így javította ki (Századok 27:320), de a szó vége nem világosan o. —
74. yegruha o: yeg ruha. Vö. NyK. 23 : 233, — 80. zekel orzaga o:
zekel orsaga. — 82. hezermen orzaga o: bezermen orsaga. Helyes ma
gyarázata Századok 27: 320. — 83 horvdth orsaga o: horuath (az a fö
lött egy kis pont látható) orsaga. — 85. ethyephya. TAGÁNYI (Száza
dok 27 : 320.) ethyephye-nek olvassa, de az eredetiben határozottan a
van a szó végén. — 85. Rame sive lodomerie o: Rame, seruie, lodomerie. Csak seruie magyar megfelelője van kiírva: rach. Századok 27 :
320. — 89. fegvé viselew o: fegué1 viselew. — 90. galea, helm. Ma
gyarázata Századok 27 : 309—310. — 92. salap. Magyarázatához Szá
zadok 27 : 310, NyK. 22 : 525. — 93. or yeg. Magyarázata Századok
27 : 310—311. — 94. crista, chimer. Magyarázata Századok 27 : 311—
312. — 95. vasmel = vasmell (nem mellvas, vö. Századok 27 — 312.).
— 97. pedica, ord. Magyarázata Századok 27 : 312. — 98. femor Ale
vaz hoh | mer. Magyarázata Századok 27 : 312—313. — 1.01. lelekuz.
TAGÁNYI «lelekzu»-nek magyarázza ( ~ lélekző), de a szóvégi o-t ew
jelöli. A Schl.-ben (571.) lelek vas; valószínű, hogy a másoló előtt ez
volt: lelekuaz, az a azonban a tollában maradt. A z = s-re vö. 98.
vaz. Máskép NyK. 24 : 254. — 105. pokenhog o: pekonhog ? Vö. Nyr. 22 :
176. — 107. gallér. Magyarázata Századok'27 : 314. — 108. zulserkar,
serkar o: zukishol, serkar. Vö. Századok 27:307 és 314.— 109. bweü
ynk o: bureíi ynk = bőrkönyék. Vö. Századok 27 : 314. — 112. valfeu
vas o: valfeu uas. Vö. Századok 27 : 314. — 113. u t á n : geniculare o:
[genic]ulara. Vö. NyK. 23 : 232. — 114. sicachyro thoca o: sericachi/ro
thoha. Vö. Századok 27 : 314. — 118. bolda. Századok 27 : 314, Nyr.
22 : 176. — 120. kéth eleu o: ket eleu. — 123. math = macs. TAGÁNYI
azt mondja (Századok 27 : 315), hogy mácz-nak olvasandó, de vö. Schl.
595. mochk. — 124. farkasskusa. Magyarázata Századok 27 : 315, Nyr.
22 : 176. — 125. zuiha és 127. zulcha. Magyarázatukat 1. Századok
27 : 315, vö. továbbá Schl. 597. chucha és NySz. csúcsa alatt, továbbá
NyK. 2 3 : 2 3 1 . - 1 2 9 . kereuel o: kereues? Vö. Schl. 633. — 135. hamar
nyl. Vö. Schl. 616. jegyz. a hol sajtóhibából hahnarnyíl van hamarnyíl
helyett, továbbá Nyr. 2 2 : 176. — 137. fekes nyl. Vö. Századok 27:317.—
142. kotergard. Magyarázatára vö. Századok 27 : 315, Schl. 606. jegyz..
NyK. 2 5 : Í22. — 143. vza. Magyarázata Századok 27 : 315. — 144. zomoserig. Magyarázata Századok 27 : 316. — 145. korsonag o: korsouag.
Vö. Századok 27 : 317. — 151. hod nog o: had nag. Vö. NyK. 2 3 :
233. — 153. hadokozó o: hadokozo. — 164. seregor o: sereg or. —
173. zerenth o: zerench. Magyarázata Századok 27 : 317. — 176. vizi
tolvaly o: vizi toluay (az l az y elótt ki van törölve). Vö. NyK. 23 :
233. — 178. kissa. A szómutatóban hibásan: kisafa. Vö. Nyr. 22 r
120. — 185. bayiuuag o: bayiunag = bajvívás ? Vö. NyK. 23 : 233. —
184. bayviadal o: bay viadal. — 189. bayviadal ba mesés o: bayviadal ba menés (menésben az n kétes, de inkább lehet w-nek olvasni,
mint s-nek). — 191. pogotha o: pogocha. Magyarázata Századok 27 r
318. — 192. torbothil o: torbochil. Magyarázata Századok 27 : 318. —
193. záz nog o: zaz nog (nag?). Vö. NyK. 23 : 233. — 194. tiz nog
o: tiz nag. Vö. NyK. 23 : 233. — 213. ggrangyag o: garangyag (az
első a-nak olyan ezára van ugyan, mint a o/-nek, de át van húzva).
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Yö. Nyr. 22 : 178. — 220. kabis, es vápa; «nyilván e helyett: scrobs
is vápa,-* tévedés, es vápa = esővápa vö. NySz. 2. es és láp, váp. —
224. zelep, «azaz ezölöp,* o: zselép vagyis zsilip. Vö. NyK. 23 : 231. —
224. után: Kezdetink viznek es hayonak newy o: néwy. — 227. thyd
(chyd f) o: chyd. — 233. herén] o: herém. Magyarázata Századok 27 :
32u, vö. Schl. 722. ós 723., to'vábbá NyK. 22 : 526, Nyr. 22 : 178. —
236. re... o: rew. Vö. Századok 27 : 320, Nyr. 22 : 178. — 259. ameis,
édes viz O: amnis, edesviz. — 285. halasthow o: halastho. — 295. rarya.
Magyarázatához vö. Századok 27 : 321. — 303. silluris o: sillunis. Vö.
NyK. 23 : 232. — 306. chuk hal. Vö. Schl. 805. — 308. rakozo o:
rakozau (rakozow?). SIMONYI (NyK. 23 : 231.) «rakazo vagyis ráká
szó* -nak olvassa, de a fényképen rakozau (rakozow ?) van. Vö. NyK.
23 : 233.' — 314. kuthew nem kutyó, hanem kürtő, vö. Schl. 814. —
315. bir o: kir. Vö. Századok 27 : 321. — 321. hal horlaz nem halhólyag, vö. Schl. 820. jegyz. —323. ketenus. Vö. Századok 27 : 321.? —
324. zothior hal; afiscella,hal szatyor,» téves magyarázat, helyesen:
szatyorhal, vö. Schl. 823. — 342. sow therew o: soiv therev. — 344.
petrosolinum o: Petrosolium. Vö. NyK. 23 : 232. — 354. ham aues o:
Zamarthues = szamártövis. Vö. Századok 27 : 321. — 356. féld monyoro
o: féld (fold?) monyoro. •— 365. vty fiw o: vtyfiw. — 367. menta o:
manta. — 371. hor fiu o: hor fiw (az eredetileg w-nak írt végbetű át
van alakítva w-vé). Vö. Nyr. 22 : 179. — 374. fer yeem o: fer yrem —
fejér üröm. — 38?. apró boythoryan o: aproboythoryan. — 392. ónra,
lehere. A cinra valószínűleg e helyett: tima, vö. Schl. 913. és lehere =
lóhere (FINÁLY). — 393. elebrum, erir. E helyett: eleborum, erim, vö.
Schl. 914. — 394. Maruoz o: Maruorum? — 402. zamarchuzt o:
zamarthuzc? — 404. madal fiu. «A magyar szó tán: magyal fű,* in
kább gondolhatjuk e helyett: nadal fiu = nadályfű, vö. Schl. 923. —•
405. hasalou fiu o: Hasalou fiu. — 443. polva o: polua. —• 455. chorozlouas o: chorozlauas. Vö. Századok 27 : 321. —• 457. tharlow o:
tarlow. — 466. maguethew o; maguetheu. — 470. o£í = osz. Vö. Schl.
996. és Nyr. 22 : 179. — 479. bahol borsó o: babol (bakol?) borsó. —
481. vggd mak o: vágd mak (a vágd <x-jának olyan szára van ugyan,
mint a #-nek, de át van húzva). — 490. gerla. Vö. Századok 27 :
321. — 493. chobhadaró o: ehobhadaro. — 495. zathor o: zathar. —
496. utuar o: vtuar. •— 503. var fog rései o: varfog rekesci == várfok
rekeszi. Vö. NyK. 23 : 233. — 504. vallus, pácag. Ez alighanem palánk akar lenni, nem pedig párkány, a mint FINÁLY magyarázza, vö.
Schl. 1041. — 507. mendenes haz o: mendenes has. •— 511. keleth.
Magyarázatát 1. Századok 27 : 321. és Schl. 1049. jegyz. — 512. sobam, therm. A latin szóra vö. Schl. 1053. solium. — 525. yazob o:
yazol. — 538. zeloniem o: zelomom. Vö. Századok 27 : 321, NyK. 23 :
233. — 547. paharnak o: pohárnok. — 548. kozar o: kosár (.z-vel volt
ugyan írva, de ki van javítva / r e ) . — 549. kozar o: kosár. — 556. yegy.
Vö. Schl. 1115, NyK. 24 : 254. — 572. agfel o: ag fel. Vö. NyK. 23:
233. — 580. storium o: sistorium. Vö. Schl. 1141. — 581. zapona.
Vö. Schl. 1142. és Századok 27 : 322. — 584. Ceruilé^, vankas o:
Ceruile, vankas. Vö. NyK. 23 : 232. — 589. homny vagy komny o:
homny = holmi. Vö. Századok 27 : 322. — 590. agler = ágylep ? Vö.
NyK. 22 : 526. és Nyr. 22 : 180., de vö. Schl. 1152. jegyz. — 591.
Nyelvtudományi

Közlemények.
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bibor bereth o: bibor berech (kerechí). Vö. Scbl. 1153. jegyz. és Szá
zadok 27 : 322. NyK. 24 : 254. — 598. kiues = köves TAGÁNYI szerint
(Századok 27 : 322.), de SZAMOTA azt mondja iSchl. 1159. jegyz.), hogy
«nincs helyes megfejtése*. •— 599. fuselth. Vö. Schl. 1160. jegyz. —
604. pochno. Vö. Századok 27 : 322. — 605. phathyol o: phaihyal. Vö.
NyK. 23 : 233. — 606. orchon. Vö. Schl. 1169. és Századok 27 :322. —
619. fejér fe fedél o: feyer fe fedél. — 624. arany párta o: arán
párta.—
625. keznyc akaztalou o: keznye akaztalou. Vö. Schl. 1193.
jegyz. — 626. vy hel o: vyhel. Vö. Századok 27 : 322. — 627. rezes.
Magyarázatára vö. Schl. 1195. — 636. fejergeng o: feier geng. —
639. soparlah o: soporlah. — 640. garnatus. Magyarázatára vö. Szá
zadok 27 : 322. és Schl. 1207. — 645. tabyr ruha. Magyarázatára
vö. Századok 27 : 322. és Schl. 1213. — 648. cherek o: therek.
Magyarázatára vö. Századok 27 : 322. — 651. cipelyz o: cipelys — 652.
capca o: cappca. —• 655. nadrág o: nadrág. — 662. phestek vag ihx
o: phestek uag ih}. — 664. midenlye. TAGÁNYI Századok 27 : 322 midenlycre javítja, de a fényképen határozottan e a végbetű. — 675.
zederjes o: zederyes. — 682. kamalen nem kamelot, hanem kamalin,
vö. Schl. 1246. jegyz. — 684. scamith o: ftanith. Vö. Schl. 1248. és
NySz. — 686. velcz o: velez. Vö. Schl. 1250. és Századok 27 : 323,
továbbá NyK. 23 : 231, Nyr. 22 : 135—136. — 687. duplech. Vö. Schl.
1251. — 690. morych o: moryth. Vö. Schl. 1254. ós Századok 27 :
323. — 696. then o: chen? Vö. Schl. 1261. és Századok 27 : 323. —
697. zyn = szín. Vö. Schl. 1262. jegyz. — 716. choth o: chath. - 717.
nyélw o: nyelw. — 726. alu = oln = ón ? Vö. NyK. 23 : 231. — 734.
argntum, esisth o: argntum, esisth. — 735. famtum o: fámtum = ferramentum. Vö. NyK. 23 : 232. — 752. trelbellum o: trebellum. Vö.
NyK. 2 3 : 2 3 2 . — 754. zalu = gyalu o: zalu = szalu vö. Schl. 1317,
Nyr. 22 : 121. — 757. horlow = horló. Vö. Nyr. 22 : 181. — 759. zen
vas «szín vas (?)» o: zen vas = sénvas. Vö. Schl. 1321. és 1286. jegyz. —
764. mazya. Vö. Schl. 1326. jegyz. — 771. ayancha. Vö. Századok
27 : 167. és 323, Schl. 1333. — 773. farham o: forham. Vö. NyK.
23 : 233. — 774. ham ez kezt. TAGÁNYI (Századok 27 : 323.) ham ez
kez-re javítja, de a t végbetu tényleg ott van a fényképen. — 775.
hamach o: hamuth. Vö. Századok 27 : 323. és Schl. 1337. — 779.
keuew nem kenő, mint FINÁLY sejti, hanem kévő, vö. Schl. 1342. —
781. rochoncha = rakoncza. — 784. u t á n : punthschus vad o: puntschus vnd. — 785. eb o: Eb. — 789. vésnek = vezsnek. Vö. Századok
27 : 324. — 790. nemen yaro o: nemon yaro. Vö. NyK. 23 : 233. —
796. chenk o: chench. Vö. NyK. 23 : 233. — 798. vadáz o: vadaz. —
801. zelews o: zeleus. •— 802. zelew thew o: zeleu thew. — 805. zeleiv
levél o: zelew leuel. — 809. zelew scedeti kor o: zelew scedet kor. Vö. NyK.
23 : 233. — 815. muskath o: muscath. — 816. pusanth. Vö. Századok
27 : 324. — 821. venerek, «olv. vonerék,» sajtóhiba, a szómutatóban
venerék van. Vö. Nyr. 22 : 120. — 830. forbath o: forboth. Vö. NyK.
23 : 233. — 834. máza pahar. Vö. Schl. 1519. — 846. kertuel o: ke
rnel. Vö. NyK. 23 : 233. — 849. godolya o: gödölye. Vö. Századok 2 7 :
324, Scbl. 1536, NyK. 2 3 : 2 3 3 . - 8 7 8 . zolmá o: zolmu = súlyom.
Vö. Schl. 1564, NyK. 23 : 233. — 884. eueztynes ueze o: eueztynez
ueze. — 886. praedium, puztha ? Vö. Századok 27 : 324. — 888. re-
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kertya o: rokettya (rokertya?) Vö. NyK. 23 : 233. — 894. cher fa o:
hér fa (a kezdő c betű egyáltalán nem látszik a fényképen). — 899.
Sodaicus o: Sodavus. Vö. NyK. 23 : 232. — 901. jegenie fa o: yegenie
fa. -— 914. expressus, cipressus fa o: cypressus, cipressus fa. Vö. Szá
zadok 27 : 324, NyK. 23 : 232. — 917. phagal fa o: phagyal fa. —
918. tiza fa o: tyza fa. — 923. r.us hay o: riuis hay = reves haj? —
924. belseu hay o: belsew hay. — 930. harazt o: harast. — 932. zimis
fa o: zuruk fa = szurokfa. Vö. Századok 27 : 324. — 933. simis o: sű
rűk = szurok. Vö. Századok 27 : 324. — 936. lóiv o: low. — 940. dalin
ó: dalm. Vö. Schl. 1356. — 941. drometarius, idem o: drometarius,
idem est. Vö. NyK. 23 : 233. — 943. hereit lou o: hereit low. — 944.
conipes o: Corupes. Vö. NyK. 23 : 233. — 947. riciltinator o: runeinator. — 949. harmad fiu o: harmad jho. — 954. peg = peg. Vö.
Schl. 1370. jegyz. — 959. zeem o: zeew = sző. Vö. Századok 27 : 324. —
960. almasscine peg o: almascine peg = almaszínű peg. Vö. 954, NyK.
23:233. — 965. lovag o: louag. — 966. zomar o: zama = szamár.
Vö. NyK. 23 : 233. — 971. nereg o: nerg. Vö. NyK. 23 :233. — 979.
zabla o: zabola t — 983. kantrengn o; kantrenog (kentrenegl). Vö.
Schl. 1398. és Századok 27 : 325. — 986. heg meriziw o: heg meuziw.
Vö. Schl. 1400. és Századok 27 : 325. — 988. poch o: pocha. Vö. Szá
zadok 27 : 325. — 996. oker &: óker. — 1000. ag őker o: ag óker. —
1003. yeh o: yoh. — 1006. coz o: Coz. — 1017. thar. Vö. Századok
27 : 325. és Schl. 1438. — 1025. yeh ol o: yoh (ych í) ol. Vö. Szá
zadok 27 : 326, NyK. 23 : 233. - 1030. dizno o: dyzno. YöL NyK.
23 : 233. — 1033. emeyzno o: emegizno. — 1036. Mago o: Mago {—
mangó). — 1041. yeh paztor o: yoh (ych?) paztor. Vö. Századok 27:
326, NyK. 23 : 233. — 1043. vad o: Vad. — 1048. unicornys o:
vnicornys. — 1052. wz — őz. Vö. Schl. 1633. jegyz. — 1053. Enthaurus
o: cEnthaurus. — 1054. onager, vad zomar. FINÁLY csak utal 967-re,
de nem közli a magyar értelmezést. — 1059. medve o: medue. — 1061.
vad dizno o: vad dizno (gizno?). — 1065. volpis o: tvlpis. — 1066. rouaz
hergerezna neye o: rauaz bergerezna neye. — 1088. monnok o: moimok.
Vö. Századok 27 : 326, NyK. 23 : 233. — 1090. menieth o: menied.
Vö. NyK. 23 : 234. — 1096. ege nyomó o: ege nyomó.— 1100. zopan=
szoppan. Vö. Schl. 1682. — 1122. gelusca o: gelusta. — 1126, 1127.
cherebeth o: cherebech ? — 1137. zuniig o: zunug. Vö. NyK. 23 : 234. —
1139. mullice. Vö. Századok 27:326. — 1148. vlto1, mű o: vlto^
(=vltor, ultor), niu = nyű. — 1149. scorpya o: sc&rpio. — 1153.
zarnas o: zarnaz. — 1156. zoliem c: zoliom. — 1157. elw o: elu. —
1162. torontayl. Vö. Századok 27 : 326. és Schl. 1748. jegyz. — 1164.
wltor, lupta; «vultur, luptán(?)» o: luptar. Vö. Századok 27:326,
de vö. NyK. 23 : 234. — 1182. guzar. Vö. Schl. 1771. jegyz. —1183.
lúd o: lud. — 1190. seregei o: sseregel. Vö. NyK. 23 : 234. — 1193.
zerdal o: zordéi s= sordély. Vö. Századok 27 : 326, NyK. 23 : 234. —
1194. zaya = szája. Vö. Századok 27 : 326 és Schl. 1783. — 1196.
hakallo = zabáló ? Vö. Schl. 1196 és Századok 27:326. — 1205.
ascedula, Cheruger o: ascendula, Cheniger. Vö. Századok 27 : 326,
NyK. 23:233. — 1209. poklonca o: poklonta? Vö. Schl. 1796. —
1211. stuccime c: stuccimé^ = stuccimer ? Vö. NyK. 2 3 : 233. — 1214.
bagol o: bagul. — 1224. wy hyr keltheo o: wy hyr kelthw. — 1225.
8*
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haswk vyseleo o: haswk vyselew. — 1230. kezkenew o: kezkeneu. —.
1235. kis sek o: kis zek. — 1248. myuesnek való ethek o: myuesnek
való ethek. — 1254. pagacha o: pakacha. Vö. NyK. 23 : 234. — 1 2 5 5 .
couaz o: Couaz. — 1259. hamuba silth pogacha o: hamuba süt pa
gacha. — 1263. pohanca o: hobarica (hobanca?). Vö. Századok 27 :
326, NyK. 23 : 234, 235. — 1270. vakarch o: vacharch. Vö. NyK. 2 3 :
234. — 1272. leves kenyér o: leues kenyér. — 1278. pelezu o: pelezn.
Vö. Századok 27 : 327, NyK. 23 : 231. — 1279. pelezues o: peleznes.
Vö. Századok 27 : 327, NyK. 23 : 231. — 1286. elevenzen o: eleuenzen.
1288. vas nyás o: vas nyas. — 1306. pechenye hulathás o: pechenye
hulathas.
SÁGI ISTVÁN.
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Ragtalan határozok a vogulban.
A mily sok érdekes találkozás van a magyar és vogul
ragos határozók közt,*) nem kevesebb figyelmet érdemel a két
nyelv ragtalan határozóinak egybevetése sem. Tudvalevő dolog,
hogy határozó eredetileg ritkán volt alanyeset; majdnem min
dig valamely viszonyragnak kellett lekopni a névszóról. A leg
rövidebb határozószón is megvolt valaha, csak a gyakori hasz
nálat koptatta le róla.
A régiség s a nyelvjárások erre nézve sok útbaigazitást
adnak, mivel ily teljes, ma már elavult alakokat könnyen meg
őriznek. A vogulban csak ez utóbbiakra támaszkodhatunk, de így
is majdnem mindig ki lehet mutatni, mely főnévről, névutóról,
igekötőről micsoda rag hiányzik. Sokszor külömböző nyelvjárás
ban találjuk meg a teljes és rövidebb alakot, de akárhány példa
van rá, hogy ugyanabban a tájszólásban használatos mind a kettő.
1. F ő n e v e k

és

melléknevek.

Mint a magyarban, különösen gyakori a rag lekopása idő
határozókban, leginkább a «nap» szónál: ^jkáta aa %qtél
Numi Tcírém ásá-nüpél pojksi az öreg egy napon N. T. atyjához
könyörög I. 135. | Kiüt yq,tél
kivalmmt ma naykné pasné ta
joytém a második napon, a mint fölkeltek, a föld a látóhatárig
jutott már I. 2. | Xürmit % q, t é l . . . . harmad nap II. 56. |
Mot khotél
kwalés másnap fölkelt T. IV. 372.
A magyarban, különösen összetételben, alig fordul elő
raggal: Ez leuel kőit Senderő ivarosába wosarnap
EMNy. III.
28.**) Ez minap
irt vala Kd énnékem egy levelet LevT. II. 162.
Hamar való nap ki jő az ispán LevT. II. 53. — A régi Írások
*) A vogul határozók NyK. XXXV. 71, 165. és NyF. 25.
sz. A rövidítések itt is ugj^anazok.
**) A magyar példák a NySz.-ból valók.
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szerint az -n locativusi rag kopott le róluk: Tegnapon
hatod
időben haga meg otet a hideglélet MünchC. 176. Csak ez minapon is ezekéi vittünk Ilosv. N. S. 8. Minden nap on vrnac
testet, veret veni sem olcarlom sem dicerem VitkC. 43.
Egy példámban a vogul is az -n-t tartotta fönn, kettőben
azonban a szokott -t rag maradt meg: Nitt khátélén
éerké's
kun-késkéts negyed napon a sas kikéredzkedett T. IV. 361. || Saw
plyaném akw'-mat /q,télt
am-nüpélém ta jovtUalmét sok legé
nyem egy napon én hozzám jön ím el II. 190. | Jüw joytné
yq,talémt
. . . qmakémné Halt jq,maivern hazaérkezésem napján
mamuskám elibém jön IV. 63.
Igen érdekes az ilyenfajta főnevek személyragos alakjaival
kifejezett időhatározó: Eta sat lujye'it, %q,téla sdt lujye'it hét
éjen, hét napon át énekelnek (vö. «hét éje, hét napja . . . .»)
I. 54.*) A magyarban itt tkp. egy fő- és egy mellékmondat van
összevonva.
Más ragtalan időhatározók: Te khwql
oqlpél menés ma
reggel korán elment K. 208. J Ti khul pqtt'és ma reggel fagyott
T. 281. — Vö. khwolt
reggel KL. 117. khul tg, u. a. AT. 281.
Akw'-ti-sqs rögtön 21. | Khorém kholés ákwé sáss (vagy
magában is: süss) menést három ember egyszerre ment el K.
208. | Okw sás jel dlsam egyszerre ütöttem agyon őket. — V ö .
éoast, ié-soast
rögtön, azonnal KL. 117.
Kwaléy ton-rqn ménésámén éppen egyazon időben men
tünk el K. 207. | Khwasá rcin tét at ölsém hosszú ideig nem
voltam itt K. 207. — Vö. ton rq,nt abban az időben, akkor
K. 207.
Ti-pq,r squ lam káls ez idén sok bogyó nőtt T. 281. —
Vö. Ux p$rt ju-vojlqts egyszer csak hazafelé kezdett gondolni
. T. 281.
A magyarban a nap szón kívül még a táj és kor szokott
előfordulni ragtalanul: Tizenhét évii lehetett már, ami
akkor
táj az alsóbb oskolákban sem volt ritkaság. Jósika: Üt. Báth.
1881. I. 8. — A régiségben a -kor ragon -ban, -n, -t volt:
Mykorth
az tewb sororok aloznak VirgC. 132. Veterne
koron
emlékezem benned AporCL 9.
Mint a magyar mód szó, a vogul kém is előfordul ragta
lanul : Sali-pos kém minasém ő is oly sebesen hajt IV. 5. |
Ta-kém ta jdnimém annyira megnagyobbodott I. 2. — Vö. a
pápavidéki nyelvjárásban: Ázom mód tett, min tennap; ezém
mód járt a harmadik nap is. (NyF. 17 : 16.)
Egy példában időhatározó: Sdt-kém
kwon ta alés egy
*) Épp ilyenek I. 141, II. 10.
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hétig még künn volt I. 4. — Ebben a jelentésben -í ragos
alakja is megtalálható: Aném kásélomén kémt kit q,tér sisi' ta
ojémV a midőn engemet észrevett a két fejedelemhős, ím vissza
felé futott II. 167. | Nqyy patma-kémt
éaitém la'U, saitém kat
éld ti éaits midőn felérkezett, örvendő lábbal, örvendő kézzel
örvendezett II. 8.
A %űn (hogyan) módhatározó szó is gyakran eredeti -t
ragja nélkül fordul elő: Nay nén am yün asém én hogyan
volnék a te n ő d ? I. 11. J Álné élém-yqlés akiv'-mat man yün
joyti hát hogyan kerül élő ember vmely vidékre? I. 22. — De
vö.: Kit jósa %ünié
votintaytimi két hótalp valahogy fel van
rá csatolva II. 113. | Xunté
%q,ntné joytimét vhogyan had ér
kezett rájuk II. 83.
A melléknevek közül csakis rag nélkül állanak a -tal
(fosztó képző), -is, -kivé és -in végűek. Teljes alakot egyet sem
találtam, s így nem mutatható ki, mi kopott le róluk. Példák:
Nay süp-nelmtal
üntsén te szótlanul leülepedtél I. 5. j Unli
ülémtal
álmatlanul ül II. 21. (Ilyen még: puséntal
II.
67.) \\ Toriéin ié minast, tál kié minast magasan haladnak,
alacsonyan haladnak T. IV. 352. j IImié
tqtúlaytlét erősen
viaskodnak T. IV. 353. || Am man l'uUsiy totililém miért viszem
rosszul I. 25. || Láéélákw
nqmélmatén lassacskán emlegess I.
7. \ Nay mat-namiy jam ééákw
totile'in te talán jól fogod
Tinni I. 25. | Moééákwé
tünü ul tarataln egy kevéssé se
ereszd odébb I. 35.
2. N é v u t ó k .
Három csoportba oszthatók, a szerint a mint a -t locativusi, -i lativusi s az -l ablativusi ragot vesztették el.
a) A -t kopott le a következő névutókról: Soaréé j é t a
tenger közepén K. I. 131. | Vüs-jöt vonlép a város közepén
lakó K. II. 232. — Vö.: jötét,
jötné
vmi közepén, közepére
Vog. nyelvj. 205; yqtél-jatté
délben 22.
Tau vei khql ti' jiw gyakran (rövid időközökben) jön ide
K. 209. — Vö.: ü khalt
ekközben KL. 117, | Ji-khqlt
jii
éjjel jött T. 283.
Ákw'uil
oalmejésté hirtelen felemelte K. 209. | Tau noltnát-vuil
loi( péltayw at nqrés miután ő megesküdött, nem
akarta szavát szegni K. 209. | Okwi vuil pötél-ké örokhw ju ájis
egy butella pálinkát egyszerre ivott ki P. 245. — Vö.: Tau
pailnat-uit mialatt ő fürdött K. 208. | Tété loymé
khölmat-uit
a mint ezt a szót meghallotta K. 208.
b) A lativus í' ragja veszett el: Jaykiy yul püt-sis
süptalúelmlal to% ti űnli míg egy jeges hal megfőhet, szó nélkül úgy
ül I. 81. | Tépiy Ás-kakér jimmén sis kátanémen, la'ilánémén
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itüsné-kem ma at vásintésmén mialatt a táplálékos Ob medrét
járjuk, kezűnket-lábunkat nyujtóztatásra való vidéket még nem
láttunk II. 67. — Teljesebb alakjában: ti-sisá
mantin ezalatt
23. | Khgl ü-si su minánt a hal a vízfolyás irányában megy T. 277.
Kwol-kan-kwoü-mo s tü jálés a ház padlójának közepéig
lépett III. 64. | Sári ülem yotá
mos yujilén igaz álmod med
dig fogod még aludni? II. 39. — Eredetibb alakja: mosd Vog.
nyelvjár. 20.
Akw'zsas-sup jalés egy kis órát járt I. 22. — De supV
van ebben: Ujin üntmit supi
mináslém vad-vadászó ösvényen
általmentem III. 304. (Vö. még alább sup igekötőt.)
Ezeknek felel meg a magyar -nak, -nek, -hoz, -hez, -höz
ú. n. «testes rag», a melyekről szintén a lativus -á, -é~je kopott
le (vö.: nekimegy, hozzáfog).
A tavdai nyelvjárásban a locativusi -n is elvész néha a
kwirén, FT. khuln f~ É. kiwérné) alakokról: Khqrátql
tö-ker
néz a tóba T. IV. 362. j Jqlém rqstpn uí-kwir
gyalmot vetni
a vízbe T. 277. j Uipul tqsam kálcé%-khul ju-minás egy vízcsepp
a czigánytorokra ment T. 277. — Vö.: Khgl elém-kwirén
jupuuidipts a hal beleakadt a hálóba T. 277. | Khul-khuln
tpsém
bementem a házba T. 277.
c) Az -Z rag veszett el a tarm nóvutónál. Érdekes, hogy
nem is fordul elő ablativusi jelentésben, csakis hol? és hová?
kérdésre felelve, de ez az irányváltozás még a teljes, raggal
ellátott alaknál megtörtént. Példák: Aú ákit'-as yusi
jiw-tarm
tot ünli hát az öreg bácsija egy görbe fa f ö l ö t t ott ül II.
129. || NcLyy yqyylu kwol-ala tarm fölmászott a ház t e t e j é r e
II. 127. j Mir-susné-yum uja sis-tárm
tálés Világügyelő férfi
állata h á t á r a szállott föl I. 76. és I. 35. — Ragos alakkal:
Sát sárp akw' la'il-pál tarmél
lülenté'it hét jávor egy lábon
álldogál IV. 243. | Lüw-sis tarmél
sas íi tálét a ló hátára
mindketten felülnek I. 45. Ez a tarmél alak nagyon gyakori
(hol? kérdésre még: I. 5, 7, 15, 79, 139; II. 24, 60, 105; III.
36. stb., — h o v á ? kérdésre: I. 11, 18, 59. 70, 76, 129; II. 59,
96. stb.), úgyhogy sokkal valószínűbb az -l rag lekopása, mint
a -t-é vagy -né, melyek nagyon ritkák: Sun joqnk-tármt
tayatoqli a szán a jégen csúszik KL. 115. | N'o%s jü-tárémt
khuji
a nyuszt a fán fekszik P. 242. ) Sans-tármét
narsi térden
csúszik P. 242. | N'pyor varém ám peum-témért
mit tegyek én
fiamon? T. 278. || Sakét setép tármná
kéri a gyöngyöket czérnára fűzi AL. 160. J Jü-tárémne
nuyktokwén kússzál föl a
fára P. III. 523.
Az átvitt értelmű határozók közül az okot kifejező ma'es
és a társhatározó jot vesztette el ablativusi ragját: Pqytjar
ápáná ma és Sryém éri P. leányai felől énekelt ének IV. 10. !
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Kas-ma és pdV-ke jdlnüm hadd megyek csak kedvtelésből a
partra IV. 334. [ Manér varmél ma'és atyatsdn micsoda dolog
miatt gyűltetek össze I. 74. | Akw' et ünlénén-m aé s am qs yürém sat sajt mlyém egy éjen át való virrasztásodért én szintén
háromszáz rubelt adok IV. 335. | Am napén ti /urip lül! vqarmél
maés ma yün misém én hogyan adtam volna neked a földet
ily ártalmas dologra I. 163. | Takwi mird maés kér-ydp vari
a saját népe számára egy vashajót készít I. 68. — Sz.emélyragos
alakban mindig megmarad az -l: Am ma és lém ti et nay qs
ünlén virrasszál te ismét ezen éjjel én érettem IV. 335. | Nay
maéslén
man yqntné alwésau te miattad ölt meg bennünket
a had II. 217.
Mgké vií-jot rdutité lisztet vízzel kever K. 205. [ Tqrém
jot minékan istennel menjetek II. 8. — Eredetibb alakok: Ma
janit mird akw' né, au yum akw'-jurtél qluykwé sapitiánd széles
e földön való népében, hogy egy nő s egy férfi együtt éljen,
úgy intézi I. 156. | Posőy tarém-jiiél
qs uy-pqr ü-vayetgy vdtlem a fényes éggel szembenézni akarok T. ÍV. 355.
Nem elkopás, hanem — azt hiszem — ö s s z e o l v a d á s
folytán hiányzik a KL. poql ( ^ É. pal, magy. fél) -Z-je. így
lett a magyarban is a -bői, -bői a teljesebb -balól, -belől alakból
(HB. és EhrC). Példák: Tumémsut-poql
dt sqrpd najiy nupné
oqyk joytqu a Tumen torkolata felől öt rovás-fajú úrasszonyt
kereső násznép jön a nocskéhez KL. IV. 87. | Vdrt-jiw
poql
l'ül! tuop oqyk khartem a keményfából való rossz evezőt, nőcske,
előrántom KL. IV. 90. | N'iy-jiw poql jdnéy owd veresfenyőből
való nagy ajtó KL. IV. 98. | Kwoqlém poql
kivoqlém namtém
iüt jöykhtqu elmen és felöl való elmenési tervem ott megfordul
KL. IV. 92. — Az északi vogulban ritkább: Us-pqal
sampéltawét a város felől észreveszik őket II. 211. | Puji pqal nalné
patwés part felől nyíl érte II. 83. — Ide való még: Mdtd
kwoni-pdl
vita saka pömés földjén kívül a vize nagyou kedves
III. 438. j Nay kwoni-pdlén
jqmés né qs qli rajtad kívül is
van még szép nő I. 11. \\ Amp kival-kér-pql
kwdn-tatéltilém az
ebet kiűzöm a házból AL. 160. | Khul khátém-ker-pal
kwdnpul'sdts a hal kisiklott kezemből Ál. 160.
Ez fordul elő a numpél
és nüpél utórészében is, me
lyek rendesen hová? kérdésre felelnek, de egy-két példában
eredeti ablativusi jelentésüket is megőrizték : Taw
num-pqal
vél'td tüjtél tqwléstd ő felülről arczára havat hányt rá II. 127. j
N'üsmém ajka numpél
pasa vámé nqmt . . . qssém nászrokon
öregemtől elbúcsúzni eszemben volt. [| Kwol kitpdl-nüpél
akw'müs vit a ház két oldala felől mindenütt víz van I. 1. | Mirsusné-yum kwoliy mird-nüpél
kitapés Világügyelő férfi házi
népétől kérdi I. 74. — Ellenben rendesen lativusi értelműek :
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Siréj-numpél
sunse'im a kard felé nézek II. 13. | Numél
tqulin tqrém am num pdlém
ul voss patyati fönn járó
nyas isten én fölém ne kerekedjék II. 159. || Tqrém-nüpél
minés az ég felé ment I. 1. | Takwi matdnüpél
jüwl'é ti
visszament a maga hazájába II. 96. | Nan-nüpélén
qWit irántad ők jók lesznek I. 9.
3. Az

minné
szár
ta
minés
jqmés

igekötők.

Az igekötők teljesebb alakjukban majdnem mind lativusok*) voltak, s az -i rag, illetve ennek valamelyik változata
kopott le róluk.
*) Ablativus tán nincs is több a ;aí-on kívül: Jo t-totitd
magával viszi 18. | Jqt-tqtydnl
tqyk vüsdnné viszik magukkal a
maguk városába K. II. 231. — Eredetibb alakjára nézve vö.:
qm jqrtélém, jqtélém v. jqtlém velem K. 205. (L. fönt a névutóknáj is.)
El: Taw el-jqmés ő eltávozott II. 91. | PinvdV randimé
e l-ÜlémlésV a két rueza kiabálva repül tova I. 29. | Khös köti
il-tqulqs húsz éve eltelt T. 271. — Vö. Pardparséy elei tlldmlés P. elrepült I. 13. | Oqjyél-söuné elé oqlémwés egy kiáltásnyi
távolságra emelte e l K. II. 228.
Khqm:
Khqm-kdmsértayti
összekuporodik ( Khöp khqmkhqmux vagy khqmai
punuy a ladikot szádjával lefelé borítani
(vö. még khép khqmai
khuji a ladik hasán fekszik) P. 241.
Kwon:
Kwon
at tarátita ki nem ereszti II. 19. | Am
lail-pattáya kwon taktéliayém én lába talpait kinyújtom II.
72. | Sirejá kwon-liktés
kardja kirepült II. 83. — Eagosan:
Kwo na ta lakwéltet kipattannak az utczára II. 63. | An qjkd
lili kwonal
taráti az öreg lélekzetét kibocsátja I. 17.
Nqyy:
Áji nq~y%-kenéé8 a leány fölébredt II. 97. | Xqnql nqp% jcinimi valamikor föl fog nőni II. 85. j Ne-mat namin qtér nqn% at tardtawé semminő neves hőst föl nem bo
csátanak II. 31. | TŐU jiw-qsén nun-khdnghqnt fölmászik áfára
T. 273. — Vö. Luwd nqnyd
lapejis lova fölemelkedett I. 18. |
Jdydn nqn% dl' rqnyés fölfelé kiáltott atyjához II. 22.
Jol:
Jüntép-ta'ild jolita jo l-jüntéstá a pánczélruhájának
alját levarrta II. 83. [ Jol püwdn fogd le őket I. 30. \Jolét'imtawdst rájuk esteledett II. 91. — Teljesebb alakban: Jolii
ti tildmlés alárepült II. 73. | Joldí
sunsi lefelé néz I. 25.
Pa: N'üsmdnlfVdpsanl pd mindsét nászaik, vejük fölmen
tek II. 95. | N''aurámét, p a kwaldn gyermekek, szálljatok ki a
partra! II. 83. | Pdl'é sunsi fölfelé néz II. 122. — Az -V rag
gal : Xdpdn, tüydn pdV %artdn vonjátok a partra hajótokat,
evezőtöket II. 9. | PdV yanllaWim partra érek II. 194.
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Nal:
Lekwá nal jq,manti sógora jődögél a folyó felé II.
81. | Nal tqwenti lefelé evez II. 89. —• Csonka alak a
nalu
is: Taulin uj %ansdp kit yapkwei nalu
voss nariténuweV a
szárnyas állat ékítményű két haj ócskát toljátok le a vízre II.
27. | Nalu
jq,més lement a vízre II. 95. — Legteljesebb:
n alwa:
Püt nalw a ti tayatilmén fazekat akasztunk íme a
tűzre II. 33. | Nalw dl aykwdti a vízre lefelé pillant II. 68.
P al: N'al-pupand p a l-%altélésana nyilának villás végeit
fölhasította II. 59. | Tüjt p a l-tolés a hó fölolvadt 28. — Vö.:
palV-tarémtéstd
fölbontotta (a levelet) I. 75. | Akw* pdl sampaldnl p a IV poketimét egyik fél szemük fölfakadt I. 8.
S'am:
S'am-ajtitá lüX terpil agyonitatja (megmérgezi) rossz
orvossággal 29, sdm-ditu% megmérgezni, megitatni P. 247. j
S'am-rátitd
agyonveri 29. — Eredetibb alakja:
Mé-kán-áli
samé testé a földhöz vágva agyonütötte K. II. 227. | Jopkhép
édmé-tanénts a hold megtelt, telivé lett P. 247.
Sup:
Ja sup-susim átgázolom a patakot, j Tanger kwqlé
sup-s&ssést az egér keresztülrágta a kötelet. Vö.: jd-supé
a
patakon által P. 242. (L. a névutóknál is.)
Xot: An ne %ot essémaicés az a nő elszégyenkezett I.
I I . | L'q,nya yot-üstsdnl
nyomát elvesztették II. 96. | Posyá
yot-loutéldn mossátok le ott a vérét II. 14. | Nétá %ot kantmejawés neje megharagudott II. 54. — Mint igekötőnek nincs meg
a ragos alakja, de kétségkívül a %ütd¥ (vö. a magyarban a meg
igekötőt s mögé névutót) névutó őrizte meg eredetijét: Xasép-pül
yűtdV ta-kwoss ankwétasém a hálósátor mögé hiába pillantottam
III. 223.
Az igekötők a mi nyelvünkben is nagyon megrövidültek,
úgyhogy némelyiknek már alig lehet kimutatni az eredetét.
Szintén a lativus ragja {-á, -é) kopott le a meg, el, be, ki, fel stb.
igekötőkről. Vö. Turchucat mige zokoztia vola (HB.). Veteve wt
ez muncas világ b ele (HB.). Kywe
teryed az te zyved ormondozween (ErdyC. 63.). Job valami iot elSve bochadnod (DebrC.
243.).
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Ismertetések és bírálatok.
F e l e l e t K u n o s í g n á c z válaszára.
KUNOS IGNÁCZ a Keleti Szemlének nemrég megjelent tavalyi má
sodik füzetében (244—250. 1.) válaszol arra a bírálatomra, a melyet
az ő lOszmán-török nyelvkönyv»-éről*) írtam (NyK. XXXVI. 258—
266. 1.). Azon kezdi, hogy könyvének ez a bírálat alá vevése «dicsé
retre méltó vállalkozás oly ember részéről, a ki eddigelé a törökséggei
nem igen foglalkozott és így, az irodalom terén legalább, tanújelét
sem adhatta még török nyelvbeli tudásának». — A szerzó' talán nem
tartaná oly «dicséretre méltónak* az én «vállalkozásomat», ha kissé
jobban ismerné a magyar turkológiai irodalmat. Akkor tudhatná, hogy
innen-onnan negyedszázada lesz annak, hogy én némi szerény tanú
jelét adtam a törökséggei való foglalkozásomnak, midőn az Egyete
mes Philologiai Közlöny 1883-i évfolyamában nyelvészeti szempontból
meglehetős részletesen (65 lapon) megbíráltam VÁMBÉBinak «A ma
gyarok eredete» czímű munkáját. Ahhoz pedig több «török nyelvbeli
tudás» kellett, mint a szerző nyelvkönyvének megbírálásához. S talán
nem fogják dicsekvésnek venni, ha azt mondom, hogy azóta is tanul
gattam egyetmást.
A szerző így folytatja: «SziNNYEinek azonban, úgy látszik, meg
k e l l e t t e bírálatot írnia, és így feltehető róla, hogy a török nyel
vet, egy bírálat erejéig legalább, úgy írásban, mint szóban valamelyest
csak ismeri*. Köszönöm a szerzőnek e kegyes föltevését; de nehogy
mások e jóindulatú nyilatkozattól félrevezetve tévedésbe essenek az
én török tudományom mineműségére és mekkoraságára való nézvést,
ki kell jelentenem, hogy én korántsem tudok eleget arra, hogy török
tolmács vagy cicerone lehetnék. (Nem is akarok lenni.) Hanem azért
*) Ez a czírne a könyvnek, n e m
szerző pontatlanul írja.

«Török nyelvkönyv*, a hogy
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valamelyes török ismereteim mégis vannak, s egyebek közt éppen
olyanok is, a melyek egy török nyelvtan értékének megítélésére ké
pessé tesznek. Ezek olyan ismeretek, a melyek nélkül a tolmács vagy
a cicerone ellehet, — hacsak nyelvtan-írásra nem adja rá a fejét.
Azt mondja a szerző, hogy nekem —- «úgy látszik» — meg
k e l l e t t e bírálatot írnom. Hát nincs külömben; s az «úgy látszik*
teljesen fölösleges, mert a szerző nagyon jól tudja, hogy egy tudós
testület előtt véleményt kellett mondanom az ő egész turkológiai
munkásságának értékéről. Hogy pedig hivatalos jelentésemnek az
Oszmán-török Nyelvkönyvről szóló részét ki is nyomattam, annak
egyszerű oka az, hogy a szerző beküldte a munkáját a NyK.-nek, snyilván nem azért küldte be, hogy ne jelenjen meg róla bírálat. Mint
hogy pedig én nem voltam oly szerencsés, hogy akár WiNKLERtől,
akár MELioEANSzKutól kaptam volna bírálatot, mint a M. Nyelvőr és
a Keleti Szemle, hát kiadtam a magamét.
A szerző engem czélzatossággal, rosszakarattal vádol; hogy én
lecsekélylő hangot «használ ok», egyes lényegtelen hibákat kiszínezni
és nagygyá fújni igyekszem, s bírálatom «többnyire a tárgy nem
ismeretéről tanúskodó akadékoskodásokból áll*. — Természetesen í
Hiszen régi dolog, hogy minden könyv jó, — legalább a szerzőnek, —
s csak a gonosz és tudatlan bírálók rosszakarata talál benne gán
csolni valót.
Fölpanaszolja a szerző, hogy kifogásaim legtöbbje «egy tisztán
tudományos nyelvtan kritériumából indul ki», holott már munkája
bevezető soraiból is kiolvashattam volna, hogy ez a könyv főleg gya
korlati czélokat szolgál. Igen ám, csakhogy azok a bevezető sorok
ezzel a mondattal kezdődnek: «Az oszmán-török nyelv m é l y e b b r e
h a t ó m e g i s m e r é s é r e akar e nyelvkönyvem szolgálni* (V. 1.), és
ezzel végződnek: « . . . szem előtt tartottam azt a t u d o m á n y o s
f e l a d a t o t is, hogy olyan nyelvkönyvet szerkeszszek meg, melyben
az oszmán-török nyelv összes, úgy elméleti, mint gyakorlati sajátos
ságai kifejezésre jussanak*. (VIII. 1.). Ez a két mondat, a melyek
közé van beékelve a «sajátosabb feladatok* és a ((gyakorlati czólok*
emlegetése, világosan mutatja, hogy a szerzőnek szűk volt a Keleti
Kereskedelmi Macedónia; ő tudományos babérokra is vágyódott. Ezt
az is bizonyítja, hogy a szóképzésről szóló fejezetet fölolvasta a M. T.
Akadémiában és kiadta a Keleti Szemlében. Két úrnak pedig nehéz
szolgálni, kivált ha az a két úr annyira külömböző igényű, mint a
keleti kereskedelem és a nyelvtudomány. Azért olyan felemás a szerző
könyve: több van benne, mint a mennyire a gyakorlati embernek
szüksége van, de a tudományosságtól messze áll,

126

SZINNYEI JÓZSEF.

Az az állítás, hogy az oszmán-török nyelvtani részen kívül eső
fejezetekről «egy szóval sem emlékezik meg a bíráló», egyáltalában
nem felel meg a valóságnak. Hiszen éppen azzal kezdem a bírálato
mat, hogy fölsorolom, mi minden van a könyvben.
A szerzó'nek az a méltatlankodása, hogy az ón kifogásaim leg
többje «egy tisztán tudományos nyelvtan kritériumából indul ki»,
világosan mutatja, hogy ő nincs tisztában azzal, hogy milyen a tudo
mányos nyelvtan. En csupa olyan hibát róttam meg, a mely hiba
minden nyelvtanban, akár tudományos, akár gyakorlati. Avagy talán
azt hiszi a szerző, hogy a «gyakorlati czél» szentesíti az olyan ((mo
mentumokat)), a melyek a tanulót félrevezetik? S talán az a gallimathias is, a melyet a 194. lapon írt össze, a «gyakorlati czél» el
érésére való ?
Nekem eszem ágában sem volt ilyen jellegű nyelvtantól azt
várni, hogy a hangok fonetikai pontossággal legyenek benne meg
határozva. Azonban a legfölső ós a legalsó fok között vannak közbe
eső fokok. (Hogy is mondja csak HORATIUS? «Est inter Tanain quiddam socerumque Viselli.» Sat. I. 1., 105. sor.) Azért teljes joggal
tehettem kifogást az ellen, hogy a szerző az oszmán-török nyelv
hangjait egészen laikus módon csak nagyjából határozza meg s ren
desen egyszerűen helyettesíti a hozzájuk legközelebb álló magyar
hanggal. Erre a szerző diadalmasan fölkiált: « C s a k i s ez volt a
szándékom, sem több, sem kevesebb.* A hogy ezt elolvastam, mind
járt eszembe jutott egy adoma. Egyszer XIV. LAJOS verset írt és föl
szólította BoiLEAüt, hogy mondja meg róla a véleményét, de őszintén.
A sarokba szorított költő-kritikus azt mondta rá: «Bámulatos! Föl
séged mindent meg tud tenni, a mit akar. Most r o s s z verset akart
írni, és az tökéletesen sikerült Fölségednek.»
Első példám az volt, hogy:
«Neki (t. i. a szerzó'nek) a kef betűvel jelölt explosivák azono
sak a magyar magashangú szavak Jfc-jával és cjf-jévpl, holott ez a ma
gyar k és g prsepalatalis posterior, a kef betűvel jelölt török explosivák
pedig csak bizonyos hangtani helyzetekben posteriorok, de többnyire
előbbre, sőt jóval előbbre képződnek (praepalatales anteriores), azért
némely nyelvtaníró k\ gl vagy kj, gj-vel jelöli őket».
Ezt a mondásomat — a melyet, mellékesen mondva, hibásan
és hiányosan idéz — tudákoskodónak bélyegzi a szerző, a példát pedig
meglehetősen szerencsétlennek és laikus módon megválasztottnak találja.
Büszkén kijelenti, hogy olyan állítás, hogy «a kef azonos a magas
hangú szók k-jávai és g-jóvel», az ő könyvében nem található. En nem
jelentek ki semmit, csak arra kérem olvasóimat, hogy ezt a tiltako-
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zást vessék össze az én fönnebbi állításommal. Azután utalok a szerző
nyelvkönyvének 198. lapjára, a hol ez van nyomtatva: «A;-nak hang
zik a kef a következőkben: kopek, kel, kürek . . . » stb. [csupa magas
hangú példa]; «#-nek hangzik: gibi, gittnek, gelmek . . . » stb. [szintén
csupa magashangú példa]. Minden hozzáértő ember magyarázat nélkül
is megérti ebből, hogy én egészen szabatosan fejeztem ki azt, a mit
a szerző mondani akar. 0 nyilván azon akadt fönn, hogy én magas
hangú szavak /c-járól és #-jéről beszélek, holott ő csak k-t és g-t
mond. Ha én ezt az egyszerű dolgot megmagyaráznám neki, úgy
elcsodálkoznék, mint MOLIÉBB Mr. Jourdainje, mikor megtudta, hogy
ő egész életében prózában beszélt. — De menjünk tovább. Azt mondja
a szerző, hogy ő csak azt állította, hogy «a kef a magyar átírásban (!)
hol /i-nak, hol meg g-nek hangzik*. Azután alább így folytatja:
«És e hangtani positivummal éppen nincs összefüggésben a
bíráló állításának az a másik része, mely a magyar és török k közötti
fonetikai külömbséget, egy egyébként általánosan tudott dolgot, akarja
utólag felfedezni. Hiszen minden grammatika úgy tanítja, hogy a
magashangú szók /e-jának kef, a mélyhangúakéoak pedig kaf a meg
felelője, a nélkül, hogy azt a rég elavult kj, gj-fé\e hibás és hiányos
megfigyelésen alapuló átírást újból fel kellett volna elevenítenie.»
Lám, milyen egyszerű a dolog, ha az ember tudja! Csak a
«tudákoskodó» bíráló «zavarja össze kegyetlenül*, belekeverve holmi
praepalatalis anteriorokat meg posteriorokat, holott itt nincs egyéb,
mint kef és kaf; amaz a magas-, emez a mélyhangú szavak /c-jának
a megfelelője. Ezt minden ember tudja. (Egy koszorús regényírónk
írja valahol: «Nem volt abban egyéb, mint levegő; az pedig — mint
minden ember tudja — csak oxigénből és hidrogénből áll.») De hagy
juk a tréfát. Világos, hogy a szerző úgy tesz, mint az a bizonyos
Bodóné, mikor a bor árát kérik: mást beszél. Miért ? Vagy azért,
mert nem volt képes megérteni azt, a mit én mondtam (s ez esetben
ismét azt árulta el, hogy fonetikai ismeretei hiányosak); vagy pedig
azért, mert nem tudja megczáfolni az én állításomat. Tertium non
datur. líogy pedig azt a kj és gj-féle átírást rég elavultnak mondja,
az azt bizonyítja, hogy nem

ismeri pl. MÜLLEK ÁGOST nyelvtanát, a

mely 1889-ben, tehát nem olyan nagyon régen, jelent meg s egyike
a legjobbaknak. Ebben a 25. lapon megvan ez a «rég elavult* átírás ;
s ezt nem is szabad annyira lenézni, mert mindenesetre sokkal köze
lebb áll a kiejtéshez, mint az Oszmán-török Nyelvkönyvé. (A. szerző
jól ismeri [vö. NyK. XXVI—XXVIII.] MEYER GuszTÁvnak «Die griechischen und romanischen Bestandtheile im Wortschatze des Osmanisch-Türkischen» czíműtanulmányát, amelyben a szóbanforgó explosi-
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vák k' és g betűvel vannak átírva; de ez nem ütött szeget a fejébe.
Holmi ékezetecskék I Minima non curat pr£etor.)
A következő pontban a szerző azt fogja rám, hogy én nem
tudom vagy nem akarom megérteni, hogy a gain jel hangértéke
g és y. Erre én feleletül ide nyomatom bírálatomnak szóbanforgó
pontját, a mely így hangzik :
«A gain (ghain) betűről azt mondja, hogy a hangértóke g és r
(196. 1.), k é s ő b b m e g a z t , h o g y a t ö r ö k e g y s z e r ű e n
g-nek
e j t i (200. 1.); a f-t p e d i g ú g y h a t á r o z z a m e g , h o g y az ,a
l á g y g (gh) á t í r á s a ' (4-. ].).»
Mindenki láthatja, hogy melyikünk nem tudja vagy nem akarja
megérteni a másikat. Az én kifogásom az volt, hogy a szerző egy
helyütt így, más helyütt máskép határozza meg a gain betű hang
értékét, a y-ét pedig úgy, hogy nincs benne köszönet. Ez ellen a
szerző úgy védekezik, hogy kiragadja az első mondatot, a többiről
pedig hallgat.
Most a szerencsétlen ain betű kerül sorra, s a szerző azt mondja:
«Az ain betűvel illetve jellel, a bíráló szerint sehogyse tudok
boldogulni. Egyszer azt mondom róla, hogy hangértéke a, a mint
hogy minden törökül tudó előtt az (pl. arab V_JLC, aba[*£. stb.), máskor
meg azt, hogy e mellett az a hang jelölésére is szolgál (pl. jani
J^ÁJU stb.).»

Csakhogy a könyvében az ain betűnek ez utóbbi hangértéke nem
ilyen egyszerűen, hanem a következő czifra módon van meghatározva:
(ddegen eredetű, főleg már meghonosodott arab és perzsa szók
ban gyakran fordul elő az á (a) hang. E hosszú hanggal (!) egyrészt
az ain p vagy ain-elif Le hangot, másrészt pedig az idegen szókon
levő hangsúlyt (!) és az d hangot szokás jelölni.» (194. 1.).
E hihetetlen zagyvalék után következő 13 példára azt jegyez
tem meg, hogy köztük 5 olyant találunk, a melyben nincs is ain betű.
«A minthogy nem is lehetett, — mondja a szerző — mert abban a
fejezetben nem is az am-ról, hanem az a hangról van szó.» Mea
culpa, mea maxima culpa! — mondanám bűnbánólag; csakhogy most
a válaszában a szerző maga is úgy fejezte ki ennek a pontnak a vele
jét, hogy az ain «az a hang jelölésére is szolgála. Tehát vagy ón nem
hibáztam, vagy pedig ő maga is félreértette a saját mondását.
Azt mondja továbbá:
«Hogy az arab ain nem magánhangzó, hanem zöngés laryngalis
explosiva, azt minden grammatika egyaránt tanítja. De tanítja egy-
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úttal azt ie, hogy a törökben az am-nak pusztán magánhangzói
értéke van . . . »
Minden grammatika ? ! Ez merész állítás, a melyet be is kellene
bizonyítani. Nem vagyok olyan követelődző, hogy valamennyi török
nyelvtan megfelelő helyének idézését kívánnám a szerzőtől; beérem
azzal is, ha csak e g y e t l e n - e g y b Ő l ki tudja mutatni azt a két
tételt. Hogy pedig megkönnyítsem a dolgát, mindjárt mondok egyetkettőt, a melyben nem kell keresnie, mert úgysem találná m e g ; ilyen
a MÜLLER ÁGosié, a KASEM-BEGÓ és a KEDHousEé. Ez utóbbi pláne
határozottan azt mondja az ain ról, hogy «il ne sert jamais de
voyelle». (12. 1.).
A szerző nagylelkűen elismeri, hogy ott, a hol az ain nak több
féle magánhangzói értékéről szól, a «hang» szó helyett a «jel» van
inkább (?) helyén, és dűlt betűkkel konstatálja, hogy ezt a javítást a
kötet végén levő «Errata et corrigenda»-jegyzékben meg is tette. És
még két esetben konstatálja a szerző dűlt betűkkel, hogy a bírála
tomban megrótt hiba ki van javítva abban a latin-czímű jegyzékben.
Ez a dültbetűs konstatálás lesújtó vád akar lenni. É n azonban egy
általában nem érzem magamat lesújtva, mert a z én p é l d á n y o m 
b a n , a melyet maga a szerző volt szíves a NyK.-nek beküldeni,
n i n c s e n « E r r a t a e t c o r r i g e n d a » -j e g y z é k . * ) S hogy nem a
könyvkötő vétségébűi maradt ki, azt elárulja a tartalom-mutató, mert
abban sincsen utalás semmiféle «Errata et corrigenda))-ra. Én C3ak a
szerző válaszából tudtam meg, hogy hibaigazításokkal kiegészített
példányok is vannak. Azóta láttam ilyen példányt. A megróttam hibák
közül az a három, a melyről a szerző dűlt betűkkel konstatálja, csak
ugyan ki van benne javítva. SŐt ha a szerző kissé gondosabban nézett
volna utána, még negyediket is talált volna. De ötödiket már nem.**)
A nyilt és a zárt e-féle hangok között a szerző, mint mondja,
két okból nem tesz külömbséget. Az egyik az, hogy «gyakorlati nyelv
tanban ily fonetikai megkülömböztetés nem okvetlenül szükséges».
Úgy látszik, a «fonetikai» szóval azt akarja mondani, hogy itt
olyan hajszálnyi finomságú külömbségről van szó, a mely a közönsé-

*) Tudomásom van más példányról is, a melyben szintén nincsen.
**) Az igazítások közt van néhány mulatságos is. Ilyen: hétfő h :
[= hiba e helyett:] szombat | oroszlánnak h : elefántnak \ nézőtér h : szín
pad | birtok, tulajdon h : szomorúság. (!) Az igazság kedvéért meg kell em
lítenem, hogy a két utóbbi hibácska a könyvnek azon részébe csúszott
bele, a melynek összeállításánál «hathatós segítségére» volt a szerzőnek
GERMANUS GYULA bölcsészettani hallgató úr.
Nyelvtudományi
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ges halandó fülének föl sem tűnik. Pedig dehogy! A szerző e betűje
háromféle hangot jelöl, a melyeknek fonetikai jelei: s, e és e. Gya
korlati nyelvtanban a két utóbbi között csakugyan nem szükséges
külömbséget tenni, hanem közös jellel (mondjuk: é'-vel) lehet őket
jelölni; de a nyilt s-től okvetlenül meg kell őket külömböztetni. Ha
a szerző a benim szót benim-nek mondja, éppoly helytelen a kiejtése,
mint ha a magyar velem v. kezek szót így mondaná: velem, kezek. —
Másik okul azt hozza föl, hogy «eddigi szövegirodalmunk semminemű
megfigyelést e hangra vonatkozólag nem tett». Ez kopasz mentség és
az ártatlan «szövegirodalom »-nak meg nem érdemelt belekeverése
ebbe a dologba. A «szövegirodalom»-tói sok mindent meg lehet kí
vánni, de hogy még hangtani megfigyeléseket is tegyen, arra a leg
zsarnokibb abszolutizmus sem kötelezheti. Egyébiránt ennek a «szö
vegirodalmunk »-nak a szerző az atyja; hát mért nem tett ő maga
megfigyeléseket ?
A mélyhangú szavak *-jét — azt mondja a szerző — ő ((tény
leg a szájüreg hátsó részén k é p z e t t n e k * tartja. Ezzel üti el az én
kifogásomat, a melyet az ellen tettem, hogy szerinte az i «a szájüreg
hátsó részén k i e j t e t t i».
A /t-t — úgymond — a táblázat egyszerűsége kedvéért iktatta
a torokhangok közé. Nyilván ugyanezen okból sorozta be az a ós az
a hangot is a középső nyelvállással képzettek közé. Jól tette ! Minek
is a rovatokat szaporítani, hiszen megférnek azok a betűk egymással
békességesen!
A nyelvkönyv szerint az egyes magánhangzóknak y-vel való talál
kozása esetében au, ou és eü-nek hangzó hangcsoportok támadnak, s
ezeket a szerző hajlandó is, nem is diftongusoknak venni;*) azóta
azonban ezeknek u, ü-jéből w lett, s így a dolog rendben van. A szerző
meg is dicséri magát, hogy olyan óvatos volt. Ez az óvatossága t. i.
abban nyilvánult, hogy csak «aw, ou és eü-nek hangzó hangcsopor
tokról* beszélt, de diftongus-voltukat tagadta, azaz hogy tagadta is,
nem is. így a kecske is jóllakott, s a káposzta is megmaradt. Ceak
az a különös, hogy a szerző olyanformán beszél, mintha az én állítá
somat czáfolná, pedig a saját «ha akarom, vemhes, ha akarom, nem
vemhes* állítását igazítja helyre, miután a bírálatomból megtudta,
hogy az ő y-je, a mely u, ü-nek hangzik, voltaképpen w. (Hogy is
mondta az egyszeri ember? «Nézem ezt a sajtot; azt hittem, hogy
kenyér, hát látom, hogy kulacs!)
*) ((Diftongusok a török nyelvben nincsenek, ha csak azoknak nem
veszszük az egyes magánhangzóknak v-vel való találkozását...* (193. 1.).
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Az én állításom ellenében a szerző határozottan kijelenti, hogy
az ai, ei, öi hangkapcsolatokat sem hajlandó diftongusoknak venni
mindaddig, míg e kapcsolatokat aj, ej, öj'-nek hallja. Igen ám, mert
m a g y a r u l hallja, s mert azt, a mit hall, magyar módra J-vel írja;
azt pedig nem tudja, hogy a magyar aj, ej, öj is diftongus.
Megróttam azért, hogy noha a «kemény mássalhangzót követő
lágy hangok megkemónyülnek», mégis gyakran ír ilyen hangtani hely
zetben (a török helyesírást követve) t helyett helytelenül d-t, pl. jasda,
kalpakdan stb. (pro : jasta, kalpaktan). Erre ő azt mondja, hogy ez
a kifogásom éppen úgy hangzik, mintha egy magyar nyelvtaníró azt
tanítaná, hogy tut-ta, láty-tya írandó, nem pedig tud-ta, lát-ja stb. —
A hasonlatok tudvalevőleg sokszor sántítanak. De ez a hasonlat már
nemcsak sántít, hanem két mankón jár. Hiszen itt nem a török (arab
betűs) helyesírásról van szó, hanem a török szavaknak latin-betűs át
írásáról. Abban pedig a kiejtést kell követni. Hiába hivatkozik a szerző
mit a bevezetésében megírt, hogy a népies szövegekben le
hetőleg 1 ) a népies kiejtést tartotta ugyan szem előtt, de már az iro
dalmi szövegekben inkább 2 ) az iskolázottak írásmódját követte. Ez
megint bodónézás, mert én nem a szövegekből, hanem a nyelvtanból
idéztem hibás átírásokat. Nemkülömben hiába hozakodik elő holmi
«didaktikai okok»-kal, a melyek maguk is «elegendők volnának arra,
hogy a tisztán fonetikus átírást csak egyes példákon mutassa meg».
Ha azt tanítja, hogy a -da, -de ragnak kemény hangok után -ta, -te
az alakja, akkor at ta és ip-te mellett jas-ta és bas-ta helyett bizony
nem szabad azt írnia: jas-da, bas-da. Nem ismerem az ő «didaktikai
okait», mert véka alá rejti őket. De mondok én néhány «didaktikai
okot», a melynél fogva az ő eljárása határozottan helytelen. Neve
zetesen: 1. A szavak átírásában nem szabad következetlennek lenni.
2. Nem szabad olyan példákat fölhozni, a melyek a szabálynak ellen
mondanak. 3. Már csak azért sem ajánlatos a jüzükde,
kalpakdan,
jüksekdir írás, mert a mi nyelvünkben ellenkező lévén a hasonulás
iránya, a tanuló ezeket így fogja olvasni: jüzügde, kalpagdan, jüksegdir,
holott így kellene ejtenie: jüziikte, kalpakta7i, jüksektir.
Kifogást tettem az ellen, hogy a szerző «a magánhangzó-illesz
kedést a hangtani részben csak röviden érinti s aztán 3 ) a főnévről
szóló szakaszban tárgyalja kissé bővebben*). A szerző sehogy sem
akarja megérteni, hogy én itt mit hibáztatok. Azt mondja:
a

) Miért csak l e h e t ő l e g ?
) Miért csak i n k á b b ?
3
) A szerző ezen aztán helyébe csak-ot tett és ezzel a megjegyzé
semet félreérthetővé és fólremagyarázhatóvá tette.
2
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«A török nyelv e sarkalatos törvényét, már könyvem czéljábót
kifolyólag is, ott kellett tárgyalnom, a hol erre az első alkalom kínál
kozott, és mert e törvény általános, feleslegesnek tartottam azt az
igéknél is megismételni. Hiszen ugyanilyen okból, az összes szófajok
nál is meg kellett volna róla emlékeznem.*
Dehogy, dehogy! Az én megjegyzésemnek az volt a veleje, hogy
a magánhangzó-illeszkedés tárgyalásának a hangtanban van a helye,
nem a főnévről szóló szakaszban. Ha a szerző ott röviden megemlít
hette, nem kellett «az első alkalom kínálkozását» lesnie, hogy érdem
legesen tárgyalja.
A nyelvkönyv 218. lapján a szerző a genitivus ragját «birtokos
jelző»-nek nevezi. Most azzal védekezik, hogy a «ragja» szó a tollában
maradt s a kijavítandó hibák jegyzékében meg is található. Erről a
jegyzékről már szóltam. A szóbanforgó hiba csakugyan ki van benne
javítva. Csak az a baj, hogy ez a hiba még egyszer előfordul ám — mint
már bírálatomban megemlítettem — a 244. lapon (itt még más hibá
val is súlyosbítva), s ez a másodszori tollban-maradás a Corrigendajegyzékben nincsen konstatálva. De erről a szerző bölcsen hallgat.
Sajátságos dolog, hogy az a «ragja* szó másodszor is a tollában maradt!
Kijelenti továbbá a szerző, hogy minden ellenvetésem daczára
kénytelen továbbra is ragaszkodni ahhoz az állításához, hogy a birtokos
jelző ragja «tényleg csak akkor maradhat el, ha a birtokos nincs eléggé
meghatározva*.*) Mit is tehetne egyebet? Ha nem tudja bebizonyítani,
a mit állít, azt pedig restelli elismerni, hogy a szabálya rossz, akkor
nem marad egyéb, mint a «kénytelen ragaszkodás* menedéke. Én
azonban véges elmémmel mind e mai napig sem tudtam kifürkészni
azt a mélységes titkot, hogy az ilyenekben: «Aleppo útja, a pokol
kapuja, a ház tulajdonosa, a zsák szája, a birtokos mért «nincs eléggé
meghatározva*.
Bírálatomban továbbá helytelenítettem azt, hogy a szerző az
igeragozást a török nyelvtanírók hagyományos segédigés elmélete
szerint tanítja, t. i. úgy, hogy az igealakok végzeteit (az -m, -sin stb.
nóvmási elemet és a -di, -mis, -se képzőt az utána következő névmási
elemmel együtt) segédigóknek veszi. Ennek olvastára a szerző megint
előszólítja az ő oltalmazó dzsinjeit: a Didaktikai Szempontot és a
Könyvem Czélját, de ezek bizony most sem segítenek rajta, a mint
hogy eddig sem segítettek. Ennélfogva maga iparkodik magán segíteni
*) A könyvben «csak akkor* helyett «főleg akkor* van, és aszabály így folytatódik: «vagy pedig, ha állandó összetételszerű kifeje
zéssé vált a birtokot kifejező szóval*.
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olyaténképpen, hogy tudományos magyarázatba bocsátkozik. Ez a tudo
mányos magyarázat pedig — risum teneatis! — nem egyéb, mint
elismétlése a török nyelvtanok hagyományos segédigés
e l m é l e t é n e k . De hiszen én éppen ezt mondtam helytelennek! Hogy
miért, azt nem tartottam szükségesnek részletesebben fejtegetni, mert
a NyK. olvasóközönsége nyelvészekből áll. Most azonban a szerző
kedvéért szivesen elmondok egyetmást.
Mindenekelőtt kiemelem, hogy sem az oszmanliban, sem a törökség többi ágában nem találunk semmi olyast, a mi a segédigés elmé
letet csak valamennyire is támogatná. Az ölürsün «meghalsz*, jazdin
«írtál*, okumusum «olvastam*, jaysa «ha esnék» stb.-félék mellett
vagy helyett pehol sem fordulnak elő *ölür-isin v. -isen,
*jazidin,
*oku-imisim, *ja?-ise stb.-féle teljesebb alakok, a milyenekből a segéd
igés elmélet szerint a fönnebbiek fejlődtek.*) Nem találunk ilyeneket
sem az élő nyelvjárásokban, sem a nyelvemlékekben, még a legrégib
bekben: az orkhoni föliratokban sem. Sőt ezekben a -di-Yel valóknál
még arról a lehetőségről sem lehet szó, hogy a -di előtti magánhangzó
talán csak nincsen megjelölve, mert ennek a föltevését általában való
színűtlenné, sőt bizonyos esetekben határozottan lehetetlenné teszi az
a körülmény, hogy a -di-nek <i-je és a megelőző mássalhangzó
(l v. n) e g y betűvel van jelölve (vö. THOMSEN V. Inscriptions de
l'Orkhon == SUS. Tóim. V. Helsingfors, 1896. 13, 40, 41, 42. 1.).
EADLOPP is azt mondja: «Für eine Erklárung der Entstehung
des Imperfekt-Affixes bieten die Inschriften keine Anhaltspunkte.
Dieses Affíx wurde schon im VIII. Jahrhundert ganz in der Form
angewendet, wie in allén heutigen Türkdialekten.» (Die alttürkischen
Inschriften der Mongoléi. Neue Folge. St. Petersburg, 1897. 92. 1.).
EAMSTEDT pedig így nyilatkozik ezen igealakról és segédigés magyará
zatáról: «Über dieses allbekannte suffix brauche ich keine genaueren
*) E z e k r ő l van szó. Világosan megmondtam, s a szerző is ismétli,
hogy azon hagyományos tanításról van szó, «mely szerint a határozott
múltnak -di képzője az idi, a határozatlan múltnak -mis képzője az imis,
a feltételes mód -se képzője pedig az ise segédigéből keletkezett.* S mégis
azt teszi hozzá: «Ezt t e r m é s z e t e s e n ú g y k e l l é r t e l m e z n i , hogy
ott, a hol ilyen alakok állanak egymással szemben, mint gelir idi és gelirdi, japar imis és japarmis, var ise és varsa, ott a rövidebb alakokat a
hosszabbak összevonásának kell tekintenünk*. — Megáll az embernek az
esze! Hiszen én n e m e z e k n e k a segédigés voltát vontam kétségbe, ha
nem a jazdi^, okumus és yaysa-félékét. Ezt a szerző nagyon jói tudja, s
mégsem átall egészen másról beszélni! Persze, a vízbefúló az éles beretvához is kapkod.
t
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auskünfte zu gebén, ich will nur erwahnt habén, dass -di (-dy) nachweislich seine alteste form ist. Was die etymologie des türk. -di
betrifft, hat man z. b. küldi aus kaid idi entstehen lassen, — dieselbe
v e r k e h r t e e r k l á r u n g s w e i s e , die wir schon SCHMIDT auf -mui
und SACHAROW auf -su habén anwenden sehen.* (Über die konjugation
des khalkha-mongolischen = SUS. Tóim. XIX. Helsingfors, 1903.
106. 1.). 8 a többire is áll az, hogy a segédigés magyarázat «verkehrte
erklárungsweise*, mint az alábbiakból kiviláglik.
Ellenben, igenis, vannak kétségtelen bizonyítékaink arra, hogy
a török igealakok (az imperativusiak kivételével) igenevek és névmási
elemek összetételéből állanak. (A harmadik személyben természetesen
nincs névmási elem, mert nincsen rá szükség.) Erről a szerzőnek is
lehetne tudomása, ha az oszmán-törökön kívül a török-tatár nyelv
család többi tagja és más ú. n. ural-altaji nyelvcsaládok iránt is érdek :
lődött volna egy kicsit. Akkor talált volna ilyen alakokat: kaz.-tat.
ciy-a-min «kimegyek», ciy-a-sin «kimégy», ciy-a-biz «kiniegyünk»,
ciy-a-siz «kimentek», a melyekben segédige nincsen, hanem van ige
névképző (-a) és névmási elem {biti «én», sin «te», bez «mi», sez «ti»)
(vö. BÁLINT G. Kazáni-tatár nyelvtanulmányok. III. Bpest, 1877. 43,
44, 61. 1.) |1 jak. kál-á-bin «jövök», kal-a-y-in «jössz» ( a igenévképző;
-bin = min «én», -in = an «te»; a y átmeneti hang) (vö. BÖHTLINGK 0 .
Über die Sprache der Jakuten. St. Petersburg, 1851. 168, 208. 1.) ||
csag. bar-ir-men «megyek*, bar-ir-sin «mégy», bar-ir-miz «megyünk»,
bar-ir-siz «mentek» (-ir igenévképző; men «én», -sin = sen
«te»,miz
«mi», siz «ti» (vö. VÁMBÉRY A. Cagataische Sprachstudien. Leipzig,
1867. 17, 23. 1.) || bask. jád-ar-mén
«írok», jdS-ar-hén
«írez»,jád-armeő «írunk» jád-ar-héd «írtok» (-ar igenévképző; -mén = min «én»,
-hén = kin «te», -méő = bed «mi», -héd = héd «ti») (vö. KSz. IV.
204, 208, 213. 1., PKÖHLE V.) || a mongolságban: ész. burj. ala-lai-b
«öltem», ala-lai-s «öltél», ala-lai-bda «öltünk*, alalai-ta
«öltetek*;
al-/a-b «ölni fogok*, al-/a-s «ölni fogsz*, al-%a-bda «ölni fogunk*,
al-yata «ölni fogtok* (-lai és -/a igenévképző; -b = bi «én», -s = si
«te», -bda = bidd «mi», -ta = ta «ti») (vö. NyK. XIII. 212, 221,
222. 1., BÁLINT G.) || A finnugorságból elegendő a magyar írtam, írtunk,
írtatok alakokra hivatkoznom, a melyek egészen világos személyrago
zott igenevek; a többire nézve SETÁLÁnek ismeretes munkájára (Zur
Geschichte der Tempus- und Modusstammbildung in den finnischugrischen Sprachen [SUS. Aik. II.] Helsingfors, 1887.) utalok.
A szerző nem is sejti, mekkora tájékozatlanságot árult el, mikor
a bírálatomban kifejezett fölfogás ellenében azt a rozzant segédigés
elméletet védte, a melyet a tudósok már régen sutba dobtak. Én
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azzal, hogy a szóbanforgó török igealakok személyragozott igenevek,
nem mondtam semmi újat. Azt persze a szerző, a kinek az oszmán
török glóbuson kívül majdnem minden terra incognita, nem tudja,
hogy BÖHTLINGK a jakut nyelvről írt nagyon nevezetes munkájában
már 1851-ben azt mondta: «Eine grosse A n z a h l . . . Verbalformen sind
allerdings nichts Anderes als die Verbindung eines aus der Verbalwurzel abgeleiteten Verbalnomens mit den sogenannten Prádikatsaffixen . . . Die beiden ersten Personen des Prásens sind in eben dieser
Sprache aller Wahrscheinlichkeit nach zusammengesetzt aus dem
Nomen prassentis, das zugleich die Stelle der 3ten Person zu vertreten
hat, und den Pradikatsaffixen: bisabin «ich schneide» =
bisarbin
«schneidend ich.» (Über die Sprache der Jakuten. St. Petersburg, 1851.
Einleitung XV. 1.). És egy későbbi mondásából minden kétséget ki
zárólag kitűnik, hogy a «Pradikatsaffix»-okon «affigirte pronomina»-kat
ért; «sie vertreten — úgymond — die Copula anderer Sprachen».
(XXVIII. 1.). — Az ő nyomán STEINTHAL is azt mondja: «min bisa
bin «Schneider-ich, ich schneide* . . . Das ist im Türkischen noch
klarer, wo auch in der 1. und 2. Pers. geradezu das Participinm mit
dem Affix verbunden wird». (Charakteristik der hauptsáchlichsten
Typen des Sprachbaues. Berlin, 1860. 197. 1.; vö. még 194, 196. 1.). —
Minálunk is HTJNFALVY PÁL már 1864-ben azt állította, hogy a török
nyelvekben «a praesens indicativi a participiumból és az alanyi ragból
lesz», és ezt a fölfogását más nyelvekre is kiterjesztette. (NyK. I I I .
273.1.). — MISTELI FERENCZ is igenévből és névmási elemből állóknak
fogja föl a jakut igealakokat (Charakteristik der hauptsáchlichsten
Typen des Sprachbaues. Berlin, 1893. 377, 381, 383. 1.), nemkülömben MÜLLER FRIGYES az oszmán-török aoristust (Grundriss der Sprachwissenschaft. I. Bd. I. Abth. Wien, 1876. 123. 1.). — Ez a fölfogás
nyilvánul BuDENznél a finnugor nyelvek igealakjaira nézve: «Az ugor*)
modus- és tempus-tőket, a mennyiben az alanynyal egyenletben álla
nak, névszótőszerűeknek, azaz nomen agentis-féléknek kell tekintenünk
(pl. tudunk e h. tudo-muk — tudo-mi — tudó[k] mi); némely ugor*)
indicativustök (mind praesens-, mind praeteritumbeliek) csakugyan
nomen verbale (nom. agentis)-képzésűeknek bizonyulnak (azaz pl.
tudo-nk helyett tudó-nk-íéle alakok fordulnak elő.» (Jegyzetek az ugor
magyar összehasonlító nyelvtanhoz. [Kőnyomat.] 1875—76. 68. §. =
UA. 61. §. 351. 1.). — Továbbá SETÁLÁ idézett munkájában a finnugor
nyelvek időalakjaira nézve: «Der Schluss, zu dem w i r . . . kommen,
ist, dass die Tempusbildungen der finnisch-ugrischen Sprachen auf
*) Értsd: finnugor.
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Nominalstämmen beruhen, die sich unmittelbar mit den Personal
endungen zu Verbalformen verbanden.» (172. 1.). — Es végül WÜNDT
számos nyelvterületről összegyűjtött adatok alapján azt mondja:
«Die charakteristische Form eines Nominalausdrucks von ver
baier Funktion oder, psychologisch betrachtet, eines zuständlichen
Inhalts, der gegenständlich gedacht wird, ist vor allem d a s m i t
e i n e m P o s s e s s i v p r o n o m e n v e r b u n d e n e N o m e n ; und das
unzweideutige Symptom des Ineinandorfliessens beider Begriffe, des
eigentlichen Nomons und des in verbalem Sinne gebrauchten, besteht
darin, dass die Sprache in solchem Falle zwischen der Beugung des
nominalen und des in unserem Sinne verbalen Ausdrucks keine oder
nur ganz unerhebliche Unterschiede macht.» (Völkerpsychologie. I. Bd.
Die Sprache. I I . 2 Leipzig, 1904. 140. 1.). «Als die verbreitetste Über
gangserscheinung zwischen Nominal- und Verbalbildung lässt sich
wohl die betrachten, dass Verbalbegriffe, die entweder unmittelbar im
Satze selbst auf ein Objekt bezogen werden, oder bei denen still
schweigend ein solches hinzugedacht werden kann, also Verba von
t r a n s i t i v e r Bedeutung, länger die nominale Form des Ausdrucks
und, was damit zusammenhängt, die Konstruktion mit Possessivele
menten beibehalten, während die von solchen Objektbeziehungen
freien i n t r a n s i t i v e n Verba mit dem Personalpronomen oder ihm
gleichwertigen Elementen gebildet sind, in diesem Sinn also wahren
Verbalformen entsprechen.» (U. o. 142. 1.). Es alább: « . . . so dass
eine Form wie «ich trage» zunächst nominal gefasst ist: t r a g e n d ich.» (U. o. 154. 1.).
íme, a nap már rég fölkelt és árasztja fényét boldogra, boldog
talanra, de az Oszmán török Nyelvkönyv szerzője mégsem lát, mert a
szeme be van kötve az elődeitől örökölt ócska foszlánynyal! 0 neki
BöHTiiiNGK, STEINTHAL, WUNDT meg a többi mind Hekuba. Tőle ugyan
írhatnak akármit; ő nem hagyja el a járt utat a járatlanért, hanem
követi a török nyelvtanok szerzőit. Pedig ezekről BŐHTLINGK már a
múlt század közepén ezt írta:
«Die Grammatiker der türkisch-tatarischen Sprachen haben ächte
Verbalformen und Nominalformen bunt durch einander geworfen und
auch eine Unzahl umschriebener Formen in ihre Paradigmen aufge
nommen. In der Erklärung der auf Verbalnomina zurückgehenden
Aussageformen, ja sogar der Verbalnomina selbst, h a b e n d i e G r a m 
m a t i k e r e i n e n g r o s s e n U n f u g m i t d e m H ü l f s v e r b u m ge
t r i e b e n . Da, wo J e d e m , d e r n u r s e h e n w o l l t e , n i c h t s wei
ter als eine V e r b i n d u n g eines Verbalnomons mit einem
P r o n o m e n o f f e n zu T a g e l a g , h a b e n j e n e d a s P r o n o m e n
f ü r ein H ü l f s v e r b u m a u s g e g e b e n . I m Bulletin hist.-phil. T. V. S.
348. fgg. oder Kritische Bemerkungen u. s. w. S. 55. fgg. habe ich
jenes Verfahren als ein d u r c h a u s v e r k e h r t e s darzustellen mich
bemüht.» (Id. m. 204. 1.).
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Falra hányt borsó volt ez a jámbor igyekezet, mert mint látjuk,
az a «durchaus verkehrt»-nek bélyegzett segédigés elmélet még mindig
nem került végleg oda, a hová való: a tudomány lomtárába.
De az Oszmán-török Nyelvkönyv szerzője igazán fáradhatatlan
abban, hogy tanújeleit adja tájékozatlanságának. Bírálatomban azt is
megemlítettem, hogy a török e helyett: «én ember vagyok*, azt
mondja: «én ember-én» (ben adamim), a második «én»-t személy
raggal fejezve ki. E z t a szerző elferdítve közli*) és g r a m m a t i k a i
k é p t e l e n s é g n e k nevezi. Nagy kő ez, a melyet felém dobott; de a
kő «ki tudja, hol áll meg, kit hogyan talál meg!» Mert az a ((gram
matikai képtelenség* nem az én agyamból kipattant ötlet ám, hanem
azt már én előttem is tanították olyan emberek, a kiket még a mi
szerzőnknek sem szabad annyira lekicsinyelnie, mint e sorok szerény
íróját. így pl. BÖHTLINGK azt mondja: *min ayabin (ich Vater ich) ich
bin Vater.» (Id. m. 168. 1.). STEINTHAL: «Wie bildet der Jakute die
einfachsten Sátze? Er sagt min aya-bin ich Vater-ich, ich bin Vater.»
(Id. m. 196. 1.). WÜNDT: «Begriffe wie ich Mensch = ,ich bin ein
Mensch'...» (Id. m. 157. 1.); úch gut, ich Vater für ,ich bin gut', ,ich
bin V a t e r ' . . . » (U. o. 161. 1.). — Sajog-e már a szerző agya-koponyája
a saját köve ütésétől ? Igazán szerencse, hogy az ő bírálata magyarul,
s nem német, franczia vagy angol nyelven jelent meg, mert így legalább
bizonyos dolgok — mint a szerző «grammatikai képtelensége* is —
«hazai rejtelmek* és «magyar titkok* maradnak.
Azt az állításomat, hogy a szerző nem egészen helyesen mondja,
hogy «a török határozói igenevek is mellékmondatot helyettesítenek*,
most is fönntartom, merb — mint mondtam — ennek a tételnek álta
lános érvényességét maga rontja le egy csomó példával. Hiszen ezeket:
g ül erek jüzüme bak, sevinerek
geldim, isini
ojnaja-ojnaja
japar stb. ő maga is így fordítja: m o s o l y o g v a az arczomba nézz,
ö r v e n d e z v e jöttem, a dolgát j á t s z v a végzi el. Már pedig mo
solyogva, örvendezve, játszva a közönséges nyelvtani fölfogás sze
rint nem mellékmondatok, hanem igenevek. A ki az ellenkezőt
állítja, az nem tudja, mi a mellékmondat. — A határozó igenevekre
vonatkozó azon badar állítását, hogy az «alakjok nem változik, a
mennyiben a c s e l e k v é s s z e m é l y é t , s z á m á t és i d e j é t a m o n 
d a t b e l i n é v s z ó * * ) f e j e z i ki* (Nykv. 301. 1.), nem is próbálja meg
védelmezni, s ezt nagyon helyesen teszi; hanem, igenis, bizonygatja,
*) így: «. . . hogy a ben adamim (helyesebben: ben adam-lm) ,én
ember én'-t jelent, nem pedig azt, hogy ,én ember vagyok'*.
**) Az alanyt érti.
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hogy az -up, -üp-\égíí * igenévi szerkezet a mondatban az «és» kötő
szó helyét pótolja*. Ennek a helyessége mellett azt is fölhozza, hogy
BÁLINT GÁBOR szerint is az ú. n. gerundium copulativum a kazánitatárban «arra szolgál, hogy az egy alanytól függő több igét az és
kötőszó hiányában összekösse», s nem veszi észre, hogy a saját mon
dása és ez utóbbi között akkora külömbség van, mint ég és föld között.
Nem veszi észre azt sem, mennyire ellenmond önnönmagának, mikor
ugyanazt az igenevet először mellékmondatot helyettesítőnek, néhány
sorral alább pedig az «és» kötőszó helypótlójának teszi meg. Meg
döbbentő fogalomzavar! Pedig a dolog nagyon egyszerű, csak nem kell
összebogozni. Ha a szerző példáit szépen rendbe szedjük, a következő
eredményt kapjuk: Az -up, -üp-\égü igenév jelentés tekintetében a
magyar -ván, -vén és -va, -re-képzősnek felel meg. Használják:
1. állapothatározóul, pl. orta samdani gibi dikilüp durur «középső
gyertyatartóképpen o d a t ű z v e áll»; 2. különféle mellékmondatok
helyett, pl. gelüp gitti «megjövón [ = miután megjött] elment»;
denizdsn gecüp cajda boyuldu «a tengeren á t k e l v é n [ = habár át
kelt] belefúlt a folyóba*; tütünden korkup atese düser «a füsttől
félvén [ = minthogy fél] a tűzbe esik». — Lehetne még részletesebb
szabályokat is adni, de ama bizonyos «didaktikai szempontokat* figye
lembe véve, ilyen «a maga sajátos czélját szolgáló* nyelvkönyvben
ennyi is elég — volna.
A szóképzésről szóló fejezettel kissé részletesebben foglalkoztam,
mert ez nagyobb igényekkel lépett föl, mint a könyv többi része. Erre
vall az, hogy — mint már említettem — a szerző a M. Tud. Aka
démiát és a Keleti Szemlót is boldogította vele. Ez éppen olyan dolog,
mintha valaki a franczia akadémiában és (mondjuk) a Le Monde
Oriental-ban a magyar nyelv szóképzéséről értekeznék s tudós képpel
elmondaná, hogy a magyarban van -ás, -és főnévképző, a melylyel
cselekvést és cselekvés eredményét jelentő főnevek alakulnak, pl. járás,
kérdés; van kicsinyítő -cska, -cske képző, pl. fiúcska, kezecske; van
gyakorító -gat, -get képző, pl. olvasgat, nézeget; van műveltető -tat,
•tet képző, pl. csináltat, kerestet, és így végig szárazon összeállítaná
azokat a képzőket ós származékokat, a melyeket már az elemi iskolá
ban is szokás ismertetni. S még ha hibátlan volna az összeállítása!
De kimutattam, hogy a nyelvtani kategóriákkal nincsen teljesen tisztá
ban, s azért a képzéseket nem egyszer nagyon különösen «minősíti».
Erre a szerző azt mondja:
«Nem is a nyelvtani kategóriákkal nem vagyok teljesen tisztá
ban, a mikor több példán visszaható igéket reflexíveknek, máskor meg
szenvedőknek mondok, vagy a mikor viszonosságot kifejező igék közé
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sorozok olyanokat is, melyek frequentativ képzőkkel vannak ellátva.
Inkább azt lehet e példákból megállapítani, hogy egyes képzők viszo
nosságot is, meg gyakoriságot is egyaránt kifejeznek és hogy a szen
vedő meg a visszaható képzők igen sokszor azonos jelentésbeli funkcziót teljesítenek.*
íme, megint mást beszél Bodóné, mikor a bor árát kérik!
A nyelvkönyvében azt mondja a szerző, hogy a szenvedő igék képzői
ezek meg ezek, s aztán hozzáteszi: «Ugyanezekkel a képzőkkel fejezzük
ki (!) a v i s s z a h a t ó (reflexivum) igéket is, p l . . . . » És itt következik
az, a mit én megróttam, t. i. hogy szerinte v i s s z a h a t ó i g é k ezek
i s : gezin- «sétálgatni*, bulun- «lenni, létezni», sevin- «örülni», dinlen«pihenni», görün- «látszani», bakin- «nézgelődni», aylan- «siránkozni»,
gecin- «megélni, átkélődni*. E z t t e s s é k m e g v é d e l m e z n i ! Ha ezek
visszaható igék, és ha dolas- «bolyongani» meg tirmas- «kúszni»
verbum reciprocum, gépelik «éjjeli ruhadarab* és bajramlik «ünnepre
való» elvont főnevek, karanlik «sötétség* és ajdinlik «világosság* tér
és helyfogalmak, akkor ugrál szenvedő, emelint gyakorító, mutogat
mozzanatos, verekszik kezdő, mozog müveitető és járhat szenvedő ige,
hajszál gyűjtőnév ós gyorsaság anyagnév. Egy szóval, akkor a feje
tetejére van állítva az egész jelentéstan. Nyelvtanítók sírjatok, mélyen
szomorkodjatok ! . . .
Senki sem vonja kétségbe, hogy egy képzőnek többféle funkcziója
is lehet. Hiszen ez elemi dolog; a verebek is csiripelik. De hogy az,
a mit a szerző elkövetett, midőn a gezin- «sétálgatni* és a bakin«nézgelŐdni» igét a v i s s z a h a t o k közé, a dolas- ((bolyongani* és a
tirmas- «kúszni» igét a r e c i p r o c u m o k közé, a basar- «befejezni»
igét a v a l a m i v é v á l á s t jelentők közé, s a, gépelik «éjjeli ruhadarab*,
beslik «öt-piaszteres pénzdarab*, jüzlük «száz-parás pénz* stb. főneveket
az e l v o n t f o g a l m a k a t jelentők közé sorozta be, ós egynéhány
származékszót hol ebbe, hol abba az osztályba osztott be,*) — hogy,
mondom — mindez arravaló volna, hogy a képzők szerepének több
oldalúságát lehessen belőle megállapítani: azt hitesse el a szerző, a
kivel tudja; én ugyan el nem hiszem neki, hanem ezeket a baklövé
seket és tétovázásokat ezentúl is annak tulajdonítom, a minek bírá
latomban tulajdonítottam, t. i. hogy a szerző a nyelvtani kategóriákkal
nincsen teljesen tisztában.
*) Pl. gezin- «sétálgatni» és fönnebb elsorolt társai
ható, másszor reflexiv-durativ (frequentativ) igék; bulunés «találtatni», valamint görün- «látszani» és «láttatik»
vedő is; atii- ((dobálgatni* jelentéssel frequentativ, és
dobálódzni* jelentéssel reciprok ige (1. bírálatomat).

egyszer vissza
«lenni, létezni*
ezenkívül szen
«ide-oda dobni,
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Megemlítettem a bírálatomban azt az ingadozást is, a mely
néhány szó értelmezésében mutatkozik. Erre a szerző azt mondja:
«Eábizonyíthatnám [t. i. én rám], hogy ott, midőn például azzal
vádol, hogy egy szónak kétféle értelmet adok, tulajdonképpen maga
magát vádolja. Mert külömben tudnia kellene, hogy pl. karanlik sötét
helyet is jelent, sötétséget is, ajdinlik világos helyet is, világosságot
is, ciceklik virágos helyet is, virágos kertet is, jatsi esteli imát is, est
időt is. A minthogy tudnia kellene, hogy ZENKER szótári adatai nem
a legmegbízhatóbbak és midőn az én adataimat a ZENKEBéivel állítja
szembe, nem éppen az én adataimban kellene hibát keresnie.»
Ez megint elcsavarása annak, a mit én mondtam. Nem azt
vontam én kétségbe, hogy egy szónak többféle jelentése is lehet;
hanem azt konstatáltam, hogy a szerző a szóképzés tárgyalása közben
némely szót a KSz.-ben máskép értelmez, mint a nyelvkönyvében. És
az ő értelmezései között nemcsak olyan eltérések vannak, mint a
fönnebb idézettek, hanem olyanok is, mint: «elárasztó» ós «kiáradt*
(taskin), «bevégződő* és «befejező* (bitkin), «megfogható* ós ((meg
fogott* (tutkun). — Azt én nagyon jól tudom, hogy ha valaki emlé
kezetből idéz többjelentésű szavakat, megeshetik, hogy egyszer egyik,
másszor másik jelentésüket teszi melléjük, kivált ha a szavak nem
tartoznak a mindennapiak közé. De a KSz.-beli értekezés nem egyéb,
mint a nyelvkönyv szóképzési fejezetének második kiadása, tehát itt
a szerző nem emlékezetből idézett, hanem a könyvének néhány lapját
nyomatta le némileg módosítva (t. i. részint javítva, részint rosszab
bítva). Azt kérdezem mármost: ha a szóbanforgó értelmezések helyesek
voltak, miért tett a helyükbe másokat? Miért lett a «savanykás, fanyar*ból «kesernyés*, a «számolás»-ból «szám», az «elárasztó»-ból «kiáradt*,
a «bevégződő»-bői «befejező», a «megfogható*-ból «megfogott» ? Ha
helyesen értelmezte a bicim szót így: «metszet, forma*, miért tett a
ometszet* helyébe «metszés»-t, holott a szójegyzékében mind a kettő
helyett «szabás* van. (A lekicsinyelt ZENKEnnél: «das Schneiden,
Schnitt des Kleides, Mode, Gestalt, Form, Art u. Weise*. Nekem erős
a gyanúm, hogy a szerző is ZENKERnek — szerinte — «nem a leg
megbízhatóbb* szótárára támaszkodott e szó értelmezésénél, mert a
«metszet» aligha egyéb, mint Z. «Schnitt»-je — «des Kleides* nélkül.)
És ha helyes volt a karanlik és az ajdinlik szónak «sötét hely* és
«világos hely* értelmezése, miért változtatta osötétség*-re és ((vilá
gosság*-ra, és ha már megváltoztatta, miért hagyta meg őket a tér
és h e l y f o g a l m a k között?
A szerző azzal szakítja végét a védekezésének, hogy: «Oldalakra
terjedóleg felelhetnék még a bíráló több rendbeli kifogásaira, melyekkel
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könyvem értékét és hitelét meg akarja rontani». — De nem felel, és ezt
nagyon helyesen teszi. További védekezése is csak olyan gyarló lehetne,
sőt valószínűleg még gyarlóbb, mint az eddigi. Kár volna a papirosért.
Minden ellenvetésére feleltem, és m e g i s f e l e l t e m . Az el
mondottakból kiviláglik, hogy a szerzőnek nem lett volna szabad olyan
magas lóhátról beszélnie velem. Sokkal jobb lett volna hallgatnia és
az én bíráló megjegyzéseimet megszívlelnie, hogy majdan, mikor újra
kiadja a könyvét, fölhasználhassa őket. Talán addigra átlátja, hogy
m i n d e n b e n i g a z a m v o l t , és kijavítja a megrótt hibákat. Ha nem,
annál rosszabb. Akkor a második kiadásra is azt fogja mondani a
bírálója, a mit én mondtam az elsőre, hogy n e m k é s z ü l t s e m
e l e g e n d ő h o z z á é r t é s s e l , sem kellő g o n d o s s á g g a l , s a tu
dományra nézve nyereségnek éppenséggel nem lehet
mondani.

SZINNYEI JÓZSEF.

ALFRÉD HACKMANN: Die áltere Eisenzeit in Finnland. I. Die Funde aus
den fünf ersten Jahrhunderten n. Chr. Helsitigfors 1905.
A finnugor s majd az idg. nyelvek rokonságának tudományos
bebizonyításával az addig tévútakon haladó nyelvtudományt egyszerre
tekintélyes és hatalmas disciplinává emelték. Semmiféle más tudo
mány, sem az antbropologia, sem az ethnologia, sem az archaeologia
mind e mai napig sem jutott volna el annak a megismeréséig, hogy
az uralaltaji vagy az indogermán népeket a többiekkel szemben vala
milyen szorosabb kapcsolat fűzi egymáshoz. Azóta a nyelvtudomány,
különösen a mennyiben az egyes nyelvek történeti változásait vizs
gálta, hatalmasan kifejlődött. Egy téren azonban a nyelvtudomány
határozott visszavonulását keli konstatálnunk, mégpedig az úgyn. nyel
vészeti «palaeontologia» terén. Kitűnt, hogy tisztán a nyelvek saját
ságai és szókészlete alapján nem szerezhetünk pozitív tudomást a
történetírás előtti népek állapotáról, műveltségéről és vándorlásairól.
E kérdésekre világot csak úgy lehet deríteni, ha egyesítjük az összestudományok módszerét és erejét, a melyek e kérdések szolgálatában
állanak. Ezt belátva, a filológusok — eltérve a természettudósoktól ésarchseologusoktól, kik saját kárukra a nyelvészet eredményeit rend
szerint egyáltalában nem ismerték — tisztába iparkodtak jönni a
hasonló czélú, de más úiakon járó tudományok eredményeivel. Csak
SCHRADER vagy KRETSCHMER, S most HÍRT ismert könyvére kell utalnom.
De önállóan is iparkodtak a filológusok az idegen tudományokban ú
eredményekre jutni. így egy angol filológus, HOOPS, megkísérelte, hogy
a növényföldrajz és növénytörténelem segítségével határozza meg az
indogermánok és a régi germánok lakóhelyeinek határait. A német
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régiségtan módszere híres művelőjéűek, MüLLENHOFFnak halála óta
egészen megváltozott. MÜLLENHOFF csak az írott történelmi forrásokat
vonta kutatásai körébe s csak azokból merítette a régi germánokra
vonatkozó tudomását. Eljárásának utolsó alkalmazója BREMER volt
«Ethnographie der germanischen Stámme» ez. művében. Az általános
és heves ellentmondás, melylyel a kritika BREMER kísérletét fogadta,
meggyőzhetett mindenkit, hogy a germán népek ethnografiájáról vagy
műveltségéről az archaeologia eredményeinek figyelembe vétele nélkül
nem lehet többé beszélni.
A dánok és a svédek elejétől fogva.helyes nyomon jártak. Náluk
az archasologia mindig szerves része volt a germán filológiának. A láng
eszű emberek egész sora lépett föl e téren náluk, kik különösen az
archaBologiai leletek kronológiai és históriai értékelésében a németek
nek is utolérhetetlen mestereivé váltak. Főbb munkáikat lefordították
német és franczia nyelvre is. így MÜLLER SOPHUS «Nordische Altértumskunde» és «Urgeschichte Europas» czímű műveit és MOKTELIUS
«Les temps préhistoriques en Suéde et dans les autres pays Scandinaves» (Traduit par SALOMON REINACH, Paris 1895) és most «Kulturgeschichte Schwedens» (Leipzig, Seemann 1906) czímű klasszikus
munkáit*) stb. Mások viszont mindjárt németül adták ki könyveiket.
így többi között ALMGREN a Kr. utáni első századok fibuláinak krono
lógiájáról szóló híres uppsalai doktori értekezését, SALIN «Die altgermanische Tierornamentik» ez. alapvető munkáját.
A dánoknak és a svédeknek méltó tanítványaik és munkatársaik
a finnek, a kik között ASPELIN után HACKMANN fejtett ki legnagyobb
tevékenységet hazája archaeologiai leleteinek megőrzése és ismertetése
terén. Finnország bronzkori emlékeit a Suomen Muinaismuisto-Yhdistyksen Aikakauskirja XVII. kötetében írta le, s a czímben említett
nagyszabású munkájában most a vaskorszakra tér át. Az első kötet a
Kr. utáni első öt század leleteivel foglalkozik.
Ebben először földrajzilag csoportosítva írja le az egyes lei
helyeket és emlékeket. Könyvének második részében először a sírok
különféle fajtáit csoportosítja és tüzetesen előadja mindazt, a mit a
temetkezés módjáról, a temetkezési szokásokról, a sírok állapotából és
tartalmából következtetni lehet. Majd használatuk, időrendjük és ere
detük szerint csoportosítja az egyes régiségeket. Minket itt első sorban
azon ethnografiai és történelmi következtetések érdekelnek, a melyeket
HACKMANN a nagy fáradsággal összehordott anyagból levon.
*) MONTELIUS előbbi műve «Om lifvet i Sverige under hednatiden»
harmadik kiadásának, az utóbbi «Sveriges liednatid oeh medeltid till ár
1350» czimű könyve második kiadásának az átdolgozása.
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Finnországban a régibb vaskorszakbeli kultúra emlékei csak
három, egymással össze nem függő területen fordulnak elő. Körül
belül ugyanezeken a területeken éltek a bronzkor lakói is. Az egyik
a mai Yarsinaissuomi, Finnországnak az Ahvenanmaa (Aland) nevű
szigetcsoport mögött fekvő délnyugati része, hol az Aura folyó
mindkét oldalán terülnek el a lakott helyek. Egy másik, HACKMANN
szerint ((kulturális középpont» a Kokemáenjoki mente Satakunta
déli részében, s egy harmadik lakott terület Pohjanmaaban a Kyrö
folyam vidéke Vaasától keletre. Uusimaa, Karjala, Savó, azután
Hámé és Satakunta északi, valamint Pohjanmaanak a Kyrönjokitól
távolabb elterülő vidékei lakatlanok voltak, s e területek legnagyobb
részét erdőség borította. Legfölebb lappok kóboroltak a tavak mentén
Hámé közepéig. Legföltűnőbb Uusimaa partvidékének teljes néptelensége, mert itt a kőkorszakbeli leletek arra mutatnak, hogy itt a kő
korszakban (gyérebben talán még a bronzkorszakban is) egy ethnografiailag egyelőre meg nem határozható nép élt. Karjala déli részében
a késői vaskorszakban hirtelen föltűnik egy néptörzs, a melynek ott a
régibb vaskorszakban még egyáltalában semmi nyoma sincs.
A kutatók között nézeteltérés nincs az iránt, hogy az említett
három művelődési terület lakói a bronzkorszakban még kizárólag
északi germánok voltak, kik kétségkívül a skandináv félszigetről jöttek
át. Annál nagyobb azonban a vélemények harcza abban a kérdésben,
hogy a finnek hounan, mikor és merről költöztek be mai lakóhelyeikre.
THOMSEN kutatásaiból, a finn, mordvin és cseremisz nyelv lett
és litván jövevényszavai alapján tudjuk, hogy a finneknek, valószínűleg
még Kr. e., mikor még a mordvinok és a cseremiszek szomszédságá
ban laktak, ezekkel együtt huzamosabb ideig kellett érintkezniük a
lettekkel és litvánokkal, kik viszont valószínűleg elzárták őket a szlávoktól. Később vegyültek össze — de egyedül már csak a firm törzsek,
a mordvinok és a cseremiszek már nem — azzal a keleti germán
néppel, a melynek nyelvéből jóval régibb alakokat őriztek meg a finn
nyelvjárások, mint a mily régi a közönségesen a negyedik századbeli
"WuLFiLÁnak tulajdonított gót bibliafordítás nyelve.*) Valószínű tehát,
hogy a finnek körülbelül a Kr. születése utáni első évszázadokban a
Balti tengertől keletre elterülő balti tartományokban laktak.
*) SETÁLÁ «Zur Herkunft und Chronologie der álteren germanischen
Lehnwörter in den ostseefinnischen Sprachen» czímű értekezésében (Helsingfors 1906) azt igyekszik bebizonyítani, hogy a finn nyelvjárások ré
gibb germán jövevényszavaikat egyenesen a még egységes ősgermánból
vagy az egységes keleti germánból, illetőleg az ennek közvetlen folytatá
sát képező nyelvből vetek; SETÁLÁ ezzel a svéd tudósokkal (MONTELIUS,
WIKLUND) szemben lényegében véve visszatér THOMSEN feltevéséhez.
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HACKMAKN érdeme már most az, hogy azokkal szemben, a kik
azt vitatják, hogy a finnek a népvándorlási korszak vége felé száraz
földi úton, tehát a Laatokka és Suomenlahti közti szoroson vándo
roltak be mai hazájukba, bebizonyítja, hogy a finnek a negyedik szá
zadban okvetlenül, de esetleg már előbb is elfoglalták mostani lakó
helyeiket. Megismerhető ez egyrészt a balti tartományokból ismeretes
soros kősírokból fejlődött kőültetésekről (Steinsetzungen), melyek Svéd
országban nem fordulnak elő, valamint a balti leletekkel egyező ízlésű
régiségek tömegéről. Az utóbbiakra nézve kétség nem lehet, hogy ezek
Kr. u. 500-nál régibb időből valók. A Kr. u. negyedik századtól fogva
tehát az említett három területen svéd-finn keverék-lakosság békésen
élt együtt. Ez a lakosság nyugatról kelet felé terjedt tovább, a mi
legérdekesebben a Kokemáenjokival összeköttetésben lévő vízi utak
mentén kísérhető figyelemmel. Bronzkori leleteket csak Kokemákitől
nyugatra találtak; a régibb vaskorszakból származó emlékek a Kokemáenjoki-Vanajavesi vízrendszer mentén Akaaig kerültek napfényre.
Hámeenkyröt és Ikaalinent a Jokijárvi és Kyrösjárvi tavakon, Urjalát
pedig a Tarpijokin felfelé haladva érhették el a telepesek. Még ké
sőbben, csak az újabb vaskorszakban jutottak el egyrészt Hámeenlinnáig s onnan — mindig a vízi utak mentén — Loppiig, másrészt
Holloláig és Iittiig.
Hollolától a Páijánne mentén Padasjokiba, Sysmábe és Jámsábe
vándorolhattak tovább (296. és 306. 1.). Ily módon iparkodik HACKMANN
bebizonyítani, hogy a finnek nem a Finn-öböl megkerülésével keletről
nyugat felé költöztek mai lakóhelyeikre, hanem a Finn-öblön áthajózva
nyugatról kelet felé terjeszkedtek tovább. Ez a lassú bevándorlás
hosszú ideig, talán évszázadokig tartott. Kisebb-nagyobb csapatokban
telepedtek le a svéd őslakosság mellé, míg nem túlsúlyra és hata
lomra jutottak.
HACKMANN mintha szándékosan mindent megtenne, hogy nehézkes
és rendszertelen előadásával, kitéréseivel, a nehezebb kérdések kerül
getésével és bonyodalmas gondolatmenetével megnehezítse könyvének
használatát. Archseologiai biztossága és széles látóköre, mintaszerű
pontossága és nagy olvasottsága azonban a legnagyobb elismerést
érdemli, és könyvét nélkülözhetetlen kézikönyvvé teszi.*)
SCHMIDT HENRIK

*) Nem hagyhatjuk megemlítetlenül, hogy a szerző a magyar
országi helyneveket néhányszor hibásan idézi, a min annál inkább cso
dálkozunk, mert honfitársai közt többen vannak, a kik jól tudnak ma
gyarul, s a kikhez tanácsért fordulhatott volna. A szövegben a helynevek
svéd alakját használja (miért?), de a könyvhöz mellékelt térképen sok
szor csak a finn nevek vannak meg. Kár, hogy e térképen a folyók nevei
nincsenek megjelölve.

Kisebb közlemények.
É r t e l m i egyezés.
Analógia a mondatszerkesztésben ez. dolgozatomban a többek
között azt bizonyítom, hogy az ú. n. értelem szerint való egyezés is
tulajdonképpen az analógia körébe tartozik. Pl. A székelység Kemény
Simon pártját tartják vala •— véleményem szerint olyan formán ke
letkezett, hogy a gyűjtőnév szerkezetével táisul a többesszámú főnév
szerkezete : A székelység tartja vala + a székelyek tartják vala.
Bizonyítom pedig olyaténképpen, hogy kimutatom az analógiás
mondatszerkesztés egy kétségtelen esetének az értelmi egyezés körébe
való tartozását. Pl. Azt végeztem magamban, hogy én az útról elma
radok, hanem a fiamat küldöm, mindenki előtt világos, hogy itt ilyen
féle mondatok hatásával, analógiájával van dolgunk: azt végeztem
magamban, hogy nem megyek el, hanem a fiamat küldöm oda. Már
most az ilyen analógiás mondatokat tekintve értelmi egyezésnek fog
hatjuk föl, mert az első állító mellékmondatnak tulajdonképpen ta
gadó a jelentése: én az útról elmaradok = nem megyek el, s ehhez a
jelentéshez alkalmazkodva, kerül a mondatba a hanem kötőszó. —
Dolgozatom bevezető részében csak ezt az egyféle szerkezetet tárgya
lom annak a bizonyítására, hogy az analógiás mondatszerkesztés meg
az értelem szerint való egyezés ugyanabból a szempontból magyaráz
ható, de ugyanaz kimutatható szinte valamennyi tárgyaltam analógiás
mondatról. Ide iktatok még egyet: KÁLMÁNY LAJOS gyűjteményében
(SzN. I. 138.) olvashatjuk ezt a mondatot: Mit kereső itt te haszon
talan féreg, mer mingyá befallak. A mert kötőszó a gramaiika sza
bályai szerint itt nincs helyén, de megértjük az ilyen fölszólító mon
datok analógiájából: eredj innen te haszontalan féreg, mert mindjárt
befallak. Másképpen szólva: ebben az esetben az előbbi kérdő alakú
főmondatnak ugyanaz az értelme, mint az utóbbi fölszólító mondat
nak, s így a mert kötőszó használata értelmi egyezés eredménye.
ERDÉLYI LAJOS a NyK. multévi 2. füzetében foglalkozik dolgo
zatomnak az értelmi egyezésről í-zóló részével, s ezt a jelenséget (savalóságnak megfelelően* másként akarja magyarázni. Ar/t mondja, hogy
az ilyen szerkezetek : A két lovas legény Apponyi uram után harmad
napra indidtanak el onnat — nem lehet analógia v. kombináczió ered
ménye {& két lovas legény indult + a lovas legények indultak), mert
«nem tekintve az esetleges latin hatást, mely a régieknél az effélék
ben szintén érvényesülhetett, nem egyszerűbb e arra gondolnunk csak,
Nyelvtudományi
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hogy itt egyszerűen a «többség képzete v. érzése» (sensus) nyomult
előtérbe a levélíró pennája alatt az állítmány kifejezésénél s ez-annál
könnyebben történhetett, mivel a tulajdonképpeni állítmány az alany
tól messzibb van és a formai egyezés (a két lov. leg. indult) szüksé
gének érzése sem gátolta az írót a többesszám alkalmazásában*).
Eló'ször is nem hiszem, hogy az ilyen bizonyítást : «nem egy
szerűbb-e arra gondolnunki akár ERDÉLYI, akár más meggyőzőnek tar
taná; én igyekeztem a magam állítását kellőképpen támogatni, E. azon
ban minden nyelvi vagy lélektani bizonyíték nélkül semminek nyilvá
nítja az én magyarázatomat Aztán meg E. tulajdonképpen ugyanazt
czáfolja, a mit bizonyít; ha elolvasta értekezésemet, bizonyára tudja,
mit tartok analógiának ;• ha nincs is sehol kimondva, de az egészen
átvonul az a gondolat, hogy analógián az a s s z o c z i á c z i ó n y e l v i
k i f e j e z é s é t é r t e m . Mármost E. azt is jól tudja, mit tart a.lélek
tan az asszocziáczióról; «oly folyamatnak kell felfognunk, a melynél
nem egy határozott egyes képzet, sőt nem is korábbi képzetek elemei
nek meghatározott kapcsolata, hanem a melynél rendszerint egy csomó
ily kapcsolat, a melyek valamennyien csak megközelítőleg tartoznak
az új benyomással megegyezni, hat a tudatra* (WUNDT : A lélektan
alap von. 222.).
Ez a gondolat ve^et akkor, a mikor nem nagy súlyt vetek arra,
hogy meg tudom-e találni azt a szerkezetet, a melyik közvetlenül ha
tott valamelyik analógiás mondatszerkezetre. Ezt nemcsak az értelmi
egyezésről szólva, de dolgozatom egyéb helyén is megteszem (24. 1.).
Ennek a türelemnek, a mint látható, lélektani oka van. Elég, ha egyes
ezerkezet helyett csak a z i l l e t ő s z e r k e z e t c s o p o r t r a tudunk
rámutatni. «Legfölebb a többes alanyú szokásos szerkezetek analógiája
hathatott volna és hathatna az effélékben is», mondja E., egy hasonló
szerkezetről szólva. De ha elfogadjuk a lélektannak az asszocziáczióról
szóló föntebbi tanítását, akkor e n n é l t ö b b n e m i s k e l l a h h o z ,
hogy valamely szerkezetet analógiásnak tartsunk.
A kombinácziós, analógiás magyarázatot E. metafizikainak és
lehetetlen durva érzékeltetésnek mondja. Hogy miért metafizikai, aztnem tudom megérteni. Abban igaza van — a mit ezzel a mondattal
gondol — hogy a lelki működés olyan finom és szövevényes, hogy
minden szemléltetés a valóságtól messze elmarad. De hiába, élnünk
kell vele, mert nagyjában mégis csak megmagyarázza a jelenséget.
Annyira elkerülhetetlen, hogy maga E. is, a ki pedig ugyancsak es
küdt ellensége, a NyK.-nek az előző füzetében használja föl székely
mondatszerkezetek magyarázására.
KERTÉSZ MANÓ.

Válasz Kertész Manónak.
Úgy látszik, KEKTÉSZ MANÓ érzékenyen vette jóakaró megjegy
zéseimet, a melyeket dolgozatára az igazság tárgyilagos kutatásával
tettem.
Abból indultam ki, hogy az ú. n. értelmi egyezéseket, mint a
tőle idézett példát: A székelység Kemény Simon pártját tartják vala,
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nem úgy kell magyarázni, kombináczióval és analógiával, mint ő ma
gyarázza, hogy a gyűjtőnév szerkezetével a többesszámú főnév szer
kezete társulna, tehát a székelység -f székelyek elegyülne ; hanem itt
egyszerűen és helyesebben a t ö b b s é g k é p z e t e nyomul előtérbe
egyszerre és önkónytelen az állítmányban, s ez nem mindegy a kom
bináczióval, a mi durvább érzékeltetése e szerkezeteknek és nem meg
felelő, mert úgy, két mondatból, nem jön létrejsoha egy ilyen mon
datunk se.
De tovább menve, mint látjuk, össze is zavarja K. az értelmi
egyezést más mondatszerkezetekkel, a melyeket nem is szoktak ((ér
telmi egyezés»-nek nevezni s legfölebb csak «értelmileg egyező szer
kezetek*-nek mondhatnánk, és tulajdonkép ide sem tartoznak. Magya
rázatuk ide alkalmazása sem helyes; ott az értelem egységéről, itt
pedig számbeli egyezésről van szó.
A K.-től idézett ilyen szerkezetet: A két lovas legény Apponyi
uram után harmadnapra indultának el onnat — igenis nem kell ana
lógiának vagy kombinácziónak magyarázni, a mely olyan úton jöhe
tett volna létre (?), mint K. magyarázza: a két lovas legény indult +
a lovas legények indultak. Hiszen számnévi jelzős alany után álló
többesszámmal levén dolgunk, nem lehet-e itt egyszerűen latin hatás
is, a mely a régiségben oly gyakori s a «kettő» után is már többes
számot alkalmaz. De csak a magyarban maradva is nem egyszerűbb-e
itt csakugyan csak arra gondolnunk, hogy egyszerűen a mondat pon
gyolább szerkesztése közben a t ö b b s é g k é p z e t e nyomult elő a
levélíró pennája alatt s ez annál könnyebben történhetett, mivel az
állítmány az alanytól messzebb van s ennek egyesszámú alakja máinem zavarja az írót amannak többesszámú alkalmazásánál.
S hát ez nem bizonyítás K. szerint, a ki még mindig ragasz
kodik analógiás elméletéhez s a régibb gramatika sablonos, képletes
formáival dolgozik, ott is szemléltetni akarja a szerkezet állítólagos
létrejövetelét, a hol nem lehet olyan durva létrejövetelre és érzékel
tetésre gondolnunk; épp úgy, mint pl. az összevont mondat régibb
tanánál. Hát nem bizonyítottam én nyelvileg is (latin hatás stb.) meg
lélektanilag is (a többség képzetének előtérbe nyomulása, de nem oly
durván érzékeltetve) K.-nek csakugyan semmis magyarázatát, a mely
itt mégis csak ZiEMERrel t a r t ; pedig tudjuk, ZIEMER is már mennyire
elavult, legfölebb csak átmenetnek tekinthetjük a régibb gramatikai
felfogástól az igazán újabb, legegyszerűbb felfogáshoz. Hát csakugyan
pl. ez i s : Zrínyi Deli Viddal igy beszélnek vala (Zrinyiász 1 0 : 14)
«ebből a két mondatból állt elő», mint K. magyarázta: «Zrínyi Deli
Viddal így beszél vala 4- Zrínyi és D. V. így beszélnek vaku? (Ana
lógia ez. dolgozata, különnyomat 27. 1.). Hát beszél így valaha valaki ?
Már pedig ha nem beszél, ha nem így csináljuk a mondatot, minek
érzékeltetni így ? Mondjuk inkább lélektanilag úgy, hogy a z a l a n y
i n g e r é n e k h a t á s a m i n t e g y m e g t ö r i k és a t ö b b s é g
k é p z e t é n e k h a t á s a a l a t t k e r ü l az á l l í t m á n y e g y s z e 
r ű e n és m o m e n t á n t ö b b e s s z á m b a !
És mit czáfolok én, a mit bizonyítok ? Azt, hogy Ií. azt sem
érti, úgy látszik, világosan, hogy mi az analógia. «Analógia = az
asszocziáczió nyelvi kifejezése !» S mi az asszocziáczió ? Valami furcsa
10*
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fordítás WüNDTból! S minek keresni mindig azt a szerkezetet, a me
lyik állítólag közvetlenül hatott valamelyik ilyen analógiás (?) szerke
zetre ! Mikor, mint itt is kimutattam, nem is lehet tulajdonképpen
azt mondani, hogy az a szerkezet hatott az előbbire s olyan érzéki
vegyülésről szó sem lehet, a minőt az a még mindig formális mon
dattani érzékeltetés mutat.
De K. ki is kapkod dolgozatomból és úgy idéz. Rámutattam
abban, hogy K. nem is tudja olyanformán, analógiával és kombináczióval kimutatni azt a szerkezetet, a melyiknek hatása alatt került volna
többesszámba az állítmány az effélékben: Az„egyik az hajónak utolsó
részébe, másik az elsőbe ilnek (ülnek) vala. 0 maga bevallja, hogy itt
egyebet nem mondhatunk, mint hogy ezekre a mondatokra magának
a t ö b b s é g f o g a l m á n a k volt batá?a (Analógia, különny. 28. 1.).
De hát akkor minek ragaszkodni még most is az analógiához ilyen
szerkezetekre nézve is, a melyekre igenis esetleg még meg lehetne
engedni a többes alanyú szokásos szerkezeteknek (de nem önmaguk
elképzelhetetlen változatának) s tán a latin ilyen szerkezeteknek ha
tását is, de tulajdonképpen úgy beszélhetünk helyesen itt is, mint
jeleztem (NyK. 253. 1.), hogy egyszerűen itt is a t ö b b s é g k é p 
z e t e juthatott érvényre.
A kombinácziós, analógiás magyarázat tehát az ilyen szerkeze
tekre metafizikai, úgy értve, hogy a valóságnak nem megfelelő s mi
nek fordulni közvetítő szerkezethez, a hol a jelenség közvetlenül és
egyszerre is elképzelhető és elképzelendő, mint ezt is kifejeztem, csak
K. figyelmét, úgy látszik, elkerülte.
Mihelyt a magyarázatban csak egy kivétel is akad, a mely úgy
nem magyarázható meg —• hozzátéve, hogy a többi szerkezetek ma
gyarázata sem jó — már az eredmény nem fogadható el, s ezért igye
keztem én «a valóságnak megfelelően* egyszerűbben magyarázni meg
e jelenségeket. Az igazság pedig egyszerűbb, s a logikai sémákkal nem
kell élnünk ott, a hol nem lehet. Én is csak ott használtam e szem
léltetést, a hol csakugyan van vegyülés, két szerkezet kombinácziója,
mint az irék vala székely szerkezetbeu, a mely másként csakugyan
nem képzelhető el, mint hogy az irék alakhoz hozzá járult idővel a
vala az irok vala analógiájára (írek + írok vala. V. ö. NyK. 1906.
355. 1.). De úgy látszik, K. ezt sem értette meg vagy nem akarja
megérteni.
ERDÉLYI LAJOS.
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aj, Szp. id. alj | das untere, das untén befindliche; édr
ajne a föld alá, édr ajdnfize a föld alatt, édr ajdnfiien a fold
alul; pívdn ajra alattunk.
ajal: a.-jen alsó rész, alul való rész v. oldal | der untere
teil, das unterhalb befindliche ; yuzanSn ajal-jenfiéen Kazán
városa alatti vidékről.
ajak, Szp. id. oldal | seite, vö. GOMB. ; ajakra messze | in
der férne; ajakran messziről | aus der férne; ajakri messze
eső, távoli | entfernt.
ajak-pdrfizi oldalborda | rippe.
aj§p, Szp. id. hiba, vétek | fehler, schuld [kazB. aj§p,
ajdb < ar,].
ajSpla- vádolni | anklagen.
ajdplan- vétkesnek találtatni | für schuldig erklárt werden,
OCTaTLCfl
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ajdpU hibás, vétkes | schuldig.
ajdr, Szp. §j§r ménló | hengst [kazB. ajy§r].
ajyyr- tüzesen nyeríteni, sivítani | feurig wiehern, schrill
aufschreien [ónomat, vö. tel. kirgR. aik§r- mit schrei hinausjagen, altV. id.].
ajlSm mélyedés, völgy j niederung, thai; vö. aj.
aJDiir hátul nyitott teherkocsi | ein hinten offener fuhrwagen, pu^BaHTj (== kutsSr).
aJDiir (aj-\-tiir§) szent Isten! | Herr Gott! [vö. kaz. etc.'R.
ai ausruf der verwunderung; (alt.) ruf beim treiben desviehes;
(ad.) ausruf bei der erinnerung an das vergangene schöne].
ajvan, Szp. id. ostoba, oktalan | dumm, einfáltig; pirgn a.
kdlhmdre üt halljad a mi oktalan imánkat! [kazB. kajban, yajban, misBug., misN. yajican haustier < ar. hajwan lében; belebtes wesen, (last)tier; dummer mensch, tölpel Zenk. 398.].
aya, 1. p§jaya [kaz. etc. R. aya álterer brúder, onkel].
avay igazgyöngy | echte perle, aceMqyrt [kazB., kazR.
ak$k carneol, kazO. serdalik; kazR. ayak serdalik < ar.].
ayal', ayahr, Szp. arai' hiába, ok nélkül, tréfából; ingyen;
Pansonen H. Csuvas szójegyzék.
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vergebens, unnütz; umsonst; a. kalas- fecsegni, hiába beszélni;
a. ísut természetes, közönséges kő | natürlicher, gewöhnlicher
stein; a. kun hétköznap | werkeltag.
afölDat- hangosan, fennhangon nevetni | laut lachen; ayjlDatsa kulai! hangosan nevet; [ónomat, vö. kazO. ajy§lda-].
ay§r, Szp. id. biztosan, bizonyosan j gewiss, sicher; a. tdnfiíe
pdDst pui bizonyosan a világ vége közeledik | gewiss náhert sich
das ende der welt [kazB. ak§r$ gewiss; kazR. aySr doch, ge
wiss < ar.].
ayjir- bőgni, morogni | brüllen. brummen [kaz. ak§r-}.
a/lat- nyögni [ áchzen, CTOHaTb (Ucsebn. 132. oxaTt) [óno
mat, vö. kaz. oszmE. ay ausruf der unruhé, des leidens, der
verwunderung].
ah, Szp. 1. a.G§.
ak-, Szp. id. vetni | sáen [kazR. ik- ackern, oszmR. ác
sáén, pflanzenj.
cioa, Szp. id. eke | pflug, caőaHL [vö. ak'}.
aGakus = aGa.
aGa-pus, Szp. aGci-puzd eke | pflug, IIJIVTT>.
cLGa-turafiíd ekeszarv j pflugsterz.
aGa-uj§/ negyedik hónap | der vierte monat.
aGar : a. jdtti (folkl.) erős termetű eb, pisze-, nem hegyes
orrú, mint az orosz agár (6op3aa coSana); nem nagyon sebes,
de erősebb a farkasnál; ez a fajta most már nem létezik | hund
von kráftigem körperbau, die schnauze stumpf, nicht spitzig,
wie die des russischen windhundes; nicht besonders schnell im
laufen, aber so stark, dass er den wolf bewáltigen kann; aGar
jSttizsmm tulatnS (meséből) hajszolták őtet agarakkal; aGar j3tWm ássa pirai, ajkki viüdr yjvsl p§yai. — sara suna (tal. mese)
agaram gázol, oldalán keresztül néz a nap. — teherszán (hársfa
kéreg nélkül való szán) [barR. igár etc. vö. FUF. II, 113.].
aG§, Szp. ak ime! [ da, siehe da! BOTÍ! aG§, sire, xaiar~
zsm, uksa parappör ime, nektek, gonosz szellemek, pénzt adunk;
ak tur§ (Szp.) Isten bizony! eü E o r y ! — Vö. GOMB. [vö. jak.
ágai wohlan! áyá interj. der verwunderung].
aGds : a.-maG§s csodálatosan, szokatlanul, feltűnően, iszo
nyúan | wunderlich, aussergewöhnlich, schrecklich; a.-m. yjts§rlawtid idomtalanná vált (pl. betegségtől); a.-m. kilét, naj'íal'nik
pul' nagy zajjal v. pompával jön, bizonyosan főnök (nagy úr); a.-m.
vdrzaséd nagy lármával viszálykodnak; a.-m. yitre tumlanza kihid
szerfelett pompás ruházatban jött.
akka (folkl.) néne | áltere schwester; vö. mSn akka; yunaca;
vö. GOMB. [VÖ. csag. szartR. ágáéi áltere schwester, jak. ágas id.].
akkdé, Szp. id. hattyú | schwan [kaz. ak-kes].
al : al-valíi vese | niere.
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ah szántani (caóaHT> nevű ekével) | pflügen (mit dem caőaHi) genannten pnug).
ala, Szp. id. (nagy) szita | (grosser) sieb [kaz. üSk],
ala-s§l-D§r a Fiastyúk | die Plejaden.
álla- szitálni | sieben [kaz. ilá-, tel. küárR. atya-}.
al§, Szp. id. kéz | hand; vö. GOMB. [ujgR., csagR. ülik,
oszm. etc. R. ül].
al3-'/Sjri fenkő | wetzstein.
al§k, Szp. id. ajtó j thür [kaz. isak].al§k-ajr) küszöb j schwelle.
al§k-paijd Szp. küszöb | scbwelle.
alilitom : a. salamalik tav sire a násznagy (tuj-pué) üd
vözlő szavai | grussformel des oberleiters der hochzeit [kazO.
(170. 1.) alajküm ; as-salámu a. MMpi> BaMi>! (grussformel), misN.
salam alikkdm id. < ar.].
al/as- pajkoskodni, csintalankodni | mutwillen treiben, inaJIHTL.

aloa (elav.) az asszonyoknál melldisz, mely üveggyöngyök
ből, pénzdarabokból ós rojtokból áll; csatokkal illesztik az ilsn
nevű kabátra j ein brustschmuck bei den verheirateten frauen,
der aus glasperlen, geldstücken und fransen besteht; wird
mit schnallen an den ilsn genannten rock befestigt; vö. yjlyalGi; vö. GOMB. [kaz. vlka ohrgehánge, oszmR. halka ring,
bojim halkas§ halsschmuck < ar. halaka, vulg. halka ring (insbesondere von metall), glied einer ketté Zenk. 394.].
alld, Szp. id. ötven | fünfzig [kaz. Uh].
albastd gonosz embernek, varázslónak, öngyilkosnak, pálinkaivástól meghalt embernek szelleme, mely betegséget és rossz ál
mokat okoz I der geist eines bősen menschen, eines zauberers,
eines selbstmörders, eines von übermássigem schnapstrinken verstorbenen u. dgl., welcher krankheit und bőse tráume bringt
[kaz. albastS].
alza ujjatlan gyapjúkesztyü | wollener fausthandschuh, BapeatKa [vö.? al§ kéz].
alza-tuh ujjatlan bőrkesztyű j lederner fausthandschuh,
pyKaBHD;a.

alt-, Szp. id. ásni, vakarni | graben, scharren [vö. kazR.
is- rudern, tel. alt. kom. oszm. etc. R. ás- rudern; (csag. oszm.
ad.) kratzen, scharren, graben].
alD§r, Szp. id. gömbölyű, fából való merítő-edény j grosse
rundé kellé.
alüSr-sdlDdr a Gönczöl szekere ! der grosse Bár.
ama, Szp. id. nőstény; anya | weibchen (\ron tieren); mut
ter; j§D§-ami nőstény kutya j hündin; ama-yur, %ur-ami nőstény
lúd | weibliche gans; ÍG9 aman§n pihkser afiía, py,rD$ p?r jatU.—
1*
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yra-ihrnizem (tal. mese) mind a két anyának öt gyermeke van,
valamennyien egynevűek. — a lábujjak körmei. [kkirgE. emá
die alté].
amak: ttDan a. valamely betegség, (?) nyavalyatörés, görcs |
(?) epilepsie, krampf (MAGN. 112. jmxopa^Ka; ZOL.raeTT>6OJ£$3BL
[krmE. amak arbeit, mühe, sorge, pflege; kazK., barE. imgdk
schwierigkeit, sorge, not, mühe].
aman-, Szp. id. megütődni, eltörni J verletzt werden, abbrechen [kas. imgan-].
amin a pogányvallású imádságok végén használt szó | wird
am ende der heidnischen gebete gebraucht; ajvan kdlUrnnre yus
kurza yaBdl il! amin, sirlay / [kaz. amin < ar.].
an : an-pnssi (Ucsebn. 5.) iuieio (váll | schulter) [kaz. in,
kazO., ASM. 136. dpn].
an, Szp. id. ne | nicht!
an-, Szp. id. leereszkedni, leszállni | sich hinunterlassen,
absteigen [kaz. etc. E. in-, kazB., kazO. iy-].
andi : ydvú-andé, ydvel-andzd nyugat | west.
ana, Szp. id. darab szántóföld J ackerbeet, 3arOHi>; vö. GOMB.
[csagE. ayiz brachfeld, weites leeres féld, dyiz stoppelfeld, oszmE.
ay§z, andz stoppelfeld],
anasla-, Szp. id. ásítani | gáhnen [ZOL. szerint kaz. indsla-($)].
anaDalla lefelé, víz mentében | stromabwárts [vö. an-].
anatra lent, alul | untén, unterhalb; anatrana Tajrukta,
túra Majnik lent lakik Tajruk, (fönt) a hegyen Majruk (nép
dalból) [vö. an-].
anatri lent levő, alul való | untén, unterhalb gelegen.
an§ra-, 1. anDra-.
ani napa j schwiegermutter; vö. anne [altE. andi mutterchen, alté frau, frau überhaupt, szag. kojbE. enái alté frau, gemahlin, frau].
anne, Szp. icl. anya j mutter; vö. ani [alt. tel. sor. lebE.
and mutter, kirg. szag. kcsE. end id.j.
annezd demin.
anDa- lesni, rossz szándékkal várni | aufpassen, lauern; vH
sana ydneme anvaza Urai [kazE. ayd§- lauern, verfolgen, kazV.
and$-

rp03MTt].

anno/- éhínségben lenni, nyomorogni ] vor hunger verschmachten, in áusserster not sein; ku J§D3 anDdyaitd süret ezen
kutya kiéheztetve ballag; v§l anndysa éitnd ő nagy nyomorú
ságba jutott [kaz. intek-].
anDSrWy 1. nyak alatti szíj a zabolán j der zaumriemen,
der unter dem halse des pferdes befestigt wird (== jdven anndrISyj); 2. ezüstpénzzel díszített álladzó az asszonyok és leányok
fövegein | das mit silbermünzen gezierte bánd an der kopf-
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bedeckung der frauen und der madchen, das unter dem kinn
befestigt wird ( = /yspu annSrWyd, ty%ja-anD§rl§%d).
anzdr, Szp. id. keskeny, szűk | schmal, eng [kaz. iysdz].
anzSrlan- keskenyedni, szűkülni | schmal, eng werden.
anzdrlat- keskenynyé tenni, szűkíteni | verengen.
anzdrt, 1. §nz§rt.
ariDra-, Szp., Ucsebn. 131. anSra- megzavarodni, megdöb
benni | verworren werden, den kopf verlieren, 0Őe3yM,ETB; vö.
GOMB. [kazR. anrai- dumm, töricht werden, misBug. ayydraden kopf verlieren].
andrat- megzavarni, megdöbbenteni | verwirren, verlegen
machen; mana ere-/, sdrdm anDratrd engem (fejemet) a pálinka,
a széngáz megzavart; v§l mana ijüa ijüa anDratrd ő engem
kérdéseivel zavarba hozott.
annratmds zavarba ejtő, zavaró | derjenige, der in verlegenheit bringt, verwirrt: a., salatmos, kdlt turtmds, tületmds.—
s§m tapni (tal. mese).
anfiíay, Szp. id. csak | n u r ; vö. GOMB. [oszmR., adR.,
krmR. anjak gesondert, nur, alléin].
anfiédk, Szp. id. kutya | h u n d ; ZOL. 5. meHOKi., KVTeHOKB,
COCVHOKB (kutya-kölyök | junger hund) [oszmR. dn^ak ein junges
(von tieren)].
anGarDÍ, 1. av§n.
aBdrssa szegény, szegényke (szánakozólag) | der, die arme
( = mdskdn); a., tertlenzs éiirst, irld/ns kiirajmaéí!
apla, Szp. úgy | so.
appa, Szp. id. néne; atyám v. anyám húga | áltere schwester; die jüngere schwester meines vaters od. meiner mutter;
pizSk a. nénjeim között a legöregebb | die álteste unter den schwestern, die álter sind als ich; m&n a. atyám v. anyám nénje | die
áltere schwester meines vaters od. meiner mutter [kaz. kirg.
etc. R. apa áltere schwester, tante, krm. karR. apa id., TaraR.
abd die jüngere schwester der mutter; die áltere schwester].
aptíira-, aptra-, Szp. id. zavarba jönni | in verlegenheit geraten, den kopf verlieren, o^ypiiTB [kazB. apt§ra-, aptra-].
aptSratas (inf.) Ucsebn. 131. O^OJTETI..
aptri Szp., apt§ri Ucsebn. 1. aD§.
ar (folkl.) férfi; fiú | mann; knabe [kaz. ir],
arzin, Szp. arzin (ar-\-éin) férfi | mann; vö. GOMB.
ar-éurri nőnemű erdei manó (óriástermetű; nagy melleit
vállain át dobja a hátára, hol két fiúgyermek szopja azokat);
férfi módjára viselkedő nő j weiblicher waldgeist (von riesenhafter grösse; ihre grossen brüste wirft sie über die schultern
auf den rücken hin, wo zwei knaben an denselben saugen);
eine frau, die sich als ein mann benimmt.
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arán, Szp. id.: arán-arán alig, nagy-nehezen | mit mühe;
a.-a. íüret nagy-nehezen jár [kaz. arán].
araslan, Ucsebn. aröslan oroszlány | löwe [kaz. arSslan],
ar§m, Szp. id. nő, asszony, feleség | weib, frau, gattin; vö.
GOMB. [krm. oszmE. harám der hárem; die frauen und töchter,
die im hárem wohnen; frau, gattin; arZenk. 386. harám eine
geheiligte sache; o r t den zu betreten den profánén oder den
nicht dazu gehörigen nicht gestattet ist; frauenzimmer; die írauen
der familie; eine frau oder concubine; vö. ZOL. 137., ASM. 141.].
arSm : a. UDÍ, Szp., Ucsebn. 29. erdm, üröm | wermut [kaz.
ár dm],
arGan- összebonyolódni, összekuszálódni [ sich verwickeln,
sich verstricken, cnyTaTLCfl; sip arGanfih a czérna összebonyo
lódott [vo. jak. ir sich verwickeln; csagE. árgán- sich versammeln, sich anschliessenj.
arGat- összebonyolitani | verwickeln.
arG§ az ing alsó külön része; a kabát előrésze | das untere
stück am nemde; das vorderstück des rockes; Ucsebn. 21. no,a;oJiT>
[kirg. telE. irgá der untere teil des jurtengitters (kirg.); türschwelle (tel.), kirgE. trgá der teil des jurtengitters bei d e r t ü r ;
(orenb. szót.) erge HHíKHjm *iacn> KHŐHTOTIHOH ptineTKH].
arla- Szp., 1. av§rla-.
arlan, Szp. id. vakondok | maulwurf [kaz. árián].
arman, 1. avSr-.
ama, Szp. id. polyva | spreu, MSKHHa; vö. GOMB. [kaz.
árba].
arBal§x polyvatartó | spreubürde, MflKHHHHu,a.
arsus görög dinnye [ wassermelone [or. apőy3z].
arz§ : kürÉ9-arz§ szomszédok J nachbaren [vö. köz-tör. ar§
jenseitig, die andere seite, kirg. kojb. szagE. ar gegenüber (kirg.);
(kojb. szag.) jenseits].
arfiía, Szp. id. láda, szekrény (a fedele sarkakon fordul) |
kasten (dessen deckel mit angeln versehen ist); vö. irza; vö.
GOMB. [kaz.

árja].

as emlékezet; ész | gedáchtnis; verstand, vernunft [kazB.
is gedáchtnis, sinn, verstand].
az§n- emlékezni, emlékünnepet ülni; imádkozni | sich
erinnern; eine gedáchtnisfeier haltén; beten, flehen.
azSani a halottak emlékünnepe j gedáchtnisfeier.
assdr esztelen, bolond | unvernünftig, thöricht.
ashi' (as-\-tu-) vigyázni | acht gebén, sich achten.
as- megromlani, kicsapongani, pa3BpaTHTLCfl; őrjöngeni,
dühöngeni, ŐÍCHTBCS | verdorben werden, ausschweifen; rasend,
toll sein; vSl vr/dfiíd V§^§(ÓZ9B(£) azai ő hébe-korba dühöng;
vö. ASM. 61. as- ÖBCHOBaTLca; ZOL. 7. aza- vb yMa COÍÍTH, Ö'B-
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CHTfcca [kaz. kirg. etc. E. az- den weg verlieren, sich verirren;
verführt, verdorben werden].
ask§n ledér, léha j liederlich, ausscbweifend, pa3BpaTHbif.
astar- elcsábítani | verleiten, verführen, coőjia3HBTb.
az :
azanne nagyanya (az atya részéről) | grossmutter (váterlicherseits).
azaüe nagyatya (az atya részéről) | grossvater (váterlicherseits); m§ii azat'te dédapa | urgrossvater.
azamzd, a. sin varázsló, varázslónő | zauberer, zauberin
[? kazE. azancd gebetrufer, muezzin, azan der ruf zum gebet<ar.;
vö. ASM. B C S . 120.]
azamza% id.
azamat: a, JoBsrri szivárvány | regenbogen ( = saramatkdBsrri}.
azap, Szp. id. kín, gyötrelem | qual, pein [kaz. etc. E .
azap < ar.].
azaB-erni nagybét | charwoche.
azaplan- kínlódni, szenvedni J sich quálen, leiden.
azaplanDar- kínozni j quálen.
azar-pizer : a.-p. sil kilét nagy szól dühöng | es weht ein
wütender wind; a.-p. alyazai túlságosan lármázik j er treibt
übermássig mutwillen; vö. ASM. 115. azar-pizer He^ncTaa cwjia,
rp03a.
ázat: §na a. yuínd púpos lett | er wurde buckelig.
azav agyar, szemfog | hauer, eckzahn [kazE. azü eckzahn,
bauer, backzahn; misBng. azaw backenzahn],
az§r%a- eltalálni, kitalálni | erraten, einen schluss ziehen,
3aKJiio<iHTi>, .nora^aTLca.
asl§ nagy; előkelő | gross; vornehm; sak piirtre kam a. í
ebben a házban ki a (fő)gazda? a. ttBd a nagyböjt | die grossen
fasten [vö. GRÖNB. 68.].

aslaDÍ (add-\-aD%), Szp. id. mennydörgés | donner; a.
av§Dat mennydörög j es donnert.
asldlas (inf.) Ucsebn. 132. BejffltiaTb.
asldlan- nagyobbodni | sich vergrössern, grösser werden.
asWlat- nagyobbítani | vergrössern.
aslSk, Szp. id. szénapajta | heuschuppen [kazE. aslSk getreide; a. kdldtd scheune; csagE. aslik getreidespeicher].
aza, Szp. id. hím; atya j mánnchen (von tieren); vater;
a.-yur,yy,r-azi gunár j gánserich; a. avnat mennydörög |es donnert;
vö. ASM. 101. [tel. alt. csagE. aca álterer brúder, onkel; (alt.)
váterchen; (csag.) mutter, bejahrte frau, altV. aca 0Ten,i> (atya|
vater), oszmE. á$a greis].
ata-tíyld mennykő i donnerkeil; vö. GOMB.
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asldk ingbéllés (az ing felső részénél) [ hemdfutter (arn
oberen teile des hemdes) [kaz. vcldk].
as, Szp. id. hús | fleisch [kaz. as nahrung, speise],
as- gázolni (vízben) | waten; v§l sírnia url§ ássa kasrd a
folyót átgázolta [KADL. kel.-nyelvjár. as- über etwas hinübersteigen, kazE. as- hinaufsteigen, sich erheben].
aíak szamár | esel [kaz. iidk).
aí§k, Szp. id. háncsból szövött lótakaró | von lindenbast
gewebte pferdedecke, Topiranje (ZOL. poroaca, vö. MAGN. 202).
aÉSlli, Ucsebn. 21. alSzSlli (aí§-\-é§U§) törülköző [ handtuch [kaz. selge]..
askal, skal (postpos. c. acc.-dat.) szerint, példánál fogva
gemáss, nach; mana, sirs skal vdlüa pSzdlfiíd az én példámtól,
a ti példátoktól ő is elromlott; savna-skal y%ma%a tiy/sa kajgii
az ő példájánál fogva te tökfilkó leszel; silpsdne skal yniidljr/Á
ty,B§nn§ (közm.); vö. ASM. 210.
ask§n-, Szp. id. pajkoskodni, csintalankodni | mntwillen
treiben, niajiHTL, pi>3BHTBca.
astar-, Szp. id. lovakkal csépelni j mit pferden dreschen,
«niHniKOBaTb»; avmi v. tir§ as tarai.
at- belebonyolódni, megakadni | sich verwickeln, verstrickt
werden.
attar- belebonyolítani | verwickeln.
aúa, plur. amr, Szp. id. nosza, rajta, jerünk! | auf, wohlan,
gehen wir! vö. GOMB. [kazR aida ausruf der aufmunterung".
ac-as drusza, névrokon | namensvetter [kazR. adás}.
anas- eltévedni, vhová vetődni; félrebeszélni, bolondokat
beszélni (betegségben) | irre gehen; irre reden, phantasiren (in
einer krankeit); SB? dner Vdrmarwa aDasrSm én tegnap eltéved
tem az erdőben [kaz adás-].
aD§, Szp. id. csizma | stiefel; vö. GOMB. [kaz. itdk],
atpSri, Szp. aptri, Ucsebn. 38. aptSri (aD§-\-p§ra) ár |
pfriemen, mnjio.
ADSI, Szp. id. Volga folyó | der fluss Wolga; Sy,)§A>K&ma
folyó | der fluss Kama [kaz. Iddl].
aüi ipa J schwiegervater; ku manSn a. ez az én ipám; kii,
aüil gyere, ipám! — vö. at'te; aslaüi.
atkS Szp.: a.-kiirSk bot. valamely növény I irgend eine
pflanze (vö. ZOL. att§k nanopoTHHKB).
atma merettyű (a halász partról húzza a vízben) | fischhamen, HaMeTKa.
atpSri, 1. áö§.
aMe, Szp. id. atya | vater; vö. am; vö. GOMB. [vö. kazB.
ata váterchen (ein kinderworfc).
attszd demin.
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afiza, Szp. id. gyermek; ifjú, fiatal ember | kind; bursch,
jüngling; afiía-pöpia,
apza-pt'sa gyermekek j kinder; apianapzi unoka | enkel, enkelin; vö. GOMB. (VÖ. mongG. aci le petitfils, le neveu).
apzas kedvencz, kedves j liebling, liebchen; vö. ? apéa.
apzasla- kedvelni, beczézni, kényeztetni ] hátsebein, verzárteln.
afizdlna?, timsó | alaun [kaz. aeü-tas, áéd-tas}.
av-, Szp. id. hajlítani, meghajtani | biegen; vö. GOMB. [kaz.
9J-; oszmR. ái-, tarR. ág-].
axdYi- hajlani | sich biegen, gebogen werden.
avdúfizdk hajlékony | biegsam.
aval, Szp. id. hajdan, régen | vormals; vö. GOMB. [kazB.
aüald < ar.].
aval/i hajdani | vormalig.
avalplls hajdani, régi szokás szerint | auf ehemalige,
alté weise.
avan, Szp. id. j ó ; jól | gut (adj. u. adv.); avani, sivi? jól
vagytok-e, egészségben vagytok-e'? [? csag. oszmR. abadan bebaut, bevölkert; (oszm.) passend, comme il faut; gut, kirg. csag.
OT. abdan stark, fest, kráftig, sehr, tarR. obdan schön, gut, trefflich ; csagKún. abadan (abdan) schÖn, gut; bewohnt; stark, auffállig, angenehm < per., vö. HORN 4.].
av§ ime! | da, siehe da! BOHT. !

avunDa
BOHTJ

(avd-^-nnBa)

ime ott! amott!

| siehe da!

TaMT>!

avdii, Szp. id. póznákból épült emelvény a gabona szárí
tására i konisches gerüst von stangen zum trocknen des getreides; vö. GOMB. [or. oeimz].

anGardi, Szp. id. (av§n-{-karDa) bekerített pajtatér | der
umgehegte platz, wo sich die dreschtenne befindet, ryMHO.
avSr nyél | schaft, stiel, heft, griff [szag. kojkR. egir höckerig, bucklig, krumm, ur. or KpuBoii, H30rHyTbiu; KpHBH3Ha,
H3BH.<[HHa, krm. sor. etc. R. agri gebogen, krumm, schief].
av§r folyó v. tó fenekén levő gödör | tiefe stelle, grube in
einem fluss od. see, OMJTT. [VÖ. csag. etc. R. ágir- drehen,
wenden, csagR. dgrik wasserwirbcl; vö. a,v§rla-].
av§r-, Szp. id. őrölni | mahlen; vö. GOMB. [kazO. áüdrdrehen, wenden, alt. etc. R. ábir- id.; vö. jar§m}.
av§rt- őröltetni | mahlen.
arman, Szp. id. ( < *avh"mari) malom | mühle; siv-arman»
vízmalom [ wassermühle; sil-armand szélmalom { windmühle;
al-armand kézi őrlőkő | handmühle; vö. GOMB.
armari-tiixiGaii molnár | müller.
avdi'la-, Szp. Ucsebn. 132. arla- fonni | spinnen [kaz. drlá-
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id., barE. irld-; vö. tar. kom. csag. oszm. etc. E. dgir- drehen,
wenden (csag.); spinnen].
avSrla-, Szp. id. megtölteni (a puskát) | laden (ein gewehr)
[vö.

? jak.

U- id.;

vö. GRÖNB.

45.].

av§s- szórni (darát) j worfeln (graupen), BÍATB Kpyny BB
KopwTi; vö. GOMB. [tel. ujg. oszmE. ás- sichten, worfeln (getreide), szag. kojb. kirgE. es- worfeln].
av§t-, Szp. id. kukorékolni; kakukkolni; mennydörögni |
krahen; kuckuck schreien; donnern; aslaüi av§Dat mennydö
rög | es donnert; jak. át- sprechen, aussagen, berichten ; d o n 
n e r n ; krm. oszmE. öt- singen, zwitschern, schwatzen, einen ton
von sich gebén; yoros ötár der hahn kráht; gök ötár es donnert].
avDan, Szp. id. kakas | h a h n ; vö. GOMB.
avlan-, Szp. id. házasodni j sich verheiraten, eine frau nehm e n ; vö. GOMB. [kaz. öjlán-, misBug. ülán-, oszmE. avlan-].
avlanDar- házasítani | verheiraten.
avr§é- meggörbülni, elferdülni (pl. deszka) | sich werfen,
schief werden, OKopoőiiTLca [vö. szag. kojbE. egir höckerig,
buckelig, krumm, uneben, szag. kojb. kcsE. egár krumm, gebogen, buckelig, krm. sor. etc. E. dgri gebogen, krumm, schief].
avDan, 1. av§t-.
avud véső-féle. vakaró vas, melylyel vályúkat készítenek J
eine art hohleisen zum aushöhlen der troge, Teára.
6

elek, Szp. id. rágalom, rágalmazás, pletyka, zuvatolás J verleumdung, klatscherei [kaz. alak),
elekle- rágalmazni, zuvatolni | verleumden.
eleked rágalmazó | verleumder.
eb vagy j oder [or. UJIU].
elh vájjon, vagy talán | ob, oder vielleicht; nidnédto jurlajmastSr ? e. hy,VGÍ sajraoa aj tiveüi í [kaz. álla].
emel, Ucsebn. 103. emel, amal', amal varázsszer (melylyel
gyógyítanak vagy kárt tesznek) | zaubermittel (mit dem man heilt
oder beschádigt); Ucsebn. 103. jrBKapcTBO; vö. mel [kaz. ámal<:a,Y.].
emellé- varázsszerrel gyógyítani vagy károsítani j durch
ein zaubermittel heilen oder beschádigen; r§l vihw puhtíh,
3na jumSé emellend.
emelid varázsló, táltos j zauberer, zauberin; Ucsebn. 103.
JI'BKapL.

eBd, gen. man§n, etc. én j ich.
eBi: e.-karfiídk bába | hebamme [kazO. abdj}.
eBir, gen. pirgn, etc. mi | wir; vö. GOMB.
eppin igenis, jól van! nos! hát! tehát | jawohl, gut, nun!
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alsó; ,laj§% tuJ( ^sppin i§tv§pí» .jól csináld meg!' «igenis, megcsinálom!)) ezar eppin kihrya! jertek tehát! vö. GOMB.
ere%, Szp. id., Ucsebn. 26. ers%, ereké pálinka | branntwein; vö. GOMB. [kaz. mak§ < a r . j .
srey-kurdod bot. pOMauiKa.
ereimen pók j spinné; vö. GOMB. [VÖ. kaz. ürmaküc, csag.
oszmE. örümgák, ur. árdmf)dk).
£resme7i-karDt pókháló [ spinnengewebe.
erdm, 1. ar§m(-uDÍ).
eme, Szp. id. hét j woche [kaz. atna < per.].
eme-kíin péntek j freitag.
ez&, gen. sanm, etc. te j du.
ezir, gen. girm, etc. ti | ihr; vö. GOMB.
esrel, esreb, halál (személyesítve) j tod (personificirt); vö.
GOMB. [kazO. yazrail < ar.].
énem ember J mensch [kaz. ádám < ar.].
9

dhk Szp. id. hajdan, előbb |ehemals,früher;vö. GOMB. [k&z.dhkd].
dhkyi hajdani, előbbi | ehemalig.
dlűer, Ucsebn. 68. üjien^bi (a Fiastyúk | die Plejaden) [sor.
leb. szag. kojbE. iilgar],
ŰGd minta, mustra (pl. a szabónál, czipésznél) | muster,
modell, BbiKpoÖKa [kaz. elgis].
?ÍGdr- érni, elérni, ráérni; megérni | gelangen, zeit habén;
- reif werden [kaz. élgör-].
»m-, Szp. 8m- szopni, emni | saugen; vö. GOMB. [kaz. im-].
9tfWt- szoptatni | saugen.
dmdr, Szp. SmSr életkor, élet | lebensalter, lében; vö. GOMB.
[kaz. /"timar < a r . ] .
$m&tt Szp. émet remény | hoffnung [kaz. émSt < -f>er«],
dmdtlen- remélni | hoffen.
dwidtszr mohó, sóvár | gierig, asa^HHÉ.
dn- láng nélkül égni, perzselődni; megfagyni, a fagy által
kárt szenvedni, elhervadni (növények) | ohne flamme brennen,
gesengt werden; abfrieren, vor der kálte verwelken, von der
kálte beschádigt werden [tel. tar. ujgE. öy- verwelken (tel.); (tar.)
ausgehen (von farben); (ujg.) bleich werden, tob. kaz. TaraE.
ily- ausbleichen, die farbe verlieren].
dndk, Szp. id.: d. s§rzi égés-szag, pörzsölés-szag | brandgeruch.
dtit- perzselni, égetni | sengen.
dne, Szp. id. tehén | k u h ; vö. GOMB. [tel. kirg. tob. ujgE.
inak, jak. ynay].
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dmn- hinni j glauben; an Wtfl §na, v§l sujai ne higgy
neki, ő hazudik; vö. GOMB. [kazO. inán-, csagR. inán-, oszrnE.
dnan-].
diner, Szp. id. tegnap | gestern; vö. GOMB. [kazB., kazO. dydr
dámmerung, altR. inir abendröte, dámmerung, abendl.
dneryi tegnapi J gestrig.
dnsr- fölhangolni (hangszert) j stimmen (ein instrument).
dnze, Szp. id. nyakszirt, tarkó | nacken [tob. kazE. insa
nacken, misBug. iyza der teil der brust, der zwischen der schulter und der brustwarze liegt],
drwd, Szp. id. már, most | schon, jetzt, n u n ; kaj d. menj
már! pvel anfiid 9. a nap már lenyugodott [kaz. indd id., csagKún.
imái jetzt].
dnfiid gyöngy | perle [kazV. m$9, kazB. dn$ü\.
dreth, 9reth: 9. p§D§-J7isma?id családi ünnep, melyet a
tavaszi vetés befejezése után. valamint későn őszszel Miklós-nap
előtt ételáldozatokkal ülnek | ein familienfest mit speiseopfern;
wird nacb beendigung der frühlingssaat und im spátherbst vor
dem Nikolaus-tag gefeiert [vö. or. pxdz}.
drstte, 1. ürstts.
9T9%' fölriadni, megvadulni, megijedni | scheuen, kollerig
werden, erschrecken [kaz. érek-].
drr/tsr- megijeszteni | erschrecken (tr.), aufschrecken.
drfiie- szaporodni | sich vermehren [kaz. üré»-].
drfiiet- szaporítani j vermehren.
dZdkle- zokogni, zokogva sírni | scbluchzen [ónomat, vö. alt.
tel. kirg. etc. E. öksö- id.].
dé, Szp. id. munka, dolog | arbeit, sache [kaz. ds).
déls- dolgozni, munkálkodni | arbeiten.
ds/s£?i munkás, iparkodó j arbeitsam, emsig, betriebsam.
dé-, Szp. id. inni | trinken [kaz. dő-}.
dékd ünnep, lakoma; a pogányvallású csuvasoknál egy
három napig tartó ünnep, melyet a mezei munka befejezte után
tartanak | fest, schmaus, gastmahl; dékd-éÍGd dzeééd lakomát
tartanak (krm. oszm. kar. T. E. icki, csagE. ickii trank; trinkgelage],
dékd-kun npecTOJTBHHH npas^HHKB.
dzsr-, Ucsebn. 23. vdzsr- kibontani, megszabadítani, fel
gombolni | lösen, loslassen, aufknöpfen, aufhaken [vö. ? jak. ősül
losbinden, lösen].
dírdn- kibontakozni, ki-, megszabadulni, el-, szét-, le
válni | sich losreissen. sich lösen, aufgehen.
déks (vö. ASM. 239. dé, déks) hiszen | ja, ja doch, doch;
y,ksti nymmaj déks; dinma ümsstdn? hiszen sok pénz van nálad;
miért nem vetted meg? [vö. kaz. ic < per.].
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dékdrt, Ucsebn. 51. sglort nagy hosszúkás gabonaasztag j
ein grosser langgestreckter getreideschober, KJia^b [or. cKupdv].
dékdrtle- asztagba rakni | aufschobern.
díen- kimerülni, el-, kifáradni, elalélni | überanstrengt werden, abgemattet werden [misBug. iséan- abmagern (von tieren);
vö. oszmB. üsán- fául, apatiscb, nacblássig sein; vö. kazB.
üsan fául].
dzenmr- terhelni, fárasztani, nyomasztani | abmatten,
überanstrengen.
dzdk, Szp. 1. §zdk.
9Úns (nagyobb) gyepföld, mező | (grösserer) grasplatz, rasenplatz, hochliegender grasboden, nojnraa; vö. uélayod [kaz. Ssna
reutgrund].
a
§j§X, Szp. §Jx§ álom | schlaf; djyjm kiht álmos vagyok; vö.
GOMB. [kaz. jeke, oszmB. ujuku, tel. alt. kirgB. uiku].
9J%§la- szunyókálni | schlummern.
§j§r, Szp. 1. ajSr.
Sjje valamely gonosz szellem; ha a gyermek sokáig bete
geskedik és nem fejlődik, ezen szellem az oka | ein böser geist;
v§l afizana 3. jernd; vö. GOMB. S. V. ije [kaz. djá, iJ9],
djjs-kur§lc bot. valamely növény; virága olyan, mint a
máké | irgend eine pflanze, derén blüte der des mohnes áhnelt.
§jji, Szp., Ucsebn. 100. ijd véső | meissel.
Slav, Szp. lav előfogat I vorgespann, pnichtgespann, das
fahren od. transportiren mit míetpferden, noji.BO.a.a; marim jaBalazene turttarma §lava kdríetni ? elvállalod-e poggyászom szállí
tását (lóval)? mana unDa ize kajma Hava kdríetni ? elvállalsz-e
(lovakkal) engem oda szállítani? vö. GOMB. [kazB. lau, kazB.
oláu, misBug. §law, kirgB. ulau).
dlavíd, lavdíd bérkocsis; fuvaros | kutscher eines pfiichtgespannes od. der mietpferde; fuhrmann.
§ld'/- emelkedni, fölhágni (pl. hegyre, második emeletre) }
aufsteigen, hinaufklettern [? vö. kaz. &lo, tsnB,.-uluk gross, erhaben ; su uluk káldi (tar.) das wasser ist gestiegen].
§man, Ucsebn. 88. id., Szp. uman földi giliszta, eső-féreg j
regenwurm, .noat^eBOH *iepBfliU:>; vö. GOMB.
§m§r csendes, meglehetősen meleg és borult (időről mondva) |
still, ziemlich warm und bewölkt (vom wetter); sa?iDal§k §. tSraí
[alt. tel. szag. kojb. küárB. am§r ruhe, frieden, das ausruhen,
erholung, ur. am§r cnOKOÜHhíii, MHpi>, IIOKOM].
§m§rt, Szp. omert: §. kaj§k, Szp. e.-k. sas | adler (vÖ. ASM.
BCs. 64, 65. amdrt-kaj§k id.).
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din§rt- túltenni vkin, felülmúlni vkit | übertreffen, es jmdm
zuvor t u n ; SmSrtmalla t'sy,B§r fussatok versenyt! [oszmZenk. 137.
öijret- vorangehen, einem anderen zuvorkommen. überholen,
einen anderen hinter sich lassenj.
§mma miért? | warum?
§mra, Szp. emer (?) szügy | brust (von tieren) (vö. ZOL.
umra, öe^po jtoma^n) [kaz. TaraR. vmrau die brust (von tieren)].
§mzan- irigyelni | beneiden.
§n emlékezet; ész | gedáchtnis; verstand, verstándnis [kaz.
adR. ay auffassungskraft, scharfsinn, verstándnis; (ad.) erinnerungj.
§nla-, §nlan- megérteni | verstehen, einsehen.
gnlan.Dűr- magyarázni | erkláren.
§nl§ kinek jó emlékező tehetsége van ; eszes, képes j mit
gutem gedáchtnis begabt; verstándig, fáhig.
§nz§r: §. puza ük- elalélni j in ohnmacht fallen.
SnzSrtran váratlanul j unerwartet, HeqaaHHO.
Sn- sikerülni | geraten, gelingen, gedeihen; manSn dé §nza
pirat az én munkám sikerül [kaz. TaraR. wt)-].
Snoar- sikeressé tenni | machen dass etwas gelingt, glück
bringen.
3nz§rt, anzSrt olyan betegség, mely abból ered, hogy az
ember veszekedök v. pörlekedők közelébe jutott; tünetei főfájás
és hányás | eine solche krankheit, die daher stammt, dass man
in die náhe von streitenden od. hadernden geraten ist; vö.
MAGN.

142.

§nD§i(- esküdni | schwören [vö. kaz. ant, and eid, schwurj.
dyoajld illő, alkalmas | passend, tauglich [vö. kazB. nyáj,
Syaj id.].
§ram, %iram, Szp. uram utcza | gasse, strasse [kaz. uram}.
Sratlan-, "ratlan- megörülni | froh werden [vö. ov.padz frohj.
*raine rokonság j verwandtschaft [or. podnfi\
Srskal szerencse | glück [kaz r§skal < ar.].
§rskalld szerencsés | glücklich.
§ria lisztharmat, köd, melytől a gabona rozsdásodik [ mehlthau, brand ira getreide [or. pata; vö. misN. §rza id.].
Sru nemzetség, rokonság | verwandtschaft, geschlecht, po^L;
pdr pajns yur§nDas-§ruBa 9smséim£ par! [kazB., kazO. rii,
kirgR. urü],
3s, Szp. es ész; tanács j verstand: rat (vö. Razsk. I, 141.);
§s par- tanácsolni | rat gebén, raten [kom. ujg. oszmR. us).
§sl§ eszes | verstándig, klug.
§ss§r esztelen | un verstándig.
§s-, Szp. es- meríteni; lefejteni, tölteni (italt a hordóból) |
schöpfen; abzapfen, abziehen [kazB. sos- kitálalni az üstből,
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fazékból kiönteni az ételt | ausschöpfen (speisen); altV. susschöpfen, ausschöpfen (qepnaTL; BbiqepiiHBaTb, BbuiHBaTB KOBniOMT.)].
Sskdfih hosszúkás lapát (merő-kanál), melylyel gabonát
v. lisztet merítenek J mehlschaufel, kleine schaufel u m korn
od. mehl a u s - u n d einzuschütfen, JIOTOKI. (kazB. soskSc,
misBug. soskoc).
§za vetélő | weberschiffchen [kazB. susa, sósa].
dzan, Szp. ozan nyírfajd | b i r k h u h n , b i r k h a h n ; yir-3. császár
m a d á r j h a s e l h u h n [kaz. t o b E . man].
§zat-, Szp. ozat- kisérni, elkísérni | begleiten [kazB. ezat-].
§sla malátáié, sörmust | bierwürze [or. cycjio; vö. kazV.
sosla].

§sta, Szp. osta mester, művész | meisler, künstler [kazB.
osta < per.].
dsta-plat'nik asztalos | tischler, CTOJiapB [or. -ruiomnuKTi].
§éta hol? | wo ?
§s, Szp. os bél, belső | das innere; tumüir Séd ruha
béllés | kleidfutter'; vö. GOMB. [kaz. dó],

SéS, Szp. oéo meleg | warm; SzSray meglehetősen meleg J
ziemlich warm; vö. GOMB. [kaz. 9SS9, oszmE. §ss§, csagKún. isi?,
ujgE. izik, tel. altE. üzu].
SzSk, Ucsebn. 121. SzSy, Szp. didk sekély; zátony, sekély
hely ) untief; untiefe; 3. hr zátony j untiefe.
Ssti azon kész ételek, melyeket hazulról hoznak a mezőre az
ott ingyen dolgozó szomszédnép megvendégelésére | die esswaren,
welche man fertig bereitet aufs féld bringt zur verpflegung der
nachbaren, welche ohne weiteren lohn hilfsarbeit verrichten [kazO.
dstdj, misBug. síi ropox* BapeHHíi, ,HOB. rycToft, misN. »ét%
KanycTa].
9D§r pézsmás patkány, | bisamratte, bisamspitzmaus, BBIxyxojib.
9V-, 1. U-.
SvS, Szp. id. tapló j zunder.
SvSlSy: S.-kSmBa fagomba, melyből a taplót készítik |
feuerschwamm.
§V9S, Szp. id. nyárfa | espe; vö. GOMB, [kazB. usak, tobE.
ausak, szag. kojb. kcsE. os espe, pappelj.
dVds-kdiiiBi valamely gomba [ irgend ein pilz, (Ucsebn. 86.)
nOftOCHHOBHK'B.

SvSs-kSrSé valamely gomba | irgend ein pilz, (Ucsebn. 86.)
no.urpys^OK'b.
§V9S, Szp. id. viasz | wachs; (vö. vus) [kazB. bal-auSz],
§V9S: 9.-J9V9Z9 valamely cserje; hasonlít a kSpféayGS nevű
cserjéhez, bogyói mégis másfélék, hasonlók a foltos áfonyához,
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nem ehetők | irgend ein strauch mit beeren, die den moosbeeren áhneln.

ijd, Szp. 1. öjji.
ÍGSI, Szp. id. malik | eichel; {sörös-, -/irö-iGslli fenyő-toboz I
kiefer-,. flchtenzapfen; vö. GOMB. [kaz. akáh, akálá}.
iGsrfiíd lepény | eine art pfannkuchen, ŐJiHHt; vö. GOMB.
[ — misN. icprca eine art nudeln (v. anderer form als salma)].
ikken úgy látszik | es scheint, KaateTCH; völ {söría-/ t'swsr i.
ő, úgy látszik, igazán szép [kaz. ikári}.
ikkd, ik, %Gd két-, kettő j zwei [kaz. ikd],
ikkdmds második | der zweite.
iksdl- kevesbedni [ sich vermindern, abnehmen, yŐaBjmTLca;
siv iksdlfifo a víz apadt [oszm. krmE. áksil- id.].
iksdt- kevesbíteni | vermindern, verringern [kom. oszmE.
akiit- id.].
iksü Ucsebn. 103. 1. jdksii.
il-, Szp. id. venni, kapni | nehmen, bekommen; vö. GOMB.
[kaz. al-].
iltm ékesség, szépség I schönheit; vö. GOMB. [kazE.,
kazSzp. ilcini].
ilemlet- ékesíteni, szépíteni | schmücken, verschönern.
ilsmh ékes, szép | schön, schmuck; demin. ilsmhéke.
ilsn- hozzászokni | sich an etwas gewöhnen, npiiBa;i,HTLca
[kaz. gjalán-, misBug. ijalán-].
ildrt- csábítani, csalogatni j anlocken, 3aMaHHTb.
iltleGen, 1. itle.
im orvosság j arznei; i.izs kilüdm hoztam orvosságot [kaz.töi];
im-jij,m gyógyító varázsigék | zauberformeln, mit welchen
man krankheiten heilt; im-jum kala- varázsolni { zaubern.
imls- gyógyítani | heilen.
im-sam mindenféle orvosság j allerlei heilmittel, arzneien.
ím&S azt mondják, hírlik | sagt man, wie verlautet, 6y^;TOŐH [kaz. im9Í].

inze, Szp. id. messze; messzire | férne, weit (wo? wohin?);
inzstrs messze | weit (wo?); inzetren messziről | aus der férne;
vö.

GOMB.

inzstri távoli | entfernt.
itjGo, Szp. jdyGs ángy, bátyám neje; nagybátyám neje;
(megszólításban) nálamnál öregebb asszony j die frau meines álteren bruders, schwágerin; die frau meines oheims; (als anredewort) eine verheiratete frau, die álter ist als ich; vö. GOMB. [kazB.
jiys, kaz0. s'itjgd].
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iyGezd demin.
itjos: i.-ar§m özvegy-asszony ] witwe ( = t§l§%-ar§m); i.-a.
ilsG&n, jsple 9mri imet-si (népdalból) a ki egy özvegy-asszonyt
nőül vesz, hogy múlik az élete? [ = az előbbi].
iyGsk, Szp. id. nyomorúság, szerencsétlenség | elend, not,
unglück [kaz. barE. imgdk].
ir, Szp. id. reggel; korán reggel | morgens; früh am mor
gen [oszm. csagE. dr am frühen morgen; vö. kaz. tob. barE.
irta morgens, früh; der morgen].
irey korán reggel | früh am morgen.
iryi reggeli | morgen-; i. tSm reggeli fagy.
ir-'dne reggel | am morgen.
irydmyi = iryi.
irnersx korán j früh.
ir&k, Szp. id. kény, akarat, szabadság; tágas, téres | wille,
freier wille, freiheit; geráumig; irdGs t'uynS szabad lett; i. pürt
tágas, nagy szoba; ir'dk! szabad! [kaz. irafc],
irdkhy szabadság | freiheit.
irdksdr kénytelen j gezwungen, gegen seinen willen;
i. kunná pumái ő itten kényszerítve él.
irdl-, Szp. irh- olvadni J schmelzen, aufthauen; un§n küld
irdze süret az ő szeméből csurog a víz [vö. kaz. drd- id.].
irdÍD&r- olvasztani | schmelzen (tr.).
irúfifok * undn küld i. az ő szeméből csurog a víz | seine
augen triefen.
irzdr mocskos, szennyes, undorító | schmutzig, unflátig, ekelhaft (Ucsebn. 124. npespiHHHfi) [vö. kazE. ar schande, scham <ar.;
arszz schamlos, unverschámt, unordentlich (in der kleidung), unhöflich, drsizlik (o: drsdzhk) unverschámtheit, unhöflichkeit, u nsauberkeit].
irzdrlen- bepiszkolódni, beszennyesedni | schmutzig werden,
besudelt, befleckt werden.
irzdrlsnDsr- bepiszkítani, beszennyesíteni, megfertőztetni j
beschmutzen, besudeln, verunreinigen.
irt-, Szp. id. mellette elmenni v. elhaladni; elmúlni (idő
ről mondva) | vorübergehen, vorbeiziehen; vergehen (v. der zeit);
vö. GOMB. [tel. alt. krmE. art-].
irttsr- caus.: eBir dénd sing virdúne turri irtterzs paDdri
a helyett, a mit ittunk és ettünk, adjon isten annál többet! j
anstatt dessen, was wir getrunken und gegessen habén, gebe
gott noch mehr!
irmn- szeszélyeskedni, csintalankodni | tückisch sein, mutwillen treiben.
irDdiiDsr- kényeztetni | verzárteln.
ismarza (vö. ASM. VII, 237; ismaza) legalább; még csak
Paasonen H. Csuvas
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wenigstens, doch, (nicht) einmal; %Gd iv§é ijtrSmna i. pdr ivSsta
pamard én két maroknyit kértem, ő még csak egyetlen egyet sem
adott; i. pdr ivSsta puzan par adj legalább egy maroknyit!
[kaz. icmasa],
isvds mész | kaik [or. U3eecmb].
is- ledönteni, lerontani, lebontani, szétbontani | auseinandernehmen, niederreissen [kazR, is-].
iédU összeomlani, összedőlni, lezuhanni | nieder-, einstürzen.
is-, Szp. id. úszni | schwimmen; kimBs i. csónakázni J mit
kahn fahren; kasmenm i. (kormánylapáttal) evezni | (einen kahn)
wicken, mit einem ruder am hinterteile fortbewegen; vö. GOMB.
[kaz. is-, oszm. alt. csagE. ás- rudern].
ÍD9r- fejés előtt a tőgybimbókat húzogatni | die milch hervorlocken (durch ziehen an den zitzen vor dem eigentlichen melken) [vö. altV. (467. 1.) ij-: ijip berip jat cnycKaeri. (KopoBa
MOJIOKO); ijip perbej jat ne cnycuaeTT. (KopoBa MOJIOKO)].
itls', Szp. id. hallgatni, szót fogadni | horchen, anhören;
gehorchen [vö. kazE. isdt-, kazB.^ kazO. dht-}.
iltlsGen szófogadó, engedelmes | gehorsam.
i
ijt-, Szp. id. kérdezni, kérni | fragen, bitten [kazB. ajt- aussagen, aussprechen, alt., kirg. etc. E. ait- sagen, sprechen, jak.
yjyt fragen].
i'/dla-, Szp. id. (ónomat.) csuklani j schlucken habén, hicken.
iyra (vad) foghagyma J (wild wachsender) knoblauch, ,n,HKÍfl
qecHOKt.

il/an-, Szp. id. megátkozni [ verfluchen [vö. tel. altE. alkasegnen, kojb. etc. E. alya- id., jak. olya, id.].
ilttSn, Szp. id. arany | gold [kaz. altSn].
inatlan- szeretettel bánni, czirógatni, kedvelni | liebkosen;
Vdzem savSnza inatlanza pymaééd ők nagyon kedves és gyöngéd
viszonyban élnek, egymást nagyon kedvelik; &ne pSrusns inatlat'
a tehén kedveli, dédelgeti (pl. nyalogatva) a borjút; vö. ASM.
BCs. 122.
ira horony, fánc | falz, na3i. (vö. kazV. §r- na3HTb, §rsau
na3i>, kazO. 3rma- ^OJióiiTb na3i>, Srmau na3i. BI> CTOJIÖÍ, tel.
barE. §r- in fugen arbeiten].
iran, Szp. id. holnap | morgón; iranüan tsBdr kun holnap
után | übermorgen [vö. ? írj.
irányi holnapi | morgig.
iras, Szp. id. rozs | roggen [kas. ar§s, or. pooicb].
iras-amSzd rozsüszög, anyarozs | mutterkorn.

CSUVAS SZÓJEGYZÉK.

19

iras-pdtri (Ucsebn. 65.) imcKapb (Gobio fluviatilis).
irat-, Szp. id. fájni | schmerzen, web t u n ; manSn pus iraDÜ( fejem fáj [kazB. auSrt-, kazR. aurt-].
iratai fájdalom | schmerz.
ir§, Szp. id. jó | gut; vö. ASM. BCS. 122. [kaz. etc. E. arü
rein, gut; (alt.) heiligi.
irl§x, Ucsebn. 113. ir§l§y jóság | güte.
irldyld jóságos | gütig.
iryan-, Szp. id. sovány | mager [vö. kazR. ar§k mager].
iryanlan- soványodni | mager werden, abmagern.
iryanlanoar soványitani j abmagern lassen, mager machen.
irta, Szp. id. hársfakéregből összevarrt kerek vagy négy
szögletes kosár | korb aus lindenrinde; vö. arfiza [kaz. árja].
it, ÍDay: iüay ukéa pulmazan pdr s9V9Ds jurdtíh ba pénz
nincs, egy gyűrű, is jó lenne | falls es kein geld giebt, so wáre
auch ein ring gut; yjura UdGdí Vdzet sühlle; it süh kajit't'sen
kurza jul^r.' éaoS tdvandn SavaDerdn JUBÍ irtse pirai • ipay irDstíssn kurza jul§r! fekete fecske fölfelé repül; nézzétek egy
folytában addig, mig a magasban el nem tűnik! ezen Sz. roko
nunk emlékünnepe múlik; nézzétek egyfolytában addig, míg el
nem múlik! j eine schwarze scbwalbe fliegt hinauf; betraehtet
sie fortwáhrend, bis sie in der höhe verschwindet! die gedáchtnisfeier dieses unseren verwandten S.'s ist im vergehen; be
traehtet sie fortwáhrend, bis sie vergeht (vö. ZOL. 12. %BO% oqeHt,
BectMa: i. kirh Bulmazan eejiHOB He 6HÜO oueHt HVJKHO).
iüakla-, Szp. id., Ucsebn. 155. ÍDala- ölelni | umarmen.
inam öl | schooss, őepeMa.
ÍD§ páratlan szám | ungerade zahl, Hevert; it tváttf pá
ros-e vagy páratlan? vö. GOMB. [VÖ. ? Hti].
itla, Szp. id. sok, nagyon | viel, sehr; i. nummaj túlságo
san | zuviel, allznviel, űberflüssig; vö. GOMB. [it-: vö. ? kazB.
aktSk letzt, übrig geblieben, überbleibsel; ? telR. adak der letzte,
schlechteste, geringste, der nach der wahl zurückgelassene].
itlari: i.-kun kedd | dienstag.
itlassi túlság, több mint kell | übermass.
itti, Szp. id. más | anderer [vö. itla (jelentésre nézve vö.
mordE. Uja, mordM. ile anderer, mordE. Ujadoms, mordM. Ha
dd ms übrig bleiben)].
iv§l, Szp. id. fiú | sohn; vö. GOMB. S. V. 3V§1 ; [kaz. ul,
oszm. ujgR. oyul].
iv§n-, Szp. id. el-, kifáradni | ermüden; vö. GOMB. [? alt.
telR. ja,in- sich sehnen, streben, sich bemühen, alt. leb. telR.
jaina- sich abmühen, sich bemühen, sich sehnen; másképen
GBÖNB.

77.].

ivSé, Szp. ivid, Ucsebn. 5. ivSé, uz§ marok, maroknyi | die
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hohle hand, handvoll, ropcrb; v§l Und par ivHd s§n§y ő vett
egy maroknyi lisztet; vö. GOMB. [kazB. u§c, uc, kazE. üc].
ivSsla- marokba fogni J mit der hohlen hand nehmen.
iv§s-tuBan9 tenyér | handfláche. •
iv§t-, Szp. id. vetni, dobni | werfen, schleudern [kaz. at-j.

3
jay oldal, fél | seite; J§D§ ja%dnns an pir, v§l sirDd ne menj
közel a kutyához, harap [kaz. jak].
jaySn megközelítőleg, körülbelül | ungefáhr; «san§n ukéu
nummajih* — ,manÍDs jaydri pur* «mennyi pénz van nálad?» —
,körülbelül egy rubelem van' [kazE. jakSn nah].
jaytd Ucsebn. 56. cocHa (Pinus sylvestris).
jaGa sima | glatt; jap-jaGa egészen sima | ganz glatt.
jdGa-k§rriBa Ucsebn. 86. CMpoiatKa (gomba-féle | art pilz).
jacal- (el)simulni | glatt werden.
jaGat- simítani | glátten.
jaaalt: j . sik- fölfelé ugrani f hinaufspringen; jaGalt-jacalt
sikss pirat' ugrándozik | er láuft hüpfend, macht sprünge.
jaGalttrn: laza j . (-j.) sikss pirat' a ló vágtat | das pferd
galoppiert; j . sikss tarmaskdn sy,r(§) kitjan iidppi mar sBir
(lakodalmi énekből).
jaklaca: j . sin gavallér, uracs, piperkőcz | kavalier, gigerl
(Zoii. jaklaaa sima, rJia^Kifi, CKOJIB3KÍM) [VÖ. ? altV. jalaya rojieHacTHfi (o ^epeBi), rjia^Kiü (6e3i. cyibeBi>)].
jaklaska Szp. sima | glatt; vö. jaklaGa.
jal, Szp. id. falu | dorf; vö. G-OMB. [kazE. il dorfeinwohnerschaft, gemeinde, dorf; oszmE. dl gegend, gebiet, alt. tel. lebE.
ál das eigene volk, das eigene geschlecht; ? kaz. etc. E. aul,
sor. szag. kojbE. dl, küárE. ay§l dorf].
jalzS demin.
jal-pürDen valamely szellem; mozog a faluban és a melyik
házba bemegy, oda magával betegséget hoz | ein geist, der
sich im dorfe bewegt und in dasjenige haus, wohin er einkehrt, krankheit mitbringt.
jalan, jalanay, Szp. id. egyre, folyvást, mindig | immer,
fortwáhrend [kaz. jalan],
jalav lobogó (a minek az arató-ünnepeknél közönséges fej
kendő (siirBan) használtatik) | flagge (als solche dient an den
erntefesten (russ. noMO^í.) ein gewöhnliches kopftuch [siirBan]);
vö. jSlS [csagE. jalau flagge; vö. ? kazE., kazO. jalau die bindebánder an der kleidung].
jalt = ja Gált.

\
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jalDdra-, julüra-, Szp. id. fényleni, csillogni | glánzen, flimmern [vö. kazB. jaltSr-].
jalD§rma hosszúkás, szegletes üveggyöngy | eine lángliche
kantige glasperle.
jam gödör | grube [or. suua].
jamSzdk, jamz.dk, Szp. id. postakocsis | postknecht, postbauer;
vö. GOMB. [or. ÍIMV^UKZ; vö. kazV. gámsdk}.

jamzdk-suld postaút | poststrasse, no^TOBaa topóra.
janay áll | kinn [kazK., kazO. djcik, misBug. ijak, kom.
csagR. ayak, oszmB. anák].
jana%-ajd Szp. áll | kinn.
janay-sSmmi állkapocs, állcsont | kinnlade, kinnbacken.
janay, Szp. id. ajtófélfa | türpfosten; aldk-janayi id. [kaz.
barB. jayak id.]
janavar csak imádságokban használt szó; tolmácsom véle
ménye szerint ,szegény, szegényke = mdskdn', a lóról mondva |
wird nur in den gebetsformeln von dem pferde gebraucht; nach
der meinung meines dolmetsehers gleichbedentend mit mdsk&n,
alsó ,das arme (pferd)': janavarm v§j-y§vaéis par adjál erőt a
szegénykének (a szegény lónak)! | gieb dem armen (pferde) kráfte!
[perZenk. gánawar, gámver tier (im allgemeinen), insbesondere
wildes, schádliches oder hássliches tier, schwein, éber; vö.
HOEN 413. sz.; ASM. XXII. kaz. janauar].
janDd, Szp. id. kész | fertig, béreit; vö. GOMB.
jarwdla- készíteni j bereiten, fertig machen.
janüSra-, janDra-, Ucsebn. 135. (inf.) janSras csengeni, pen
geni, hangzani, visszahangzani | schallen, klingen, hell lauten,
wiederhallen ; Ucsebn. 135. SBeHBTB; kSvaGal k§ék§rai, siran janDdraí. -— t'san sassi (tal. mese) a kacsa kvákog, a part vissz
hangzik. — a harangozás; vö. GOMB. [kazB. jay§r-, misBug. jayySra- schallen].
janG§r: j . ujar egészen derült idő | ganz helles wetter.
jap, 1. jaGa [oszmB. jap (jap) eine silbe, die vor auf ja
(ja) anlautenden adjektiven gesetzt wird um die bedeutung zu
verstárken].
jaBala, Szp. id. holmi, tárgy, áru (ding, sache,gegenstand,waare.
jaB§lD§k, Szp. id. szélmalom (gyerekjátékszer) | kleine windmühle der kinder [vö. oszm. jap mit sprüngen entlang laufen,
japálak springend, schnell laufend].
jüBdr, 1. j§B§r-jaB§r.
japsar adakozó I freigebig.
jar egyenes, egyenesen, egyenes-vonalú, egyenes-vonalban |
gerade, geradlinig, in gerader linie; j . idVd egyenes szegély; pSr
j . siir§lza kajnd a jég egyenes vonalban megrepedt; j . sir rajzolj
egyenesen, egyenes vonalat!
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jar-, Szp. id. küldeni, ereszteni | sehicken, senden, ab-, loslassen; /állap j . mesét mondani; vö. GOMB. [sor. kojb. kcs. szagR.
§$; ujgR. §t-, jak. yt}.
jar a: j.-kunSn, j.-kuna egész nap | den ganzen tag; jarakunSn Wrshne £Bd virtsaDa kanman egész nap nem pihentem ;
virSzSmBe Boloarzem jara-kuna v§résa% irtterne az oroszok és a
bolgárok egész nap verekedtek (Razsk. I, 19.).
jaraBa, Szp. id. bojt, rojt; az asszonyok és a leányok fövegein (/uspu, tityja), homlokon és halántékon függő ékszerek
neve, melyek üveggyöngyökből és ezüstpénzből állanak | quaste,
troddel, büschel; der name der an den kopfzeugen der frauen
und der mádchen (%uspu, tuyja), auf die stirne und die schláfen
herabhángenden zieraten, die aus glasperlen und silbermünzen
bestehen; vö. sersBs.
jar§m: j.jissi tekerőkerék, motolla | zwirnmühle, garnwinde
( = kazB. aiidrna, or. Bopoöti, finn kerinpuut); j.-jijéi tdBd tekerő
kerék lába | fussgestell der zwirnmühle [vö. ? kazO. iiüdr- wenden, drehen, alt. te]R. ábir- id.; vö. avSr-].
jarSn- hintázni, himbálódzni | sich schaukeln, Ka^iaTtca;
kiikkuk jarSnza av§Da{ a kakuk himbálódzva kakukkol.
jarSnfiéSk Ucsebn 67., KaTiejii> (hinta j schaukel).
jarl§k nyugtatvány | quittung [misN. jarl§k schein, zettelchen, or. apjiLiKí. id., alt. etc. R. járlak verkündigung, befehl,
oszmR. jarldf ein kaiserliches dekret].
járma járom, iga | joeh [or. apjuó].
jarminkks vásár | markt [or. diai. xpMauKa].
jazar, Szp. id. ledér, könnyelmű, kicsapongó | ausschweifend, liederlich [vö. ? kaz. kom. oszmR. jaz- vom geraden wege
abweichen, sündigen, fehler begehen].
jazar-kur§G9, -kurk zsurló (fű) I schachtelhalm (Equisetum).
jazar-sSni «HcnaHCKaa Myxa»; vö. MAGN. 155.
jasmök, Szp. id. lencse j linse [kaz. jasmSk}.
jaska, Szp. id. leves | suppe; kuB§sta-jaski káposztaleves J
kohlsuppe; vö. GOMB.

jastaoa, Szp. id. szálas, magas és egyenes | schlank, hoch
und gerade.
jat, Szp. id. név; férfinép | name; einwohner mánnlichen
geschlechts, «seele», ^yina; vö. GOMB. [kaz. ai\.
jatla-, Szp. id. szidni | schelten, schimpfen, őpaHHTt.
jatlas- egymást szidni | einander schelten.
jatsSr névtelen | namenlos; ;'. purns gyűrűs ujj | ringfinger, őe3i>HMaHHbifi najieu;!..
jav-, Szp. id. fonni, összesodorni | flechten, BHTL; VÖ. GOMB.

javGalan- kanyarogni, tekerődzni, kígyózni | sich schlángeln, sich ringéin.
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javdé- hozzákapaszkodni, hozzáragadni | sich anhalten, sich
mit jmdm abgeben, sich mit jmdm. einlassen; v§l mana jav§srd
ő hozzám ragaszkodott; TrayvinBe Natatji jav§ssa pivrnaéid Trofim
és Natalija nagyon jó viszonyban élnek ; vö. SÍB§S- [kaz. jab§s-].
javdétar- hozzáragasztani | verbinden.
je vagy; vájjon | oder; je — je vagy — vagy | entweder —
oder [kaz. ja id. per. f$ oder (Zenk. 945.)].
je no (hát) | nun (alsó), nun denn; je, kajar{ mm ? no hát
indulunk-e? jé., pwmal tur§ (az imádságok elején) [kaz. ja nun,
jágdz auf! oszmZenk. ja, je partikel zur einführung einer frage:
n u n ; vö. arZenk. ja im arab. gewöhnliche partikel des vokativs,
im pers. u. türk. nur vor dem namen gottes oder als heilig
verehrter personenj.
Jejdk az Ural folyó ; az Uralyszk város | der fluss Ural;
die stadt Uralsk; Jejdk yulli Uralyszk [kazB. Jaj§k],
jejü árvíz, víz-ár; sekély és széles hely folyóban | überschwemmung, hochwasser; seichte und breite stelle in einem
fluss; éirma j . kajnS a folyó kiáradt [mísBug. jajü seichte und
breite stelle in einem fluss; vö. altB. jajSk wasserfláche, überschwemmung; kazB. jaj- ausbreiten].
jsl: jel-tum yajard a széltől származó betegség | eine
krankheit, die vom winde herrührt [? kaz. jil wind; vö. sil].
jem : j . jezd egészen zöld | ganz grün [kazO. fiöm scLhl
id., oszmZenk. jem verstárkungspartikel vor adjektiven: j . jesil
ganz g r ü n \
jen, Szp. id. oldal, irány | seite, richtung; vö. GOMB. [kaz.
alt. oszmR. jan seite].
jenné: apWranS j . nimmi kala jpdlmezdr sujestsrDdm zava
romban nem tudván mit mondjak, hazudtam | in der verlegenheit nicht wissend was ich sagen sollte, log ich; vö. Razsk.
I, 4 3 ; vö. '? jen.
jenfihk övről függő díszített zacskó a nőknél | vom gürtel
herabhángender beutel bei den frauen [kazB. jancSk, misBug.
jáncdk}.
jeple, Szp. id. hogyan? miképen? | wie?
jeplesker milyen ? miféle ? I was für ein ? KaKOfi ?
jsr- csatlakozni vkihez, egyesülni vkivel, szövetkezni, hozzá
fogni | sich gesellen, sich vereinigen; man latana jut laía jerfiid
az én lovamhoz egy idegen ló csatlakozott; v§l éy,Ga jer fiid ő
egészen szegény lett; uzal jernizem Máté IV, 24., 6'BCHOBaTH.
jsrriBe lassan | langsam.
jer éke szerető; ágyas | liebhaber, geliebte; konkubine (nem
régen Novoje Jakuskino faluban még előfordult, hogy egy férj törvé
nyes felesége mellett a házban egy másikat, idegent is tartott, kit
azelőtti férje elkergetett) [vö.kaz.krm. ad.oszmB. jar geliebte <per.].
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jert- hozni (embert vagy állatot), vezetni | herbeiführen,
npHBecTH; vö. Máté XII, 45.
jes- vinni, elvinni | wegführen.
jsÉsr- zöldülni j grün werden, aufgrünen [kazB jásar-].
jezdl zöld | grün; jem-j. egészen zöld | ganz grün [kazB.
jáédl],
jetre Ucsebn. 92. ,n,po6i> (sörét | schrot) [kazE. jadrá < or.
xdpo].
jsvfiie (leány)kérő, násznagy j heiratsvermittler, -vermittlerin, brautwerber, -werberin [kazR. jaucS heiratsvermittler, kazO.
gaucS cBaTymb, CBaTyHBs].
jevdrh hasonló | áhnlich, gleich, IIOXOJKÍÍÍ, no^oÖHbiü; v9l
aséd j . ő hasonlít az atyjához; vö. Máté XI, 16.
jevdrh% = jevdrld ; v§l sin san j . azon ember hasonlít reád.
J9Ge, Szp. id. orsó | spindel [tarE. jig tel. alt. leb. kkirg.,
oszmE. tk].
jdGe-yüre patkány | ratte.
jdGsv nagy reszelő | grosse feile, no.nnHJiOK'L [kazB. igáii,
csagKún. ikak}.
jdGdÍDe- ingerelni | reizen, necken.
jdGdr, Szp. id. páros | paar, n e n , ; j . t&Gel? páros vagy pá
ratlan? j.-afiza iker | zwilling; j.-m3j§r két összenőtt mogyoró j
zwei zusammengewachsene haselnüsse; j.-{v§s összemarok | gáspe
[kaz. igdz\.
jdkres ikrek | zwillinge; jdkreídn X^'aXX^ jdkresren pdri
vilnd egyik iker meghalt.
jdGdt (folkl.) legény { junger mann, jüngling, bursch, MOJIO,21 en^; vö. GOMB. [misBug. J9g»t, kazO. $dgdt\.
jdksdk, Szp. id. ördög vigyen! vigyen el az íz! ezer mennykő !
{fölkiáltás, mikor valami kellemetlen dolog, kár történik) | potz
tausend! hol's der teufei! (vö. ZOL. j§ksSk ra^i., ra^HHa) [vö. ?
altV. jeksin- rHyniaTbca, 6pe3roBaTt, jek MepaocTb; ú^Cb, Bpcn't.,
altE. jáksdn- vor etwas absehen habén; beim anbliek einer
sache zusammenschauern, zurückfahren, barE. jiksdn- erschrecken (intr.)].
jdksii, Ucsebn. 103. iksü csuklás | schlucken, hick; §na j .
tioai ő csuklik [vö. alt. telE. §ks§- den schlucken habén].
jdksüle- csuklani j schlucken habén, hicken.
jdlme szilfa [ ulme [kazE. dlma < or. ujibMa].
jdÍBdnfihk:
un§n kwíd j . az ő szeme vörösnek látszik és
csurog | seine augen sind errötet und triefen.
plndr, Szp. id. hótalp | schneeschlittschuh [vö. alt. leb.
küárE. j§l- glitschen, gleiten, ausgleiten (auf schlüpfrigem boden),
auf dem eise fahren, sich umhertreiben; altV. j§l- IIO.OTH,
^BnraTBca, Kamumbcn na jiuowaxz; ZOL. 15. «tat. jildSrya*].
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J9lD3r-püskend a hótalp szijja | der fussriemen am schneeschlittsehuh.
jam, Szp. id. vászonnadrág | leinene hősen.
jdnsr, Szp. id. nyereg | sattel; vö. GOMB. [kaz. djár, oszmE.
ájar, tarE. agár, jak. yyyr,• vö. telE. iyirga jSatteldeckeH.
J9nerh- megnyergelni (a lovat) j satteln.
jdnerfiídk hámpárna | kummetpolster: vö. GOMB. S. V. pn^r
[kazB. §y§rcak, id. komE. j5y§r^ak packsattel].
jdnd, Szp. id. hüvely, tok | scheide; %9Í-J9nni kardhüvely;
édíd-jdwni bicska-hüvely [kaz. k§n\.
pyae Szp. 1. iyos.
jsp, Szp. id. tű | nadel; vö. GOMB.

jdp-kué tűfok | nadelöhr.
pph : j . yulS csipkebokor | hagedorn, dornbusch, nnraoBHHKTb; vö. Máté" XXVII, 29.
pp-vSrri szitakötő | wasserjungfer, libelle, CTpeií03a; vö.
kazV. 9jnd bur§ cTpeK03a.
jdBs, Szp. id. nedves ] nass; Ucsebn. 71. HeHacTLe; jdp J9BS
átázott | ganz nass, durchnásst; vö. GOMB. [VÖ. kazB. jdüds, kazO.
gdü9s, misBug. jüwdé nass; kazO. $9p~$9Ü9Í ganz nass; telE. dibik,
lebE. jibiy, alt. barE. jibü nass; kazB. pb- feucht werden].
)9B=n- nedvesedni | nass werden.
jdBet- nedvesíteni | nássen.
J9p%ü permeteg | staubregen; j . s§vaí permetezik [vö. ? jak.
kyba% staubkörnchen; staubregen, staubschnee].
jdpkdii: j . yijra egészen fekete, koromfekete | ganz schwarz,
kohlschwarz; ;', */ij,ra laia (holló)fekete ló | rappe, BopoHaa
jioma^b.

jdpse szarufa, kantárfa, ászokgerenda j die dachsparren,
CTponmia [? tarE. (III, 627. 1.) japsi die stelle, wo zwei hölzer
zusammengefügt sind, füge],
j&pse háló-kötő tű | netznadel.
jdpse anya-méh sejtje J die zelle der bienenkönigin, MaTO^HHK'L.

jdr\ Szp. id. nyom; csík, sáv | spur; streif, rand; vö. GOMB.
[kaz. dz}.
jdrle- nyomozni | die spur verfolgen, CJIÍJÍHTL.
jdrh csíkos [ streifig.
jdr (az imákban j in den gebeten) lélek (használják a rokon
értelmű tsun szóval együtt) | seele (als parallelwort von isiin
,seele' gebraucht); ej, tur§, taza jdrdiiiBe, taza iíun§mBa . . .
azdnaD§p ó isten, tiszta lélekkel, tiszta szívvel . . . imádkozom.
jdr: íivrt-jdr a ház udvarral és mindennel együtt, a mi
hozzá tartozik j haus und hof [oszmZenk. jüre die umgebung,
náchste umgebung eines ortes, eviy jüresi hof um das haus].

•

26

PAASONEN H.

pr-, Szp. id. sírni (hang nélkül) | (Iautlos) weinen [? jak.
yta, ytybyn weinen; vö. csuv. ; t w = jak. ytyk}.
jdrü sírás | das weinen.
pr- vigyorogni, (fogát) vicsorítani | grinsen, flennen; s§lna
au pr ne vicsorítsd a fogaidat! [vö. ?? szagB. §zai- lácheln;
?? kkirgR. §r^ai- die záhne fletschen, jak. yr$ai hervortreten
(von den knochen bei abgemagertem körper); klaffen, sich öffnen
(v. einer wunde);.
prdy, Szp. id. egy gonosz szellem | ein böser geist, vö. ZOL.
150. [szag. kojb. kcsB. §z§k gott geweiht, zum opfer geweiht;
opfer; alt. etc. E. §j§k zum opfer auserwáhlt, ujgE. §d§k das
von gott geschickte verhángnis; (von gott) gesendet, gesegnet;
ó-török SdSy opfer (Eadl. 296.), jak. ytyk geachtet, verehrt; heilig].
prdlúie pereszlen | spindelscheibe, spindelrolle (am ende
der spindel).
prdn-, Szp. id. utálni, undorodni | sich ekein; an jdrdn
unDnn ne undorodjál tőle! [lazB. jiran-}.
jdrGs, Szp. id. sor; rend; faépületnek egyes gerendasorai |
reihe; ordnung; die einzelnen balkenreihen eines hölzernen gebáudes. balkenwerk, balkenlage: pa,HT>; nopa^oKi; BBHeub, őpeHnaTHÍi cpyóij [kaz. nirgá; kirgR. irga der untere teil des jurtengitters; kar. L. járgá, altE. járgá die reihe].
prae szokás, szertartás j gebrauch, zeremonie; sin vihns
piuam§ j . temetési szertartás | begrábniszeremonien; vö. az
előbbit.
prGeld, Ucsebn. 124. praúh
eszes, okos | klug, verstánd i g , TOJIKOBblH.

jdrGs- sürgölődni, sürgölődve és hanyagul viselkedni | sich
voreilig und nachlássig benehmen.
jdrGdn hanyag v. ok nélkül elhamarkodó, sürgölődő (sze
mély) | voreilig, ein voreiliger mensch.
J9S, Szp. id. sárgaréz | messing [kazB. jiz}.
jdz-m: j.-éirli, Ucsebn. 31. pzdm-é. aprószőlő, mazsola |
korinthen, y3K>Mí> jkazB. jözem],
jdDem, Szp. id. szérű | tenne, dreschtenne, TÖKÍ MOJIOTHJII>HHÍI [kaz. idan diele].
jdüem-uj§yd, -ujSy kilenczedik hónap | der neunte monat.
jdDss, Szp. id. a madár mellcsontja | das brustbein der vögel,
^yniKa [kazR. jádác].
jdDdii, Szp. id. len j lein; vö. GOMB. [kazB. jitdti}.
jdDdr, Szp. id. mángorló-fa | mangel- od. rollholz, cKajiKa.
jdven, Szp. id. zabola (szíjból) | zaum (von riemen), y3,na;
vö. GOMB. [kazB. jegan].
j§y mag j samen, sperma; irtne kas man§n j§y kard nekem
múlt éjjel magömlésem volt | ich hatte in der gestrigen nacht
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eine pollution (vö. ZOL. 120. родъ; Bazsk. I, 1. id.) [altB. uh
geschlecht, familie, herkunft].
jd'/ßr-, Máté XXII, 3. ji/Jr- (meg)hívni, szólítani j rufen,
einladen; ma tuja j§-/§r hívd meg őt a lakodalomra; jStta j§y§rai
ő hívja a kutyát; vö. GOMB. j§T§r-,
jSla, Szp. id. szokás, szertartás j gewohnheit, sitté, Zere
monie [misBug. jola, kazO. ^ola].
jdlazdr állhatatlan | unbeständig.
jdld, Szp. id. hurok; az öltöny összeakasztója j schlinge;
schleife (an der kleidung zum zusammenschnüren); vö. GOMB.;
vö. ? jalav [kazR. jalau die bindebänder (an dér kleidung)].
j§lla-, Ucsebn. 23. застегнуть.
j§l§%- megunni | überdrüssig werden; ввэ jSl§yr§m sirma
meguntam az írást; евэ j§lryr§m pilDan meguntam a mézet
[misBug. jalSk- id., bar. tobE. jaUk- faul sein, überdrüssig sein].
jdldytar- megunatni | überdrüssig machen.
j§l§n- esdekelni j flehen, bitten [kazB. jal§n-].
jdlt, ]э1вау: j . 9sss jaD§m egyszerre kiittam | ich trank in
einem schluck aus; J§D§ as-taDakne j . s§tsa jafiid a kutya fölfalta
a húsdarabot I der hund schluckte in sich, verschlang auf einmal das fleischstück; sizdm jdlt-jdlt iiiet fényesen villámlik | der
blitz leuchtet.
jdlDdmat- fényleni | glänzen, schimmern, leuchten, бли
стать; vö. GOMB. [kazB. jalt§r-].
ja •' : jSm-jdm yjira koromfekete | kohlschwarz.
jdmdk, Szp. id. húg | jüngere Schwester; vö. GOMB.
i§m§ks§ demin.
jSmra fűzfa | weide, ветла.
jemran ürge | ziesel, Zieselmaus, сусликъ [kazB. jemrän
zieselmaus, csagE. jumran maulwurf, telE. j§mran, juburan ein
kleines steppentierchen (das in der erde lebt), Spermaphylus,
lebE. jdbSrun id., csagKun. jümren maus, ratte, misBug., misN.
semeran сусликъ].
jm§s tévedés, hiba j fehler, irrtum, ошибка [kazB. jayds].
j§n§s-, Ucsebn. 135.jun§s- tévedni | sich irren [kazB. jaySs-].
j§n§s- nyöszörögni, nyögni, halkan jajgatni | wimmern, leise
jammern od. wehklagen, Ucsebn. 135. стонать, визжать.
)§вап-, Szp. id. lecsendesedni, lecsillapodni, vigasztalódni |
besänftigt, beschwichtigt werden, sich trösten [kazB. jSuan-,
misBug. jeban-].
jSeat-, Szp. id. lecsendesítem, vigasztalni; csalogatni | besänftigen, beschwichtigen, trösten; locken [kazB. j§uat-, juat-,
misBug. jebat-].
jdBdloa- hízelegni, farkat csóválni | fuchsschwänzen, sich
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einschmeicheln; J§D§ j§B§lDaoaí!yüriBe a kutya hízelegve csóválja
a farkát.
jdBdlfizSk csúszó-mászó, hízelgő | fuchsschwánzer.
j§B§r-jaBdr: j.-j. kdrze kard sdDSkne s§zi elillant, elosont a
lyukba az egér | es entschlüpfte in das loch die maus; ;'.-/. %§Barza kar? hirtelen fölmászott | kletterte flugs hinauf: ASM. 115.
nocirfeniHo [vö. oszmB. jápar laufen, fliegen, wie der wind sich
fortbewegeti],
j§B§rDat- tipegni, könnyedén lépkedni vagy futni trippeln.
j§ps§k permeteg | staubregen; j . édvai (az eső) permetez
[kazB. jdphk}.
jdran, Szp. id. határbarázda két község földjei között; (vetemény)ágy j grenzfurche od. -lim'e zwischen den ackerfeldern zweier
dorfgemeinden; gartenbeet, r p a ^ a ; ana-jSrand határbarázda a
szántóföld táblái között | grenzfurche zwischen den ackerfeldchen
od. ackerbeeten, 3aroHHaa MejKa; vö. GOMB. kazB. Szán grenz
furche].
j§rana kengyel J steigbügel fkazB. ezáygd).
jdzSloat- rosszul, lappangva, gyenge lánggal füstölve égni
(pl. nedves fa) | schlecht, verdeckt brennen, rauchen.
jS/Jrlan-: vut j§z§rlanza t§rat' a tűz rosszul, füstölve ég !
das feuer brennt schlecht, rauchend; sanDalSk j§z3rlanza tdrai
mondják, mikor nem láthatni messzire (köd vagy hózivatar miatt) ;
wird gesagt, wenn man nicht weit sehen kann (vor nebel oder
schneegestöber); vö. Máté XII, 20.
jdzSlüat- hemzsegni, nyüzsögni; tekerőzni, kígyózni | wimmeln (z. b. die ameisen in dem ameisenhaufen); sich schlánge]n.
j§sk§n iszap, sár | schlamm, HJIT> [baskK. juskSn HaKHiit
caMOBapa (ansatz in der theemaschine), tobB. jüskün schimmelj.
j§t-, Szp. id. emelni | heben (Ucsebn. 135. no^HHMaTL, 89.
TacKaxb; ZOL. 15. HecTH, Tam,HTb); jStsa pir- hordani | tragen;
manSn ar§m yir§m jdtrd az én feleségem teherbe esett j meine
frau ist schwanger geworden [vo. ? kazB. dt- schieben, stossen,
fortschieben].
j§D§, Szp., Ucsebn. 46. JÍD§ eb, kutya | h u n d ; vö. GOMB.
JÍD§ [kaz.

9t],

j§D§-pulli, jdt-pulli békafi | froschwurm, rojiOBacTHKT..
jiüd-pírzi, Ucsebn. 29. őepe3Ka.
j§va, Szp. id. (madár)fészek | (vogel)nest; vö. GOMB. [kazB.
eja, uja].
j§va kis, kovásztalan, búzalisztből készített sütemény j
ein kleiner kuchen von ungesáuertem weizenmehlteig [? csagB.,
kel.-törZenk. java in fett gebackenes brod; -— ? vö. csagB. fu
volák kugelrund; kugel, kügelchen, ball, oszmZenk. juwalak überh.
rundes ding, ball, knaul u. s. w., juwala- drehen, wálzenj.
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jdvala-, Szp. id. hengeríteni j wálzen, rollen; vö. Máté XII, 1.
[oszmZenk. juivala- drehen, wálzen, csagR. juvala- id.].
j§valan- henteregni | sich wálzen, sich rollen.
j§van-, Szp. id. (fel)dőlni, felborulni, felfordulni (pl. szán,
csónak) | umfallen, umwerfen (intr.) (z. b. ein schlitten, ein kahn)
[oszmZenk. jwwan- sich drehen, sich wálzen].
jSvanDar- feldönteni j umwerfen.
j§vas, Szp. id. szelid, szende | sanft, sanftmütig, CMHPHBIH,
Ucsebn. 71. j$b§é, [kazB. j§uas THXO, misBug. jebas].
j§vaslan- lecsillapodni, lecsendesülni | sich besánftigen,
yCMHpHTLCa.

jdvaslty szelídség | sanftmütigkeit.
j§v§, Ucsebn. 117. rycTOíi, racTbii (sűrű | dicht, dick) [vö.
? tobB. jáji dicht].
j§v§r, Szp., Ucsebn. 117. jivdr nehéz; viselős, terhes
schwer; schwanger; %m§n arSm.9 j . sin az ő felesége terhes; vö.
GOMB. [kazB. au§r].
jdvSs Szp., Ucsebn. jivSs fa j baum; vö. GOMB. [kaz. ayac>
ujgR. j§rac\.
jisna, Szp. id. néném férje, sógor [ mann der álteren schwester, schwager [kazB. jizna].
jisnaz§ demin.
jis, Szp. id.: kil-jis, kil-jizd esalád, háznép | familie, hausvolk; jal-jis falusi nép, az egész falu | die dorfbewohner, die
dorfschaft; vö. ZOL. 123. [? kaz. is gefáhrte].
jiz§n- birtokba venni, magáévá tenni, elsajátítani | in
besitz nehmen, sich zueignen, npHCBOHTB, ycBOHTB, npn3HaTb 3a cBoe.
jisld számos | zahlreich; ku jalüa viV§% j . ezen faluban
sok barom van, nagy a nyáj ; vdzsm j . ssmjeh purnaséd család
juk nagy.
jisl§lan- szaporodni j sich vermehren.
jissi: yakld-j. drága | teuer, kostsam; jün-j. olcsó | biliig.
jiü§ Szp. 1. j§D§.
jivdr Szp. 1. jdv§r.
jivSé Szp. 1. jdvdé.
ju: ju kaj- hirtelen, egyszerre megindulni, elmenni | plötzlich, auf einmal aufbrechen, weggehen; ju kii- hirtelen meg
érkezni | plötzlich ankommen.
ju](- folyni j fliessen, strömen [kaz. ak-].
fyyan vérző kelés | blutendes geschwür, oTeKB.
jw/Jm erősen, sebesen folyó, sebes, rohamos (folyam) j
reissend, stark strömend.
juytar- önteni | giessen (Ucsebn. 136. JIHTB, 53. HaCBinaTb).
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juGd hózivatar | schneegestöber; j . /Svalaí a szél sepri a
havat | es stöbert [or. evtoaa].
jyl-, Szp. id. maradni | bleiben; vö. GOMB. [kaz. kai-].
jylaski utolsó j der letzte.
julan, Szp. id.; j.-ut hátas ló, paripa | reitpferd; j . utpa
süret lovagol | er reitet [altV. jalarj acHBOTHoe, Ha KOTopoMi
í^^aTTb BepxOMt, reittier, jalaya bar- reiten],
jutyav, Szp. julrav rost, lusta, tunya | fául, tráge; jul/ava
jalan ujav lusta embernek mindig ünnep van [kazB. jalkau.
JÍÚDÜS, Szp. id. társ j gefáhrte, kamerád [kazB. julDas reisegefáhrtej.
jym: im-j. gyógyító varázsigék | heilende zauberformeln;
im-j. kala- varázsolni, gyógyító varázsigéket mondani | zaubern,
heilende zauberformeln hersagen [tel. alt. leb. sor. szag. kojbE.
kam der schaman].
jymdd, Szp. jumSZd varázsló | zauberer.
jy,may. Szp. id. rejtvény, találós mese | rátsel; j . jar- rejt
vényt föladni | ein rátsel aufgeben; TJcsebn. 109. mese I márchen,
CKa3Ka ; tupmalli, vdltmallij. találós mese | rátsel, 3ara;i;Ka kazE.
jemák, tobE. jumak márchen, altVerb. §mak id.".
juman, Szp. id. tölgyfa j eiche [kaz. imán .
jy,n, Szp. id. vér | blut [kaz. kan],
jun-kun szerda | mitwoch.
junl§ véres | blutig.
jyn-suh, jim.-timaf ér J ader.
jujia- fenyegetni j drohen Lkaz. kom. barE. jan§- drohen
etc, komE. jcma- drohen].
junazar, Szp. id. egy sorban, egymás mellett | in einer
reihe, neben einander, pa^OM'L [kazE. jánása nebenbei; vö. kazB.
janáé benachbart, telE. janas dicht, neben jemand befindlich].
JUBCL, Szp. id. oszlop | sáule; j . tu- halotti emlékünnepet
tartani 40 nappal a haláleset után; akkor a sír dombjára osz
lopot állítanak | am 40. tagé nach dem todesfall die gedáchtnisfeier des verstorbenen haltén; dann wird auf dem grabe eine
sáule errichtet [kirg. sor. küár. szag. kojbE. oba, barE. oba
haufen, hügel, grabhügel, kurgan; (szag.) kurganstein, alt. telE.
obo haufen, schoben, kurgan].
juBalan-: ydvú juBala?m§ vaknap látszik | maii sieht die
nebensonne.
juBa-palU emberi alakot ábrázoló durván faragott deszkácska (férfinak tölgyfából, nőnek hársfából készítik), melyet a
temetéskor a sírdombon felállítanak; a föld feletti része körülb.
egy rőfnyi j ein brettchen, etwas an menschengestalt erinnernd,
einer mannsperson aus eichenholz, einer frau aus lindenholz
geschnitzt, das beim leichenbegángnis in den grabhügel ge-
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steckt wird; der sichtbare teil desselben ist ungef. eine
arschine.
juBa-tmii azon emlékünnep, melyet jiw-ujr/9 nevű hó
napban a hét ugyanazon napján tartanak, a melyen a halál
bekövetkezett | diejenige gedáchtnisfeier, welche in dem JUBuj§/d genannten monat an demselben wochentag, an dem
der todesfall eintraf, gehaltén wird.
juB-ujSyd, -ujSy tizedik hónap | der zehnte monat.
juBay másodfü ló | ein einjáhriges füllen, CTpnryEnb; vö.
MAGN. 233. [alt. tel. jabaya ein zweijáhriges füllen, oszmZenk.
japak, jabag, japag noch saugendes füllen].
JUB§ ág, elágazás | arm, zweig ( = finn h a a r a ) ; s§l-juppi
váló út, kereszt-út [ seitenweg, scheideweg; ssndkjuppizem széna
hányó villa ágai | die zacken der heugabel [kazR. jáp das gespaltensein, die gabel, oszmZenk. jaba grosse gabel].
juBdld, jupld, Szp. juph ágas, elágazó | verzweigt; vö.
GOMB. jopfo.

jur, Szp. id. hó j schnee; j . ú§vaí havazik | es schneit
[kaz. kar].
jurl§ havas j schneeig; j . é§m§r hóesés | das schneien,
schneefall.
jur: j.-var különösen olyan eledel, melyet böjti napon nem
szabad enni: hús, hal, vaj, tojás, tej, azonkívül méz is | solche
speisen, die an einem fasttage verboten sind: fleisch, fisch, butter, eier, milch, ausserdem honig; vö. Eazsk. I, 4. [? ujgR. jor
brei, grützbrei[.
jur-varld böjtben nem ehető, CKopoMHtiH.
jur-, Szp. id. forró fazékban kását (minidr, tiyGdle) keverni j
brei in einem kochenden topf umrühren; ZOL. MÍCHTB, KBacHTL
[telR. jura- kneten, komB. jür- id., tar. tub. leb. oszmR. jururid., csakKún. jorur- kneten, mischen, oszmZenk. jogur- id.].
jura-, Szp. id. tetszeni, alkalmasnak, jónak, használható
nak lenni | gefallen, taugen, HpaBHTbca, ro^HTLca; vö. GOMB.
[kazR. jara-].
jurd, jurdya jó! jól van! — gut! Jia^HO !
jurát-, Szp. id. szeretni, kedvelni | lieben, gerne habén
[kazR. járat-].
jurdyld jóravaló { tauglich; vattizem kalani: vir§nl§; patsa
kalani: jurdyld ; vö. jura-.
jur§, Szp. id. dal, ének | lied [kazR. jSr].
jyrla- dalolni, énekelni | singen.
juri, Szp. juri szándékosan; hiába, ok nélkül, tréfából \
geflissentlich, absichtlich; vergebens, zum spass; ;'. kilddm
szándékosan, csak a végett jöttem; j . tumastSp hiába azt nem
teszem; ;. kalamast§p, is3n kalandp nem tréfából, (hanem) ko-
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molyan mondom [kazB. jur§i absichtlich, zum spass; misBug.
juri id.].
jurl§ Ucsebnl 17. (szegény | arm) ŐI^HHM [kazR. jarl§\.
jy,rt', Szp. id. ügetni, baktatni, ügetve futni | traben [kazB.
jurt-l.
jyrttar- ügetve hajtani | im trabe fahren, traben lassen.
jus, Szp. id. hölgymenyét | hermelin, ropHOCTaü; s§zi-juz9
menyét j schneewiesel, JiacKa [kaz. át],
juzan-: jiizanza süret ő díszesen öltözködik, ékes ruhában
jár | er zieht sich stattlich an (vö. GOMB. juzav) [tar. csagR. jasan-,
alt. lebR. jazan- sich schmücken, sich ausputzenj.
juzavW díszes | geputzt, Hapa^HHft (vö. ASM. 48. juzal§y<.
*juzavld% y6opi>) [vö. kaz. etc. R. jasa- machen; (csag.) putzen,
zieren, jasau bearbeitung; vö. jyzan-].
jusman kovásztalan búzaliszttésztából sütött, vajjal bekent
vékony kis (áldozójlepény, melyből az dreth p§D§-jy,smand nevÜ
családi ünnepre 11 dbot készítenek | ein von ungesáuertem weizenmehlteig gebackener, mit butter bestrichener dünner kleiner
pfannkuchen (zum opfern); von solchen wird 11 stück zu dem
dretfo p§D§-jusman9 genannten familienfest bereitet.
justa TLIJKIIKT> ( = finn p i r p a ) .
jy>ska kémény-záró | klappe im schornstein (um dadurch
die wárme zusammenzuhalten) [or. ebtomna].
jy,t, Szp. id. idegen | fremd, ein fremder [kaz. jat\.
jüle: (ty,Dar) j . süret (a tatár) öv nélkül járkál | (der ta
táré) geht ohne gürtel; v§l piUkne j . jan§.
jün, Szp. id. olcsó | biliig; vö. GOMB. [ = misBug., misN.
jün id.].
jüneé- jómódba jutni, meggazdagodni | wohlhabend oder
begütert werden; vSl dhk suk -piir§nn§, yal& p§mak jüneérd.
jüple- érteni, belátni J verstehen, einsehen (•= §nla-J; v§l
kalanSna jiiplemeiiDd ő a mondottat meg nem értette [kazB. jüblaüberdenken, durchdenken (rócapituler), kazO. $üplá- oő^yMaTb,
oÖcyflHTt].
jürek gömbölyítő [ garnwinde [or. ebtoponz].
jüs-, Szp. id. savanyodni; erjedni | sauer werden; gáhren
[kaz. áéd-].
jüzdt- savanyítani | einsáuern.
jüzd, Szp. savanyú, csípős | sauer, beissend, KHCJIBIÉ, ropLKÍH; Ucsebn. 26. KBac^; vö. GOMB. [kaz. áéd, kazR. áci, misBug. ac§}.
jüüe- vénségtől botorrá, butává válni, szellemileg elgyen
gülni | geistig altersschwach werden, H3L yMa BLUKHTB [kazB.
jeda- bedrángt, ángstlich werden; verblüfft werdenL
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X
•ya encl.: maaSrzan maGdrzanDa isarSnd-ya akárhogy sír is,
hát majd csak abbanhagyja | mag er weinen wie immer, so wird
er schon damit aufhören.
yaj, 1. yajüiren.
yajar, Szp. id. gonosz, rossz; gonosz szellem, ki az embere
ket összeharagítja és pörölteti (téinna silenDsrsGen vSrétarGan))) \
das bőse; ein böser geist, der die menschen zürnen und streiten
macht; ej ir§ y., yajar§nDan y§Dar§nDan sz9 siyla (imából) ó, te
jó gonosz-szellem, védj (te bennünket) minden rossztól! ÜGS, sire,
yajarzem, yksa parappSr (imából) ime, nektek, gonosz szellemek,
pénzt adunk; vö. GOMB. [misBug. yajar, yajar < ar.].
yajar-éirli bot. valamely bogyó, mely a %ajar-szellemtől
eredt betegség ellen használtatik | eine beere, womit man die
krankheit, die von dem yajar genannten geiste herrührt, heilt,
ZOL. 92. roHOÖoőejiB.
yajman (elav.) nagy, bőrből készített pénzzacskó j ein grosser
geldbeutel von ledér; vö. MAGN. 59. «KapMaHT.».
yajmanlat- pénzzacskót megtölteni. den geldbeutel füllen;
yajmanlatsa ihijl titma pari (imából).
yajBÍren egy gonosz szellem | ein böser geist; vö. MAGN. 64.
yaj pürán onpe#tuiaioiu,ÍM, saB^maiomiíi, ^apyiomiii JKRSHL.
yajfiéd, Szp. id. olló j schere; vö. GOMB. [kazB. kajc§].
yak, Szp. id. ár; dij, fizetés | preis; lohn; ku mm yaGa
Uraií ez mibe kerül? [kaz. kak, rnisBug. yak < ar.].
%akl§ drága j teuer.
yakUlan- megdrágulni | teurer werclen.
•
%akldlat- megdrágítani | teurer machen.
yak betoldás (ruhában) | keil, einschiebsel (in einem kleide),
KJIHHT. BT. O^eSK^'B.

yal, Szp. yal erő, lehetőség | kraft, möglichkeit; vö. GOMB.
yalzdf [kazO. dl, kazB. %al, yal, ál, misBug. yal < suc.].
yah, yal, Szp. %al most | jetzt [kazB., kazO., misBug. ah,
kirgB. elli < per.j.
%al'yi mostani j jetzig.
yal§y, Szp. id. nép I volk [kaz. kaldk < ar.].
yallan- csodálni, csodálkozni j sich wundern ToszmR. %allán- heftig erregt, zornig, wütend sein; in extase geraten, vö.
krm. od. oszmR. hal erregtheit, unruhe, ein schlechter zustand < ar.].
yallap, Szp. id., Ucsebn. 109. yalap mese ] márchen, fabel;
y. jar- mesét mondani; vö. ZOL. ÖOJLTOBHH, pa3ciia3bi, BH^yMKH;
Ücsebn. 109. pti^B (beszéd J rede): sin yalaBd sSmaysenfizen pulaí
piiqb qejioB'BKa COCTOHTT. H3T. CJIOBT. (az ember beszéde szavakPaasonen H. Csuvas szójegyzék. (NyK. XXX VII. Mell.)
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ból áll) [arZenk. kyláf nichtübereinstimmung, widersprueh; lüge;
falsches; fehler; vö. oszmE. yilaf lüge; a jelentésváltozásra nézve
vö. csagE. arbay lüge; márchen. fabelj.
yallapsS (jó) mesemondó J (ein guter) márchenerzáhler.
yalDdrDat- (ónomat.) csacsogni, nagyon gyorsan beszélni |
plappern, sehr schnell reden.
yam, Szp. id. magam J ich selbst; yu, Szp. yii magad | du
selbst; y§j, Szp. yoj ő maga | er selbst; yarnSr, Szp. id. ma
gunk | wir selbst; y§v§r magatok j ihr selbst; r§jzem maguk j
sie selbst; vö. GOMB.

yamlat- lassan v. vontatva ugatni | langsam bélien; ónomat,
vö. oszmE. havla- bélien.
yayG§rma csengő a lovon j schelle, klingel, schlittenschelle; vö. GOMB. koyGSr id. [ónomat, vö. kazB. kdyrau, misBug.
kdyjdraw id.].
yaBdl: y. il- elfogadni (az istenékről mondva) | empfangen,
annehmen (von den göttern) [kazE. kab§l das empfangen, der
empfang; k. al- annelimen, empfangen < ar.].
yapya, Szp. id. kapu [ das tor; vö. GOMB. [kaz. kapka].
yapsdii- rávágyódni j begierde (nach etwas) habén, gelüsten
(nach etwas); sin jaBalana un yaps§n idegen tulajdonra ne vá
gyódjál! sin jaBaline yapsSnassi Mark. VII, 22. 3aBHCTJiiiB0e OKO.
%ar: yarsSr minden, mindenki j jeder, ein jeder; yaraam
(yar-\-kam) minden, mindenki | jeder, ein jeder [kazB. ár jeder <
per.; kazB. ár-bdr, kazSzp. yár-bdr, misBug. yar-bdr, ar-bdr ein
jeder].
yaram : y. pdt- veszendőbe menni, füstbe menni | verloren
gehen, zunichte werden; y.-dé hiába való munka | vergebliche,
unnütze arbeit (mikor a temetőről visszajőnek, kérdezik az ott
honiak: §sta kar§r? ,hol jártatok?', mire a hazatérők válaszolják:
yaram-dzs kar§m§r ,hiábavaló munkában jártunk'; az otthoniak
arra azt mondják: dzdr y ara ma kajD§r ,legyen hiába a munká
tok!') [kazE. áram zu gut, zu schade; vergeudung; kazB. arám
haszontalanság, semmiség | nichtsnützig, umsonst; á. bulinak zunichte werden < ar.].
yarSlDat- Szp. hortyogni j schnarchen [ónomat, vö. kazE.
yördlda- id., misN. yorolda- id., csagK. yurulda- id.; oszmE. yar§lt§- ein fortgesetztes geráusch].
yar§s egyszerre, egyúttal j auf einmal, zugleich; y. k§sk§rassd (valamennyien) egyszerre kiabálnak; salDakssm y. iiDaséd
a katonák (valamennyien) egyszerre lépnek.
yarGam, 1. yar.
yarlat-, yarlattar- ónomat, morogni; hortyogni | murién;
schnarchen.
yat'Bör, J. %ar.
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yarzSr, Szp. id. buzgó, szorgalmas, iparkodó | emsig, strebsam, cTapaTejibHHH; (vö. ZOL. CBoeBpaBHbift, OŐHA^HBBIH, BCÜHJIB^HBBIH) [kazB. ar schande, scham < ar.; arsdz schamlos, unverschámt; a. kdh ein mensch, der, ohne sich zu schámen, jede
grobe arbeit übernimmt].
%arza, Szp. id.: kus-%arzi szemöldök, a szemüreg fölső
széle | augenbraue, der obere rand der augenhöhle; kué-yarzi-tdGd
szemöldök (a szőr) | augenbraue (die haare).
yastar tehetség, képesség | fáhigkeit [vö. kazO. kastar-h,
misBug. yaétár-fo őepeatJiHBHH, aKKypaTHHíí < ar.].
•/astarlS
tehetséges | fáhig; vö. Bazsk. I, 29.
yastarzdr tehetetlen, képtelen | unfáhig.
yasmSk közönséges kendő (surBan), czukorsüveg alakjában
összevarrva, melyet a menyecske fejére, /uspu nevű fövegére,
illesztenek akkor, midőn férje házába megérkezik | ein gewöhnliches tuch (surBan), in der form eines zuckerhutes zusamrnengenáht, welches über das yyspa genannte kopfzeug an den kopf
der jungen frau gesetzt wird, wenn sie in ihrem neuen heim
angelangt ist.
yaska- lihegni, zihálni j keuchen; ónomat, vö. oszm. liaslaid. Zenk. 408.
yai lám! | sieh! sieh doch !
yamr, Szp. id. kész | fertig, béreit [kazE. azir, kazB. azdr,
kazdr, misBug. azdr,%azdr, kazSzp. yazdr, misN. addr,%azdr<.ar.].
yaDdrle- készíteni j bereiten, fertig machen.
%avas, Szp. id. öröm, kedv | freude, lust; eBd y,n,Da y. kaj§p én oda örömmel, szívesen megyek | ich gehe mit freude,
gerne hin [oszmB. havas wunsch, lust, leidenschaft < ar.].
%avas-yÍBar örömhír | freudenbotschaft.
yavaslan- megörülni froh werden; £B9 kile tav8r§nzan afiiazsm yavaslanfihé az én hazajöttemkor a gyerekek megörültek.
yavyalan- lelkesülni, fölhevülni, buzgóvá lenni | eifrig werden,
begeistert werden [vö. kazB. kauya lárm, schreien, kel.-tör. yauya
geschrei, beunruhigung].
yavzak, Szp. id. gyenge; félénkjscbwach; furchtsam, schüchtern [csagKún. gavéak weich, sanft, leér; oszmB. gavsak weich,
mürbe, locker, schlaff).
yavzak-ihreh
félónk, gyáva | schüchtern.
yavzaklan- meggyengülni | schwach werden.
'/dl, Szp. id. tél | winter; vö. GOMB. [kaz. k§S],

ydlle télen | im winter.
yjldx, Szp. id. lószőr (a farkból); húr | pferdehaar (von dem
schweife); saite [vö. kaz. k§l}.
Xdl%izm szikra | funke [vö. ? oszmB. kSySlpm funke; rotglühende asche, k§v§lg§m funke].
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%dn, Szp. id. baj, kín | leiden, qual; vö. GOMB. [kaz., ujgB.
kSjSn qual, strafe, prügell.
Xdns-, Szp. id. megverni, ostorozni | prügeln, geisseln; vö.
GOMB. [kaz. kdjna-, misBug. kina-].
ydnwr (folkl.) ismeretlen szó; nyilván valamely szint jelent j ein unbekanntes wort; bezeichnet offenbar eine farbe:
sarr§ns pafizin . . . %§m§rr§>i£ pafizin, simdssdns pafiíin ysnBdrns pafizin.
yop, 1. %drld [kaz. kSp].
•(9BdrD£- örülni | sich freuen [tobB. kSbdrta- sich bewegenj.
%9BdrDü öröm | freude.
ydr, Szp. id. leány j mádchen, toehter; vö. GOMB. [kaz. k§z}.
%dr-ar§m nőszemély, némber | frauenzimmer.
ydr-jdDaGanni így nevezik a puza-katísi nevű menyaszszonyt kisérő két v. három legény (vőfély) közül az egyiket,
a ki rendesen a menyasszony bátyja v. nénjének férje | einer von
clen zwei od. drei puza-katísi genannten begleitern der braut
(brautführern); zu jenem wird gewöhnlich der áltere brúder
der braut oder der mann ihrer álteren schwester gewáhlt.
yar-summi nyoszolyó-leány (6 — 8) í brautjungfer.
%dr-s§ri «leány-sör», estély-féle, melyet előbb a karácsony
és a háromkirályoknapja között tartottak j «das mádchenbier<>, art abendzirkel; solche wurden früher zwiscben weihnachten und dem dreikönigsfeste gehalten; vö. ZOL. 227.
%dr-, Szp. id. megtüzesedni, izzóvá lenni (pl. a vas) | glühend werden [kaz. k§z-].
/9rt-, Szp. id. izzóvá tenni, izzítani | glühend machen,
KajiiiTt; man§n kdGdr prDtt gyomorégésem van jich habé sodbrennen.
%drü izzó | glühend.
%9rel- pirulni ) rot werden, erröten [vö. x9r"> /^H?].
ydren keselyű J geier, KopinyHi) [vö. sorB. k§za máusegeier,
MHmejioBi.].

ydren torma | meerrettig [or. xpmuz}.
ydrsn-erni nagyböjt első hete (akkor a kvaszba [or.
EBacb] tormát vegyítenek) | die erste woche der grossen fasten
(damals wird in das halbbier meerrettig gemischt).
pras, Szp. id. kereszt | kreuz; vö. GOMB. (or. npecmz].
ydresh keresztapa j taufpate.
^dreélen- = ydrú-.
prd, Szp. id. szól (margó) j rand; sirma-ydrri folyópart | flussufer; sdDel-^erri asztalszél | tischkante, vö. ASM. 225. [vö. kazB.
k§r§j seite, rand; BADL. : kaz. kom. kar. T. L. k§rSi rand; su
k§r§j§ (kaz.) das ufer eines flusses; sorB. k§r§y rand, ufer; vö.
köz-tör. k§r ecke, kanté; (kaz.) esta0l k§r§ tischkante; (a keleti
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nyelvjárásokban) das hohe ufer, bergrücken;—másképen GRÖNB.
31, 94.J.
yndy, Szp. id. negyven | vierzig; vö. GOMB. [kaz. k§r§k].
ydryen- megsajnálni I bemitleiden, JKajriiTB [kaz. k§zyan-].
ydryi valamely ragadozó madár, ölyv: fogdos egereket;
mikor egy helyen lebegve vijjog, az esőt jelent; azt mondják
akkor, hogy «vizet kér» (yj>ryi siv iJDat) | eine habicht- (oder
falken-) art, «BepTonpaxT>» [kazE. kdrrSi sperber, Falco nisus,
kirg. telE. kSrySi eine kleine habiehtsart, csagE. (ZENKER) kSry-3
der sperber, ein raubvogel; oszmE. k§ryai eine habiehtart, szagE.
kdtjajak Falco apivorus],
ydryü savanykás, megsavanyodott (tej, tészta) | sauer, mit
saurem beigeschmack (milch, teig) [kazE. k§rkü jáhzornig; scharf
gesalzen, gewürzt, sauer, bittér].
ydryülen- megsavanyodni | sauer werden, beigeschmack
bekommen.
'/dryidenD-rcaus.
ydrh : pus-y. fejjel lefelé, fölfordítva, hanyatt-homlok | mit
dem kopf unterwárts, kopfüber; pus-y. ükrd leesett hanyatthomlok, fejjel előre; pué-y. saGSnza Wrat fölfordítva függ, fejjel
lefelé.
ydrh, Szp. id. piros, vörös; vöröshajú | rot; rothaarig;ydpydrld tűz- v. lángvörös, igen piros | feuerrot, ganz rot; vö. GOMB.
[kaz. kdz§l rot; k3p-k§z§l ganz rot].
ydrhytn kanyaró | masern, Kopt [vö. kaz. 'oszmE. kSzam§k id., kirgE. k§z§Ua id.].
ydrld-kué bot. «copo5KKa».
ydrhhn- pirulni | rot werden.
ydrhlst- megpirítani j rőten, rot machen.
ydrluDi (ydtid-\-uDd) bot. festŐbuzér | fárberröte, MapeHa.
ydrt: y.-surt házi nemtők, házi manók (házaspár) j die
liausgeister "(mann und frau): «arl§ ar§ml§; aréinni tulDa kii
p§yat, arSmd pürtre pumái* házaspár, a férfit kint felügyel a
házra, az asszony bent a házban a kályha közelében tartózko
dik; vö. MAGN. 49. «ara 6aőa, KHKHMopa», MAGN. 68. «ateHCKoe
Ö05KecTB0»; ZOL. 93. KHKHMopa; nra 6aŐa».
yds- : kas y. hunyorítani (jeladásképpen) | jemandem zublinzeln, mit den augen zwinkern [kaz. kirg. alt. tel. etc. E.
k§s- zusammendrücken, zudrücken; kös k§st§ (tel.) er drückte
•die augen zu, machte ein zeichen mit den augen].
ydZdn-, Szp. id. megakadni (pl. egér a lyukba); nyomulni,
hatolni, tolakodni | stecken bleiben; sich drángen, sich andrángen; un patns ydZdnz ydZdns pin§ Mark. Ili, 10.
ydskzfifo, Ucsebn. 101. ydskdé fogó, csipesz | zange [kaz.
kdskdé].

38

PAASONEN

H.

%9ster-, Szp. id. nyomni, szorítani | drücken, pressen,
acaTB, cacHMaTb.
X^zsp, Szp. id. számolás, számtan; tisztelet, becsülés | reehnungskunst, aritmetik; achtung [kaz. kirgB. isáp das záhlen,
kazB. isab zahl, rechnung; absicht; r a t < a r . ] .
ydzzph-, Szp. id., Ucsebn. 152. yizeple- számolni; tisz
telni I rechnen; achten, schátzen.
%9zepld becsült | geachtet.
%dzdk, Szp. id. szűk, szoros | eng, knapp; y. kus félig be
hunyt szem; vö. ps- [kazR. k§s§k (eng zusammen)gedrückt, kazO.
V3KÍM (eng)].
ydzdn-, 1. /9S-.
pzdr, Szp. id. meddő, nem fejős; nem szülő, terméketlen j
gélt, nicht tráchtig, HJIOBOH; unfruchtbar (von der frau) [kaz.
kirg. oszmB. k§s§r unfruchtbar (oszm.); gélt (kaz. kirg.)].
ydzorle- szorítani, szorongatni j drángen, bedrángen, drücken;
vö. Máté V, 11. [vö. ydsA.
ydé, Szp. id. kard: takácsborda | schwert, sábel; weberkamm;
vö. GOMB. [kaz. misBug. k§l§c sábel (kazV., misBug. , takácsborda'
(oep.no) is)].
y9S-py,l§ Ucsebn. 65. H3b (őn | kühling).
ydétimri vasbádog (melyből kanalakat készítenek) j eisenblech (woraus löffel gemacht werden).
ydvel, Szp. ydvsl nap j sonne; vö. GOMB. [kazR. kőjds],
ydvel-yri vaknap (?) | nebensonne (?); vö. ydvd-jy,Bi.
%9vel-jy,BÍ vaknap | nebensonne (aufwárts).
ydvel-sar§m§s, Ucsebn. 55. ydvel sav§r§n§zd napraforgó |
sonnenblume, no,n;cojiHeiiHHK'b.
ydvd Ucsebn. 1. yü.
y§j, Szp. yej, 1. yam.
y§j-, Szp. id. merni, merészelni | wagen [kaz. k§j-}.
ydjuid, Szp. id. merész | dreist.
y§jul§y merészség | dreistigkeit.
ySjay, Szp. id. sás j riedgras, ocoKa; vö. GOMB. [kaz. kirgR.
kdjak eine pflanze, die lange blátter hat, das riedgras, scheidegras (Alymus)].
y§jakk§n oldalán; oldalára | auf der seite, seitlángs; auf
die seite; v§l virdai!y, ő oldalán fekszik [vö. leb. oszm. csagR.
kdi ufer, rand, alt. tel. szag. oszmR. kSjSn auf der seite; (oszm.)
am ufer, tel. kojb. etc. R. k§in schief, schrág; k. catt§ (szag.) er
lag auf der seite; vö. ySju],
ySjar, Szp. id. ugorka j gurke; mm-ydjar Ucsebn. 54. THKBa
(tök | kürbis); vö. GOMB. [kaz. k§jar < ar.].
%§j§, Szp. id. (világító) szilánk | kienspan, jiyqiraa; sip-yöjji
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breítchen zwischen den aufschlagsfáden [kel.-tör. kyjak hobel;
s p a n Zenk. 730. (Vámb.), kyyyk splitter].
y$$l§y szilánktuskó | das liolz, der klotz, wovon kienspáne abgespaltet werden.
y§j-isikki, ydfizikki villaalakú vas, melybe a világító szi
lánkokat bedugják | ein gabelförmiges eisen, worin die leuchtenden kienspáne eingesteckt werden.
y§j§r, Szp. id. homok | sand [szőj. oszm. krmE. kair feiner
sand, der sand am boden der flüsse, sandbank, oszm Zenk. kayr
feiner sand, triebsand; sandbank; jak. yajyr tás kiesel].
yájyi azon, az említett j derjenige, der genannte.
y§jma, Szp. id. tejsürű, tejföl | sabne, rahm, schmant, CJIHBKH,
CMeTaHa [kaz. kajmak],
ydjmalu: y.-iGsrüsi tejsűrűből, tojásból és lisztből készí
tett kis palacsinta; halotti tornál eszik; egy serpenyőbe öt
darab befér | art kleiner pfannkuchen; vö. MAGN. 159, 169.
ySjmatldy, Szp. id.: Fiatal házasok szoktak fogadni — akár
a saját falujukból, akár idegen faluból — «helyettes apóst» és
«h. anyóst» (a férjnek), ill. «helyettes apát» és «h. anyát» (a
nőnek). Előre megállapítván a dolgot, az illetőkhez indulnak,
ajándékokat (ingeket stb., valamint pálinkát és sört) vivén. Eme
zek gyermekeiket küldik a saját rokonaikhoz meghívni ezekkel
a szavakkal: amr piran paDa, pirdn paoa usa-pué kilm! (jertek
hozzánk, hozzánk medvefej jött!). A fiatal házasok a háziurat
és háziasszonyt padra ültetik, a magukkal hozott sörrel telt ivó
edényből kínálják és ajándékaikat karjukra helyezik, maguk le
térdelnek előttük/Mielőtt haza indulnak, borjút, bárányt és ludat
vagy tyúkot kapnak ajándékul. Ettől fogva a fiatal férj az
öreg embert y§jmatl§y-yundm (y§jmatl§y-apósomnak), az öreg
asszonyt ydjmatlSy-ani (^.-anyósomnak), neje pedig őket y§jmatl§y-atís f/.-apámnak), ill. ySjmatldy-anne (^.-anyámnak) szó
lítja; amazok viszont a férjet kerü (vőnek), a nőt ydrdm (leányom)
szólítják j Es ist sitté, dass junge eheleute einen «stell vertre tenden schwiegervater» und eine «stellvertretende schwiegermutter» (für den mann), bezw. einen «stellvertr. vater» und
eine «stellvertr. mutter» (für die frau) mit besonderen zeremonien verschaffen, welche sie dann •y§jmatldy-yundm (yjjmatldyschwiegervater) und y§jmatlSy-ani (j.-schwiegermutter), bezw. y§jmatlSy-atíe f^.-vater) und y§jmatl§y-anns (^.-mutter) anreden und
von welchen sie wiederum kerü (schwiegersohn), bezw. ydrdm
ímeine tochter) angeredet werden [kazO. k§jamatl§k cBaxa, npoBOJKRTaH HeBBCTH, nocaaceHHafl Maxt; vö. ZOL. 140.; vö. kim.
ujg. oszm. adR. kdjamat die auferstehung der todten am tagé
des jüngsten gerichtes < ar. kyjamet Zenk. 726. auferstehung;
das jüngste gerichtj.
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ySjra, Szp. id. fenkő, köszörűkő J schleifstein, wetzstein ;
al§-y§jri kézifenkő | handwetzstein; savra-y§jra kerek köszörűkő |
runder schleifstein mit kurbel [kaz. kajrak].
ySjra-, Szp. id. köszörülni | schleifen, wetzen [kaz. kajra-).
ySjzsm, 1. yam.
ydju női ing vállára varrt piros szalag | ein rotes bánd,
das dem frauenhemd an den schultern angenáht wird [? kojb.
szagR. k§j§g rand, ufer, v e r b r á m u n g ; vö. kirg. barR. k§j§k
ein im kleide eingesetzter keil: vö. yjjakksri}.
y§la világos barna, fakó (ló. kacsa); hellbraun, «caBpacbrií»,
«noxojKÍfi Ha Bepő.oo,n;a» (v. pferdén und enten) fkazB. kóla].
ySlas, Szp. id. öl j klafter, faden; aW-y§lazd természetes öl j
eine klafter mit ausgestreckten armen gemessen, MaxoBaa caateHb; vö. GOMB. [kazR. holdé].
ySlat valamely ragadozó madár, egerésző kánya (?) | ein
raubvogel, máusefalk (?); vö. ZOL. ny/iada MtiniejiOBi. — nTHu;a
[barR. kulad§ geier; sorR. kSlad§ habicht (máusegeier)j.
y§l§p, Szp. yolop zsinórból v. szíjból való fogantyú (pl. az
ajtón, a csöbrön [ = hordószíj]); vonókötél (a szánkón) | handgriff v. schnur od. riemen, henkel (z. b. an der tür oder an
einem zuber zum tragen); zugseil (an einem schlittchen) [krm.
oszmR. kulp griff, handhabe, henkel (eines gefásses), kirg. tarR.
kulup das schloss (einer tür) < ar.(-oszm.) Zenk. külab haken,
türangelj.
/olya, Szp. yolva fül j ohr; vö. GOMB. [kazR. kólák, jak.
kulgay].
yJlyalGi (y§lya-\-alGa) függő | ohrgehánge [vö. aÍGa}.
y§lyaz§r süket j taub.
ySlya-s-unatti fülczimpa | ohrláppchen, ohrzipfel.
y§lo§ porhanyó, puha | locker, mürbe, weich; p. szr por
hanyó föld.
y§lD§lan- porhanyulni | locker, mürbe werden.
y§lü§lat- porhanyítani | mürbe machen, lockern.
yúfiídk, Szp. id. kalász-szálka j granne, OCB [kaz. k§lc§k}.
y§ma, Szp. yoma deszka; polcz | brett; wandbrett, wandgestell; vö. GOMB. [? kazR. kuna das brett, auf dem man teig
mangelt, küchenbrettj.
y§maé, Szp. id. piros pamut-kelme | rotes baumwollenzeug
[kazR. komáé, ar. qumas].
y§mdl, Szp. yom§l növő gabona szára, gabonaszár |
der wachsende halm; virnS y. tarló J stoppel; vö. GOMB. [kaz.
kam§l].
y§m§r tehén színéről mondják | von der farbe der k u h :
«KaKB qaJiafl Jionia^t»; vö. MAGN. 151. y. (kusj ^wMiaTtiH 197.
Kapiü (MacjflHiM), ZOL. 98. Kapiü, cBpLiíi [kazR., kazO., kazV.
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koijyer hochblond, pycMÍi, misBug. kupf§r kékes, kékbejátszó j
biáulich, kirg. csagE. konur gelbbraun; dunkelfarbig, braun,
schwarzgrau],
y§m§r: unSn yurt y. pur neki sok méhe és méze van | er
hat viel bienen und honig; vö. MAGN. 51. [kaz. TaraE. kuySz
káfer, maikáfer, kirgE. koyuz káfer, Kar. T. (EADLOFF) komuz
káfer, wurm, telE. kon§s káfer].
y§m§rl§: ml yurtld y§m§rl§ id.
y§m§s, Szp. yem§s nád j schilfrohr, schilf; vö. GOMB. [kaz.
alt. etc. E. kam§s\.
y§m§t, Szp. yemSt lóiga | kummet; vö. GOMB. [or. xoMymz;
vö. kaz. barE. kam§t < or.].
ydmla, Szp. yemla komló | hopfen [kaz. kelmék, bar. szagE.
kumnak}.
ydinla-sirli málna | himbeere; vö. GOMB.
y§mla-sirii-j§v§séi málnabokor j himbeerstrauch.
ySmla- csikózni, vemhezni | füllen werfen; vö. GOMB. ynmla-,
vö. ydti [kazE. kolonna- (kelen-[-la-) füllen werfen, kelen das
füllen (im ersten jahre)].
yjjmBd, Szp. yeniBO hólyag; húgyhólyag; begy | blase; urinblase; kropf; pul§-y§niBÍ halhólyag j fischblase; vö. pdzsys.
y§mzar- levegőbe csapni, vágni (csak megijesztés végett,
úgy hogy a csapás nem talál) j in die luft schlagen od. hauen.
y§n (folkl.) csikó | das füllen, fohlen; hnz iul irtssn ut /iéédn y§nns jzrtse par ! — vö. ySmla- [kaz. kelen id.; vö. misBug.
ken ein fehlgeborenes füllen].
ySna, Szp. yena vendég | gast; ydnana kaját menjünk lá
togatóba v. vendégségbe; y§na-vdrle vendégek | gáste [kaz. kunak}.
yjiidy- megszokni, hozzászokni | sich an etwas gewöhnen;
vö. GOMB. y^ny- [kaz. kiindk-; vö. kazE. kandk- sich an jemand
hangén, auf etwas sehr versessen sein; kirgE. kandk- an etwas
gewöhnt sein, etwas lieben, oszmE. kandk- dressirt sein (von
hunden und jagdvögeln)].
ySnDdla, Szp. id., Ucsebn. 89. y§nG§la poloska | wanze; vö.
GOMB. [kaz.

kandala],

y§nD§la-kur§GJ bot.
yJnDdla-patsi egy kis keményröpü rovar | irgend ein káfer.
y§nD§r 1. mikor házaló tatár az utczán kiabál, nyúlbőrö
ket akarván venni stb., ha nincs mit eladni, tréfából azt mond
ják neki: y§>iD§r-tir pur ,van j.-bőr' | weun ein schachernder tatár
auf der gasse schreit und man nichts ihm zu verkaufen hat,
wird aus spass geantwortet: y.-tir pur ,es giebt /.-fellé'; 2. sze
gély (szalag) ing és bunda alján | besatz (bánd) am schoos des
hemdes oder des pelzes, Ucsebn. 21. TectMa; vö. GOMB. Lkaz.
kendez, misBug. kandSs bieber].
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y§nd§r-amak valami hasfájás-féle | art bauchweh, «6pioxo
pijKeri))).

pnfiidr kidülledő (szemről mondva) j ausstehend, glotzend
(v. den augen) [csagKún. k§nc§r scbieláugig].
•pnfiidr-kusld szemeit kidüllesztő vagy kidüllesztve for
gató | glotzáugig.
yep Szp. 1. ypp.
pBar-, Szp. yemir- fölemelkedni, fölszállni; dagadni, felhólyagzani | sich erheben, emporsteigen, ersteigen; anschwellen,
blasen bekommen; tdDdm ydBarai a füst fölszáll; v§l y§Barn§ tu
sine ő fölmászott a hegyre; vö. GOMB. [kaz. krmE. kabar-].
ydBartma : s§marDa-y§Bartmi lepény, mely tojásból és tej
ből kevés sóval készül J ein kuchen, der aus eiern und milch
mit zusatz von salz in einer pfanne gebraten wird [kazR.
kabartma ein pfannkuchen aus gesáuertem teigl.
yOBartúz§ Szp. bőrkéreg j sohwiele.
ydBarDu vegyített rozs- és árpa- vagy búzalisztből sütött
kovásztalan kenyér | aus gemischtem roggen- und gerstenoder weizenmehl gebackenes ungesáuertes brod ; vö. ZOL. 99.,
MAGN.

46.

y§B§t- elszakítani, leszakítani; lekoppasztani, lehámozni | abod. losreissen; abnehmen, abschálen, abrinden [vö. kaz. tobR.
kup- sich loslösen, abspringen (vom angeleimten), kubar- erheben
(von einer stelle), abnehmen, abreissen, kazB. kuptar- abschálen],
ydpjsSk, Szp. id. kis csíptető, szőrcsíptető | kleine zange [vö.
kaz. tel. alt. kirg. etc. R. kap- fassen, packen, ergreifen, kaz.
tel. szag. beit. kcs. oszmR. kapc§k beutel, futteral],
y§r: y.-suran szaggatás J gliederreissen; vö. y§r-suranl§
Máté IV, 24. pa3CJiaőJieHHBiH; vö. y§r§k [kaz. k&ro trocken, alt.
etc. R. kuru id., tobR. k. sdylau das reissen in den gliedernl.
y§r- száradni | trocknen, dürr werden [kaz. kor§-].
ySrt- szárítani | trocknen.
y§ra-, Szp. yera- félni | sich fürchten [kaz. kur§k-, kurk-}.
y§rat- megfélemíteni, ijeszteni | in furcht setzen, erschrecken.
y§raví§, ydravzay félénk J furchtsam.
ySruzS iszonyú, veszedelmes | schrecklich, gefáhrlich; vö.
Máté VII, 27.
y§ra%, Szp. y&ray páros tárgyak egyike, fél- | einer von paargegenstánden; y. ura félláb [ der eine fuss, ein fuss; jdkrezdn
yvrayji viliid az ikrek egyike meghalt | eines von den zwillingskindern starb.
y§ray-é§marDal§ féltökű | einhode.
ydrdk száraz, kiszáradt | trocken, vertrocknet, vö. GOMB. ;
vö. y§r [csagR. kuruy, ujgR. kuruk; vö. kaz. koré].
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y§r§m, Szp. yer§m korom j russ; vö. GOMB. [kaz. kérem].
y§rlat- morogni (kutya) | murren (v. hunde) [ónomat, vö.
alt. leb. tel. szag. kojb. tar. kürR k§rla- schnarchen, kráchzen;
(tob.) heiser sein, röchelnj.
y§rman, kdrman oldalas szekér, kasos szekér, szénás- vagy
szalmásszekér j art korbwagen, heuwagen [per. harmen, hirmen
ernte; getreidehaufen; tenne; scheuer; dreschwagen, dreschmaschine (ein karren mit zackigen rádern) ZENK. 406. > oszmE.
ydrmdn tenne, krmE. yarman tenne].
y§rmanlat- : y§rmanlatsa kdlDe tyrttarza kilét kévével
telerakott szekérrel hajt ide j er fáhrt einen mit garben beladenen wagen her.
prsan valamely szellem (mely elszáritja az ember tagjait) |
ein geist (der die glieder des menschen vertrocknet); «y., an
tiBdt, anydrt!)) — vö. MAGN. 91. xypőauz ,EorT> mepTBu', ZOL. 99.
,aiepTBa' [kazE. kerbán, hermán opfer < ar.].
%§rB§k szemszőr | augenwimper; kus-y§rB§kki, Ucsebn. kusytirBayyi id. [kazE. kdrpdk].
y§rBii karima (a kalapon) | krempe, rand (am hute), OKOjibunt; vö. GOMB. [kazE. k§rpü der untere rand des hutes oder
der mütze].
ySrt- szidni | schelten; vö. Máté V, 11. [vö. sorE. k§rtabeleidigen, necken].
ydrfi&dk, Szp. id. lóvakaró | striegel (zum reinigen der
pferde); vö. yir- [vö. kaz. alt. etc. E. h§r- kratzen, abkratzen,
abschaben, kazE. k§rfdc striegel (zum reinigen der pferde)].
ydrfiédkla- megvakarni (lovat) | striegeln (ein pferd).
ySs-, Szp. yes- hányni, okádni | brechen, ausbrechen [kazE.

kes-\
y5z§k okádék j clas ausgespieene.
y§s: y. tu- sziszegni | zischen [ónomat, vö. oszmE. k§s:
k.-k. giilmak kichern].
y§sla- id.
ySssan, Szp. yezan, Ucsebn. 17. ySzan mikor? j wann? kirdk ydésariDa akármikor, mindig | wann immer, immer; vö.
GOMB. y§zan [kaz. kajcan, kacan].
ydzd, yds, Szp. yezd melyik? | welcher? y§s tsy,yne, y. v§ydtra néha | bisweilen; vö. GOMB. [kaz. kajs§ welcher?]
ySoa, Szp. yeDa leánykérő; «koma» | brautwerber; «gevatter», CBaTi. [kazE. kedd).
ydDar (imákban) előfordul a yajar (,gonosz, rossz') szóval
együtt: ej, irt> yajar, yajar§rwan y§Dar§nnan ezd siyla 6, te jó
gonosz-szellem, védj te (bennünket) minden rossztól! j wird mit
yajar (,böses') zusammen gebraucht [kazB. katdr gefahr, ujgEv
kadar id., krmE. yadar id., oszmE. yatar id. < ar.].
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ydnar- megmenteni | retten, erretten [ur. kadar iiacn,
crepern; vö. kazE. ketkár- befreien, losmachen, kétől- sich
retten].
y§D§l-, Szp. yeDol- megmenekedni | gerettet werden, 1136aBHTBCÍI; vö. GOMB. [kaz.

ketol-].

y§D§r- szidni | sch elten.
•ptlan- vesződni, (hiába) fáradni J sich abplagen, (vergebens
od. unnütz) sich bemühen; SZB pajan,- mm y§tlan,D§n f te gaz
dag vagy; mért fáradtál (hiába)? §ss§r ydtlanassi Márk, VII, 22.
őe3VMCTBO; vö. Asm. 289. 3aHHMaTLca UÍMÍ, JIHŐO; VÖ. Eazsk.
I, 23, 24. íoszmE, katlan- nahrungsmittel erwerben, sich ernáhren].
y§tl§ szerencsés | glücklich : yajran y. imluSr legyen sze
rencsés az ünnep! [kazB. kűtld gesegnet, glücklich; kot glückseligkeit].
ydtld rendes, tisztességes, tiszta, csinos [ sauber, ordentlich,
austándig, nett; y§tl§ray sde varrj rendesen! [yo. ? ? csagKún.
kutal- sich schmücken, sich mit kleidern schmücken].
yStsSr rendetlen, kelletlen, tisztátlan; / . sirn§ tisztátlanul
írt, firkált.
ydv-, yu- űzni, hajtani, kergetni | treiben, verfolgen; ynza
k§lar- kihajtani | hinaustreiben, BLirflaTt; [kazE. kü-].
ydüoia-, Szp. id. = y§v-.
yuoar- caus. hajtatni | treiben od. jagen lassen.
yjca, Szp. id. fűzfa | weide, HBa (Ucsebn. 56.), niaJiBHiiKi.
(ZOL. 92.); vö. éűzd [ur. kak HBa, oszmE. havak pappelj.
ydcan- (folkl.) örülni | sich freuen [kazE. kuau-].
y§var-, Szp. id. (hátra)hagyni | (zurück)lassen, ocTaBHTt ;
vö. GOMB. ; vö. yur-, yiv-3 [1. %iv-*\.
yjvat erő, hatalom | kraft, macht; vö. GOMB. [kaz. kom.
barE. kuat < ar.].
ydvatlan- = y§vatl§lan-.
y§vatl§ erős | stark.
ydvatldlan- erősödni | stark werden.
ydvatldlat- erősíteni | stark machen.
y§vats§r erőtelen | kraftlos.
ydvatsdtian- elgyengülni j von kráften kommen, schwach
werden.
y§vaüir szállás, kvártély f quartier; vö. GOMB. [or. neapmupa, diai. xeamupa].
ydUdl, Szp. id. odvas; odu, odvasság j hohl; höhluug (eines
baumes) íkazO. k§u§s}.
ydcdllt) odvas (melynek több odva van) J mit vielen
höhlungen.
y§v§r, 1. yam.
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yir, Szp. id. mező, mezőség, pusztaság, föld | féld, steppe,
noJie, CTent Lkaz. k§r\
yir-dzan császármadár | haselhuhn.
yir-kafizaüi Scolopax gallinago | heerschnepfe (ZOL. 93.
caiira).
yir-Ud/ji fekete harkály j schwarzspecht.
yir- fölhúzni, emelni (emelő-rúddal) | aufwinden, (mit hebebaum) heben [oszmR. k§v§r- drehen, zusammendrehen, aufwickeln, umbiegen etc. (Zenk. 730. zusammendrehen, rollen,
biegen, verdrehen etc.)].
yirdn- meghajlani, meggörbülni | sich biegen, sich schief
biegen, sich krümmen.
yirGshn- testét ide-oda nyújtani, fészkelődni | sich winden, den körper hin und her drehen.
yirs: y. yirzí turD§s- erőpróbát végezni úgy, hogy ketten
egymással szemben a földön vagy a padlón ülve, két kézzel
húznak egy fabotot maguk felé | eine kraftmessung üben so,
dass zwei personen, indem sie einander gegenüber auf der erde
oder der diele sitzen, mit beiden hánden an einem stecken
ziehen [vö. yirds}.
yirh" (ónomat.) lármázni | lármen, tőben; s§rttan isSmat,
sarS yirht. — pir-tertni (tal. mese) a csuka lemerül, a hadsereg
lármázik. — szövés [vö. alt. etc. R. kSrla- schnarchen stb.; vö.
ydrlat-}.
yirdé, Szp. id. elébe, ellen | entgegen, gegen; Ucsebn. 125.
ynpaMtiíi (fejes | hartnáckig); y. pul- találkozni | sich begegnen;
y. t§r- ellenezni | sich widersetzen [kaz. karSsS, karéf\.
yirdé-vdrdnni azon (láz)betegség, melybe az ember néha bele
esik, ha szél ellen jár j eine (fieber)krankheit, die bisweilen denjenigen angreift, der gegen den vrind geht.
yirdé- tönkre menni j in verfall geraten, verfallen.
yirlü 1. az ívalakú gyapjúverőnek a húrja | die sehne an
dem bogenförmigen wollschláger; 2. cTyateHb y caHeií [vö. kazR.
kdrss sehne, bogensehne, alt. etc. R. kiris, altR. k§r§s]*
yirlü-íapkdfizi
négyélü rovásos bot, melylyel a gyapjú
verőnek a húrját verik j ein vierkantiger stáb, womit die sehne
des wollschlágers geschlagen wird.
yizepls, 1. ydzsple-.
yitre, Szp. id. csinos, tisztességes, tiszta | nett, sauber,
reinlich [?? kkirgR. kútra trefflich, npeKpacHbifi; ? or. xumpuű
schlau, geschickt].
yitrslen- csinosodni stb. | nett werden u. s. w.
yivzs hengerfa a szövőszékben | der brustbaum, zeugbaum
am webestuhle (woran die ketté od. der aufzug befestigt ist),
iipmniBa, npniiiBima.
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yivze-isavzi = tSratma.
yilla-, Szp. id. coire, futuere [? tel. leb. kojb. szag. tobB.
kal§- sp ringen, aufspringen etc.j.
pilláé- párosodni | sicb paaren.
yip hirtelen szájába venni, kapni valami után | scbnappen,
mit dem munde, mit den zábnen ergreifen; puW vSlüana yiprd
a hal kapkodott a horog u t á n ; jala mit yipr9 a falu meggyuladt;
vö. kap; y§pj!s§k [kazB. kap-, kazB. kab-).
yiptar- caus.; vy,nik jiiph ífan puídBa yiptar§B§r s%uiDdraB§r (meséből) tizenkét-águ bőrostorral alaposan megvertük.
yÍBala-, Szp. id. tapogatni, megtapintani j mit den hánden
tasten, befühlen, mynaTB [kazE. kabala-, id.; etwas so heftig
tun, dass hánde und füsse in starke bewegung kommenl.
yiBalan- nagyon sietni | sich beeilen [kazE. kabalán-],
yisar hír, tudósítás | nachrieht, botschaft [kazB. yabár
< ar.].
yÍBasla- tapogatózni, vaktában keresni j tappen, herumtappen, durchstöbern [vö. yiBala-].
yir-, Szp. id. vakarni, kaparni (ab)schaben, kratzen; Ucsebn.
153. CKOŐJIHTL, rpecTH jionaTOK); ZOL. 100. CKOÖJIKTB; cTpnib,
ÖpHTB; tirasfok y. trágyát lapáttal kivakarni | ausmisten; vö.
ydrfii.dk [kazE. k§r- (ab)kratzen, abscbabenj.
yirS, Szp. yir fenyő | tanne, kiefer. cocHa [vö. ? kaz., kirg.
tel. leb. etc. E. karayai tanne; (kaz.) lárchenbaum, jak. yaryja
tanne; ur. kad§ cocHaJ.
yir§ k§rtiBÍ Ucsebn. 86. PBIÍKBKB (gombaféle f reisker,
brátling).
yirldy fenyőerdő J tannenwald.
yir§m, Szp. id. has, gyomor [ bauch, magén; ura-yir§m9
lábikra | wade; vö. GOMB. [kaz. karSn].
yir§ml§y, Ucsebn. 43. no^upyra.
yir§m-sal§y9, Ucsebn. 43. yir§m-sarl§y bauchgurt (der
pferde), no^npyra.
yizani (*yiz§-{-ana) a szemérem feletti rész j Venus-hügel, die
bauchige stelle unterhalb des bauches [vö. kaz. krm. oszm. E.
kasSk zusammengezogen, fest zugebunden; jeder körperteil, wo
die haut faltén bildet, hauptsáchlicli der unterleib mit den
schamteilen, der Venusberg, die weichen, oszmZenk. kasdk schambein, hodensack, überh. die ganze schamgegendj.
yisma fanedv | baumsaft [vö. ? oszm. kazm§k eine art geeáuerter milch].
yisna, Szp. id. kincstár | schatzkammer [kaz. komE. kazna,
ujgE. kazma < ar.].
yié, Szp. id. mög, hátulsó rész | das hinten befindliche,
hintere seite, hinterteil, 3a,HB; pürt yisns a ház mögé j hinter
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das haus; pürt yizdnfize a ház mögött | hinter dem hause; pürt
1%zdnfiízn a ház mögül [krm. oszm. adE. k§c der hinterteil].
yié-, Szp. id. vakarni, kaparni j kratzen, jucken (tr.) [kaz.
krm. tob. kom. oszmE. kas§- abreiben, kratzen, striegeln; jucken,
kratzen].
%izalan- vakaródzni | sich kratzen.
%it- megkeményedni, megmerevedni, megfagyni, megder
medni | hart werden, erstarren, zufrieren; Ucsebn. 153. CKyUHTLca, oTBepA'feTL [kaz. hat'"],
%itkan szikár, sovány | hager, mager, TOHIÍÜ [tel. csagE.
katkan mager, hager; hart, gefroren, erstarrt(von flüssigkeiten)].
Z$D§, Szp. id. kemény, merev; szilárd; fösvény, fukar |
hart, starr; fest; geizig; é»G§r yitti kenyérhéj | brodkruste [kaz.
kat§].
yityura száraz tavalyi fű | dürres vorjáhriges gras (ZOL.
100.

qepHOÖHJIBHHK'L).

Xiti^Z* Ucsebn. 113. yipdldy fösvénység | geiz, CKynocTb.
Xiv-1 önteni; levetni (ruhát), lehúzni (csizmát), letenni (ka
lapot) | giessen; ablegen (kleid, hut), ausziehen (stiefel); vö. ZOL.
CKH^aTb o^ejK^y, Ucsebn. 153. CKHHyrt; Uan, íwn y. harangot,
gyűrűt önteni [kazB. k&j- giessen, schütten, abschütten. fallen
lassen, alt. kirg. etc. E. kui (metall) giessen; giessen, eingiessen,
einschütten, szag. kojbR. kus- ausgiessen, aus-ytreuen, jak. kut
giessen, streuen; begiessen].
yirSn- levetkőzni | sich abkleiden.
yiv-*: k»Bzr (kasma) y. hidat épiteni | eine brücke schlagen,
anlegen; jdr y. nyomot hagyni | eine spur hínterlassen; vö. ASM.
365. yiv-, yu- iuiacrb (tenni vhová, rakni | legén), ZOL. 99. yivHRKJia^biBaTL, kibár %„ MOCTL MOCTHTL VÖ. GOMB.; VÖ. yur-1,

y§var- [kazB. kuj- legén, stelien, setzen, alt. kojb. ad. etc. E.
koi- hinstellen, hinlegen; lassen, verlassen stb., ujgE. kot- hinlegen, hinstellen; bei seite legén, verlassen, zurück-, hinterlassen,
überlassen; vö. krm. oszm. csagE. ko- stelien, hinstellen, hin
legen; lassen, verlassen; vö. GRÖNB. 74, 92.].
Xii'dy polyva, korpa | spreu, kleie [kaz. kibák].
yranféys franczia | ein franzose [or. $ptmtpy&&]*
yresn-aúm keresztanya j taufpatin [or. KpecTHaa (MaTb)j.
yjesn-aits keresztapa | taufpate [or. KpecTHbiü (oTeirb)Jyu, Szp. pi, 1. yam.
yu-, 1. y§o-.
ynjSr fa külső kérge | die áussere rinde eines baumes;
yjirdn-yujri nyírfa belső kérge | die innere rinde der birke, vö.
GOMB. [kaz. kaj§r§, kajr§].
yuprla- kérget legyalulni (a sava nevű gyaluval) | die
rinde abhobeln (mit dem sava genannten hobel).
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yujyj, Szp. %yj%§ bánat, bü, szomorúság, gond | kummer,
sprge, gram [kaz. kajy§}.
yuj/dld szomorú, bánatos | traurig, betrübt; y. sin, yiBar.
yujyjr- szomorkodni, búslakodni [ sich betrüben, traucrn
[kaz. kajySr-}.
ywyas (inf.), Ucsebn. 153. HcnapjiTBCíi (elgőzölögni, elpáro
logni j verdampfen, ausdünsten); vö. ZOL. yoy- yöbiBaTb, ycuxaTf.
[sor. szagE. kok- abnehmen (vom wasser)].
X'Wa pozdorja j scbabe, KOCTpnica [vö. ? altR. kok schinnen
(auf dem Kopf), grind, schorf, kruste, altV. kok cxpyirL, napnn>;
nenejrb, npaxn.. altV. kak, kakas cKopjiyna (Haaiiirij); ? alt. etc.
E. kok trocken, hartl.
yiiXd, Szp. yuvS valamely ehető növény (szára fanyar) j
eine essbare pfíanze (dér stengel hat einen herben geschmack), «niKHp;i,a»; majra-xuyyi
Mintás p*^,bKa (Ha 3aroiii H Ha noHMaxb))); ZOL. yoy «Kyra, KyKa (typba), ,H,HKynia)) [kazE. kaid eine essbare pflanze, küld CBepryöenT.;
vö. kazO.].
y%iy-kdpsi bot. = yuyp.
yul, Szp. id. kar; első láb .(állatoknál) | a r m ; vorderfuss
kaz. kid],
/ul-ajíd), Szp. yul-yjdsi, hónalj [ achselhöhle.
Xul-labatki lapoczka-csont | scbulterblatt.
yul-puési váll | schuiter.
yjila. Szp. iá. város | stadt [kaz. kala < ar.J.
yul§ hosszú sarjadék, vessző, suhogó | langes reis, rute,
gerte [kazE. kolya stangel.
yjddni, Szp., Ucsebn. %ulön vastag, sűrű j dick, clicht; vö.
GOMB. [kaz. kalSn].

yulSm, Szp. id. menyasszonyi díj | das kaufgeld für die
braut, brautpreis, ~/9r-yul§md id. [kaz. szag. kojbE. kalStn],
yul'len lassan | langsam, still (adv.); Ucsebn. 120. Me^jreHHMH ; yullen yulhne% lassanként | allmáhlich.
Xy>lD§rma(óí§, Szp. yjÚDdrinaé a csuvas női ing vállain levő
hímzett vagy rávarrott minta | ein brodirtes oder angenáhtes
muster an den schultern des tschuwaschischen frauenhemdes
[adE. kolturma§ aufgeschnittene ármel des oberen rockes, die
offen herabhángen oder über den schultern umgescblagen sind;
(ZENKER) kragen, einschnitt, ármel, csagE. kolturmac kragen,
csagKún. kolturmag kleideinschnitt, sauml.
yylDdrfizö, Szp. id. csévéző-gép, gep, melylyel csóvófc vetnek,
czórnát a csóvére felgombolyítanak | werkzeug zum spulen, cicajibHHH,a [kazE. kaldSrca CKajibHHiia j garnspulel.
yum. bullám | woge [altE., altV. kom id., oszmZ. kum bewegte welle oder brandung des meeresj.
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Tudományos Akadémia kiadásában évenként megjelenő kiadványok közül
a következőket, ú. m. az
Akadémiai Értesítőt,
Almanachot,
Archaeologiai Értesítőt,
Archseologiai Közleményeket,
Emlékbeszédeket,
Értekezéseket (Nyelv- és Széptudományi, Bölcsészeti, Történelmi,
Társadalomtudományi),
Magyarországi Német Nyelvjárásokat,
Magyarországi Szláv Nyelvjárásokat,
Mathematikai és Természettudományi Értesítőt,
Mathematikai ós Természettudományi Közleményeket,
Nyelvtudományi Közleményeket, Nyelvemlóktárt,
Magyar történelmi emlékeket: Okmánytárak, írók, Országgyűlési
emlékek,
Könyvkiadó-Vállalatból évenként négy kötetet
évi 20 korona átalányösszegért, vagy ha a Könyvkiadó-Vállalat most
említett négy kötetét angol vászonkötésben kivánják, évi 23 korona
20 fillérért rendelhetik meg.
Mindezen iskolák, könyvtárak, egyesületek stb. a Magyar Tudo
mányos Akadémia többi kiadványait 25 % engedménynyel szerezhetik
meg a Magyar Tudományos Akadémia főtitkári hivatalánál.
Ha a föntebbi átalányösszeg az óv első felében küldetik be a
főtitkári hivatalhoz, a kiadványok portómentesen küldetnek meg; ellen
kező esetben az évi 20 korona (esetleg 23 korona 20 fillér) átalány
összeg a Könyvkiadó-Vállalat négy kötetének megküldésekor, november
végén, utánvétellel kéretik be, s ekkor a czímzett a postaköltséget is
viselni tartozik.
Eddigelé 314 hazai iskola, könyvtár és egyesület részesül az átalány
fizetés kedvezményében.
Ez iránti jelentkezések a főtitkári hivatalhoz intézendők.

A Magyar Tud. Akadémia
Főtitkári hivatala.

N y e l v t u d o m á n y . A M. T. Akadémia nyelvtudományi
bizottságának megbizásából szerkeszti Asbóth Oszkár. Első
évfolyam, 1. szám. Ára 1 kor. 50 fill.
Ez új folyóiratnak, melynek megindítását a M. T. Akadémia a nyelv
tudományi bizottságnak és az I. osztálynak előterjesztése alapján 1906.
évi január 29-én tartott összes ülésében elhatározta, az a czélja, hogy
általános és különösen indogermán nyelvészeti értekezéseken kívül tájé
koztató és ismertető czikkeket közöljön a külföldi nyelvtudomány hala
dásáról. Épp egy félszázada, hogy Hunfalvy Pál Magyar Nyelvészet czimű
folyóiratának programmjában (I. köt., 1856., 7. 1.) a szoros értelemben
vett magyar nyelvtudomány mellett a ahellén-latin nyelvtudomány»-ra
is rámutatott, «úgy hivén, hogy ezek tudását kell legelőbb öregbíteni
nálunk», s egyúttal a szanszkrit nyelv ismeretének fontosságát is hang
súlyozta. A Magyar Nyelvészetnek, 1862-től fogva pedig a
Nyelvtudományi
Közleményeknek
hasábjain csakugyan meglehetős számmal jelentek meg
az indogermán nyelvészet kérdéseivel foglalkozó értekezések, ismertetések
és biráiatok, az utóbbi folyóiratban főleg Simonyi Zsigmond szerkesztő
sége idejében (1893—1895). Azonban az a körülmény, hogy ama tudo
mányágak fejlődése ujabban mind nagyobb lendületnek indul, másrészt
annak elismerése, hogy a Nyelvtudományi
Közlemények főfeladata, hogy
a magyar nyelvhasonlításnak nyisson teret, arra indította a nyelvtudo
mányi bizottságot, hogy egy új általános nyelvtudományi folyóiratnak
megindítását javasolja és feladatául főleg ama tanulmányok gondozását
tűzze ki, a melyek hazánkban szélesebb köröknek (főleg középiskoláink
philologus tanárainak) érdeklődésére tarthatnak számot s a melyek a
szoros értelemben vett magyar nyelvészetre is termékenyítő hatással
lehetnek. E tudománykörök főkép a következők: 1. általános nyelvtudo
mány (főleg nyelvlélektani fejtegetések, a segédtudományok köréből külö
nösen phonetikai kérdések tárgyalása); 2. indogermán összehasonlító
nyelvtudomány; 3. az egyes indogermán nyelvek közül főleg a görög,
itáliai, germán és szláv nyelvekre vouatkozó tanulmányok. Az e körökbe
tartozó kérdések egyrészt értekezések, másrészt ismertetések, bírálatok
és kisebb közlemények alakjában tárgyaltatnak a folyóirat hasábjain.
A folyóiratból, a mely ASBÓTH OSZKÁR szerkesztésében
Nyelvtudomány
czimmel indul meg, évenkint — további intézkedésig —• két ötives füzet
fog (május 15-én és november 15-én) megjelenni.
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