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24.

Az indogermán és a finnugor nyelvek
rokonságának kérdéséhez.
(Felelet WIKLUND K. B. hasonló czímű czikkére.)

A NyK. XXXVI. kötetében tekintettel a tárgy fontosságára
hő kivonatban ismertettem és beható megbeszélés tárgyává tettem
azt a czikket, a melyet WIKLUND «Finnisch-ugrisch und indogermanischw czímen a Le Monde Orientál I. kötetében közölt.
Egészen objectiv ismertetésemben tőlem telhetőleg magam is
igyekeztem a kérdést általános ós idg. nyelvtudományi szem
pontból tisztázni, de a viszonyok minden oldalú mérlegelése után
arra a szkeptikus nézetre kellett jutnom, hogy a problémát
egyelőre még nem lehet megoldottnak nyilvánítani. WIKLUND
ezzel az eredménynyel meg nem elégedve a Nyk. XXXVII. köte
tében még egyszer hozzá szólt a dologhoz s ismertetésemre né
hány polemikus észrevételt tett. Erre a czikkére akarok most
reflektálni.
WIKLUND mindenek előtt négy elszigetelt apróságot tesz
szóvá (1—3. 1.) Észrevételeire a következő megjegyzéseim vannak.
1. M o r d v . meks s t b . é s ói. maksas. — Erről az össze
állításról azt mondottam, hogy «az s eo ipso árja viszonyokra
utal.» WIKLUND erre a következő érthetetlen megjegyzést teszi:
e szavakból az olvasónak azt a benyomást kell nyernie, hogy ő
nem volt kellő tekintettel a finnugor szónak árja fokot mutató
s hangjára, holott ő «világosan*) megmondta, hogy: «Das s
stimmt zu dem arisehen, der palatale vokal setzt vorarische
verháltnisse voraus.» Igen ám, de már ez az állítás sem világos:
ha már az s á r j a viszonyokra utal, mért utalna a palatális
vokális p r s e - á r j a (vorarisch) viszonyokra, mikor a palatális
Nyelvtudományi

Közlemények.

XXX VII.
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törvény tanúsága szerint ő s - á r j a (urarisch) viszonyokkal sem
áll ellentétben ? Aztán éppoly világosan mondotta meg WIKLUND
azt is, hogy: «eher könnte man an irgend einen u r i d g . dialekt denken» (MO. I. 56.) A ki igazán «kellő» tekintettel van
az á r j a fokot mutató i hangra, azaz meggondolja, hogy ez a
hang éppen olyan összeférhetetlen az ő s i d g. hangviszonyokkal,
a mennyire összeférhető a palatális vokális az ő s á r j a viszo
nyokkal — az egy pillanatig sem gondolhat valamely ő s i d g.
dialektusra, hanem csak valamelyik á r j a nyelvre, legföllebb
az ő s á r j a alapnyelvre. WIKLUND megjegyzése — ismétlem —
érthetetlen.
2. A d a t i v u s h e l y i a l a p j e l e n t ó s e . — WIKLUND
azt mondja, hogy ő nem az idg., hanem a f i n n u g o r dativus
helyi alapjelentése ellen harczolt. Ámde a finnugor dativus helyi
alapjelentóse ellen folytatott harcznak csak abban az esetben
lehetett értelme, ha WIKLUND az i d g . dativus elvont jelentését
tartotta szem előtt. Ha tehát most azt állítja, hogy nem harczolt az
idg. dat. alapjelentóse ellen, akkor teljesen czóltalan és fölösleges
volt a finnugor dativusról egy szót is szólni, mert hiszen a k k o r
a f i n n u g o r és az idg. d a t i v u s k ö z ö t t e g y á l t a l á n
semmi összefüggés sincs.
3. A f i n n u g o r f o k v á l t o z á s é s a VERNER-féle v á l 
t a k o z á s . Erre vonatkozólag ezt mondtam: <«A germán mással
hangzó-váltakozás egyes-egyedül a főhangsúly helyétől függ,
míg a finn-lapp váltakozásnál azon fordult meg a dolog, hogy
nyílt volt-e az utolsó szótag vagy zárt, a mely esetben mellékhangsúlylyal lehetett ellátva." WIKLUND erre két irreleváns és
kicsinykedő észrevételt tesz. Az egyik az, hogy a finnugor
mellékhangsúly zárt második szótagon v o l t és nemcsak l e h e 
t e t t . Ez a «lehetett» minden jelentősség és következmény nél
kül való lapsus, a melylyel semmi czélom nem volt s nem
lehetett, mert hiszen finnugor kérdések terén semmi autopsiám
nincs. A másik észrevétel ez: ő maga is rámutatott arra, hogy
a finnugor fokváltozást a mellékhangsúly szabályozza. Persze
hogy rámutatott — honnan tudtam volna külömben? — de
éppen az a képtelenség, e rámutatás daczára a f i n n u g o r
mellékhangsúlyt a germán f ő h a n g s ú l y l y a l hozta összefüg
gésbe. Ezt m o s t m á r WIKLUND maga is látja, a mennyiben
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id. értekezése alapján azon sejtelmének ád kifejezést, hogv
«talán finnugor területen is nagyobb biztonsággal kezdhetünk
egy valamikor mozgó f Őhangsúlyról beszélni, a melynek helyé
től függött a tőbeli mássalhangzónak erős vagy gyönge foka.»
H a ez a sejtelem beválik, a k k o r m a j d lehet arról beszélni,
hogy «a finnugor fokváltakozás és a VERNER-féle váltakozás lé
nyegében azonosak.» De nem fojthatom el ezt a kérdést: mit
is akarhat voltaképpen WIKLUND egy finnugor-g e r m á n pár
huzammal ?
4. Az a b l a u t . — Erről ezt mondottam: «Az idg. ablaut
{legalább a quantitativ ablaut: abstufung) o k a ismeretes: az
exspiratorikus hangsúly: ha a finnugor ablaut o k a nem ez,
illetőleg ismeretlen, a két ablaut aligha lesz «egészen hasonló."
A mely pillanatban az ablautok o k á r ó l kezdtem szólni, a vak
is láthatta, hogy én az «egészen hasonló» jelzőt csak az olyan
ablautoknak akarom megadni, a melyek nem csupán alakilag,
hanem m o r p h o g e n e t i k u s szempontból is hasonlók. Az az
észrevétel tehát, a melyet WIKLUND tesz, hogy t. i. a «ganz
áhnlich» szavak az ablautok a l a k j á r a , nem pedig okára vo
natkoznak — teljesen fölösleges.
NIELSEN

*

*

*

Czikkónek következő elhatárolt részében WIKLUND a szám
nevek és a flexió kérdésével foglalkozik.
Számnevek. — WIKLUND polemikus állásfoglalása csupa
félreértés és meg-nem-értés. Mindjárt legeiül szembe ötlik az az
exorbitans állítás, hogy én a kérdés ezen negativ oldalának
tárgyalásában «határozottan)) szembe szállottam vele, a mennyi
ben azt tartom, hogy a számnevek külömbözése «elháríthatatlan
akadály» az ősrokonság fölvétele tekintetében. Ellenkezőleg: ha
tározottan utaltam egy magyarázati lehetőségre, a mely ellen
WIKLUND alább állást is foglal. Azt igenis mondtam, hogy finnugor-idg. nyelvrokonság esetében a számnévi egyezések hiánya
éppen oly «megdöbbentő,)) mint az a magyarázat, hogy a finn
ugor nyelvekkel kétségtelenül rokon szamojéd nyelvekben is
egészen mások a számnevek. Megdöbbentő a finnugor és idg.
számnevek külömbözése azért, mert a számnevek külömben az
indogermánban a legeredetibb szókészlethez tartoznak; finnugor17*
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idg. nyelvrokonság esetében tehát joggal várhatnánk számnévi
egyezéseket. Ha a finnugor és a szamojéd nyelvekben külömböznek a számnevek, akkor «itt nyilván tény áll szemben az elmé
lettel* és ez a tény mint analógon — ki tagadná? — találó is,
de ennek daczára ez a tény is «megdöbbentő)) és az is marad,
míg az nincs megmagyarázva, hogy m i a z o k a annak, hogy
r o k o n nyelvek vagy nyelvcsoportok a számnevek tekintetében
eltérhetnek. Ezen eltérés okát részemről a hullámelméletre ala
pított ösrokonsági viszonyokban kerestem, bár WIKLUND persze
azt mondja, hogy bővebb magyarázat nélkül nem tudja megér
teni, hogyan segíthetne itt rajtunk a hullámelmélet. Nincs egy
szerűbb dolog a világon. Egy és ugyanazon nyelvi kategória ki
alakulása külömbözö pontokon veheti kezdetét, tehát egyidejűleg
több pontból indulhatnak ki hullámok; e külömbözö hullámok
külömbözö hosszúságúak lehetnek, s az a határ, a meddig az
egyik hullám elhatol, nem esik össze szükségképpen egy másik
nak elterjedése határával: némelyek az egész összefüggő nyelv
területet eláraszthatják, mások csak egy bizonyos pontig nyomul
nak előre (amazok az «alapnyelvi» vagy aáltalános,» ezek a
«partialis» egyezések). Ily módon lehetséges, hogy a finnugor
és a szamojéd nyelvek a számnevek tekintetében rokonságuk
daczára eltérnek. Ha mármost a finnugor és idg. nyelvek roko
nok, ez a magyarázat «az idg. és finnugor számnevekre is alkal
mazható lesz» — a hogyan WIKLUND mondja, noha csak az
imént vonta kétségbe e magyarázat lehetőségét. Mivel egyébként
a szóban forgó nyelvrokonsági kritérium tisztán negatív, egyelőre
még nagyon megszívlelendő az az eshetőség, hogy a finnugor
és idg. számnevek azért külömböznek, mert a finnugor és idg.
nyelvek nem rokonok. — Kiegészítésül megjegyzem még, hogy
számneveket is vesznek át, nem csak tízeseket, hanem egyeseket
is: így a czigányok egyes újgörög számneveket (Icptá, Ö/TW, svvéa)
Európa minden részébe magukkal hurczoltak (POTT, Die Zigeuner in Európa und Asien. I, 214—215).
Flexió. — A problémának ezt a sarkpontját részletesen és
behatóan tárgyaltam. De WIKLUND minden részletezéstől tartóz
kodva s ez úttal mindössze két (kettő !) casussuffixumra hivat
kozva ezt az apodiktikus kijelentést teszi: «Puszta véletlenről
itt nem lehet szó, épp oly kevéssé átvételről.)) Hogy lehet ilyet
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mondani?! F l e x i v i k u s s u f f i x u m o k « á t v é t e l e » t é n y :
oly formák mint lat. venerus, nominus valószínűleg a görög genitivus hatása alatt fordulnak elő leggyakrabban déli Italiában
(SOMMER Hb. 407); perzsa főnevek arabs pluralisokat képezhet
nek, a melyekhez olykor még perzsa végzetek járulnak (HORN,
Neup. 106.); a spanyol gitanók nyelvében a conjugatio teljesen
a spanyol conjugatióhoz igazodik (POTT, id. m. I. 79—80, 327.)
stb. É p p í g y t é n y a v é l e t l e n j á t é k a : a pron. pers. obi.
casusaiban jelentkező -rá a modern indo-árja nyelvekben (pl.
hindi merá, tera) és az újperzsában (mard, túra) egészen hete
rogén : amott < prákrit, kérd, kara (BEAMES, Comp. gr. of the
modern aryan languages of India. II. 312), emitt < óp. rddiy
(HORN, id. m. 44); a WIKLUND idézte ra-acc. és dentalissal karak
terizált abl. mindenféle exotikus nyelvben előfordul (TROMBETTI,
L'unitá 128, 133) stb.
* # *
Czikkének harmadik és utolsó részében WIKLUND a tőképző
suffixumok, névmások és lexikális egyezések kérdését intézi el
és rekapitulál.
Suffixumok. — WIKLUND itt is általánosságokban mozog,
nem részletez, nem czáfol, nem bizonyít. így hát én is feloldva
érzem magamat a további részletezés kötelessége alól s csak
ismétlem, hogy t ő k é p z ő s u f f i x u m o k v á n d o r l á s a e g y 
á l t a l á b a n n e m « k é r d é s e s » , h a n e m p o z i t í v t é n y (vö.
még POTT, id. m. I. 96. STREITBERG, Urgerm. 196. BRUGMANN,
Grr. II. I 2 . 502. KLEINPAUL, Fremdwort 31, 67. stb.); a v é l e t 
l e n ö s s z e e s é s m e g é p p e n k ö z ö n s é g e s v a l a m i : a ki
nagyon ráér, akár azték és fidzsi egyezéseket is gyűjthet. Hogy
a suffixalis egyezések száma «nagy» volna, az egyszerű túlzás, s
hogy ezt a számot én magam is gyarapítóm, az jámbor csalódás.
Névmások. —.Annál részletesebb WIKLUND a névmások
tárgyalásánál; itt valamivel szakszerűbb és szerencsésebb is, de
a dolog egyáltalában nem oly egyszerű, mint ő gondolja, s győ
zelmi riadója indokolatlan és korai. Mindenekelőtt általában a
névmások átvételének lehetősége ellen polemizál: szerinte a név
mások már az átvételi határon tűi vannak. De egyidejűleg
maga hozza fel példának az albán nyelvet, a melyben idegen
névmási elemek vannak. Felhozhatta volna még a szintén idg.
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eredetű czigány nyelvet is, a mely egyes névmásokat mindenféle
nyelvekből böngészett össze; vö. pl. junö, orí : orosz orii; sí:
spanyol sí; le, les, las, ó lo, al Erano: spanyol el, la, lo; du :
német du; coín «who» [vö. hindustani kauri] : spanyol quien
(POTT, id. m. I, 231, 242, 245, 253.) stb. Sőt a f. sama «idem»
is germán kölcsönvétel: gót sama, óizl. same, ófn. samo
(STREITBERG, Urgerm. 45). WIKLUND persze azt mondja, hogy
az albán «különnemű elemektől össze-visszatarkázott nyelv»,
míg a finnugor nyelvek nem lehetnek «olyan, szinte osztályozhatatlan keveréknyelvek». Ez petitio principii a legközönsé
gesebb fajtából. Ha ma nem olyanok — a mit nem tudok
ellenőrizni — kérdés, nem voltak-e valaha olyanok. A finnugor
nyelvek kialakult stádiumaikban mindig nagy mértékben voltak
fogékonyak az átvétel iránt, nem lehettek-e fogókonyak a leg
ősibb időkben is? Az ethnikai viszonyok is kedveznek e fölte
vésnek : a finnugor népek ethnologiai tekintetben nem tartoznak
ugyanazon fajhoz, akadnak köztük egészen európai typusok is
(finnek, észtek); ezek éppúgy lehetnek részben indogermanizált
finnek, mint finnizált indogermánok, s a faj keveredéssel bizony
nyal velejárt a nyelvkeveredés. Szóval: a finnugor nyelvek a
prehistorikus időkben ós morphogenetikus stádiumukban bátran
lehettek keverék-, akár zagyvaléknyelvek. így aztán az egész
okoskodás ingatag alapon áll: a finnugor névmások eredetiségé
nek csak a finnugor nyelvek morphologiai tisztasága volna a
bizonyítéka, ámde ez a tisztaság nincs bebizonyítva s alapjában
bebizonyíthatatlan; a tisztaságot a névmások eredetiségével bizo
nyítani közönséges cireulus vitiosus volna. Á l t a l á n o s e l v e k k e l
és s z e m p o n t o k k a l l e h e t e t l e n e t é r e n d ű l ő r e j u t n i .
Az egyes specziális esetek tárgyalásánál mindenekelőtt meg
jegyzem, hogy WIKLTJND általában figyelmen kívül hagyta az
i d g . a l a p n y e l v i b e f o l y á s o k l e h e t ő s é g é t , a melyre
verbis expressis utaltam. A finn névmásokkal egybeállított idg.
alakok nem csupán mint különnyelvi alakok szerepelnek, hanem
egyszersmind mint általános alapnyelvi typusok is; így pl. av.
mana nem csupán az av. különnyelvi alak, hanem egyúttal i d g .
*mene képviselője is. Ha továbbá egyik-másik alak átvétele
csakugyan hangtörvényekbe ütközik — a mit megítélni nem
tudok, — ezzel csak az illető alak átvételének lehetősége van

AZ IDG. ÉS A FINNUGOR NYELVEK ROKONSÁGÁNAK KÉRDÉSÉHEZ. 251

megczáfolva, nem az átvételnek lehetősége általában, mert egy
általában nem nehéz más alakokat találni, a melyek a hang
törvényeket nem sértik. S most lássuk a részleteket.
1. sg. f. mind. WIKLUND csodálkozik rajta, hogy én finn
ugor n o m i n a t i v u s o k a t idg. g e n i t i v u s o k k a l állítok
párhuzamba, s azt kérdi magától, vájjon komolyan van-e ez
értve. A lehető legkomolyabban, csak tudni kell, hogy itt a
LuDwiG-féle adaptationalis elméletre visszamenő glottogonikus
constructióról van szó. Ha WIKLUND már ezen is csodálkozik,
mit fog csinálni az olyan constructiók láttára mint 1. sg.
*bherom (gör. Icpspov): acc. sg. ¥bhorom (gör. yópov) vagy 1. pl.
*bheromes (dór cpépo(xe<;): acc. pl. *bhoroms (gör. cpópoo?)? WIKLUND csodálkozása nyomban megszűnik, mihelyt meghallja,
hogy c a s u s r a c s a k g o n d o l n i i s n o n s e n s , m i h e l y t
m o r p h o l o g i a i p r o b l é m a v a n a s z ő n y e g e n , s hogy
idg. *mene semmiféle nyomát sem viseli magán annak, hogy
valaha éppen csak genitivusnak készült. Ez a *mene t. i.
teljesen elemezhetetien b a s i s, a mely mint casus indefinitus
a nominativus vagy akár az instrumentális szerepét is játsz
hatta. Ha azt hiszszük, hogy elemezhető alak, éppen olyan
furcsa eredményre jutunk. Ez esetben t. i. *mene = **w +
*ne. Ez a ne pedig a glottogoniától idegenkedő óvatos BRUGMA.NN szerint oly instrumentalisok végzetére emlékeztet, minő
pl. ói. é-na (Grr. II. 782. 823), s ez az instrumentális é-na tel
jesen azonos az ói. é-na «er» pronominális hasissal. Ez a -ne
tehát megjelenik hasisokban (pl. ói. aná-, éna-, «er»), a genitivusban (pl. ószl. mene), az instrumentálisban (pl. av. kana), s
szó s i n c s róla, h o g y e r e d e t i l e g v a l a m i k ö z e l e t t
volna a genitivushoz.
2. sg. f. sinii. Eredetijének nem kell szükségképpen az id.
germán alaknak lennie. Hogy az -n- ma már csak itt van meg,
az nem is egészen biztos (vö. gör. nom. XOVTJ ?), de irreleváns
is [gót gen. meina: peina = idg. *mene: *t(n')ene; az e és ei
váltakozásához vö.: basis ói. aná-: éna-; instr. óp. tya-na: ói.
ti-na, av. ka-na: ói. ke-na; gen. litv. kenő: kenő etc.].
3. sg. f. hán. Ha az idézett etymon hangtorvónybe ütközik,
összehasonlításra kínálkozik a gót seina stb. illetőleg az egyebütt
elveszett idg. *s{w)ene.

252

SCHMIDT JÓZSEF.

f. ken. Szóvégi n-je WIKLUND szerint eredeti, nem szóvégi
m-bő\ keletkezett. De — nem állítom, csak kérdem — nem
lehetséges-e, hogy ez az -n a nominativusban keletkezett s aztán
átment a casus obliquusokba, s hogy tehát f. ken és kéne- úgy
viszonylanak egymáshoz mint gör. yd-íav: yd-ovóc < *y&o[LÓ$ (vö.
XajJuxO ? Ha ez lehetetlen, ott vannak oly alakok mint av. instr.
kana, litv. gen. kenő illetőleg az idg. *qwene basis. Ide való még
av. acc. cinem, a mely okvetetlenül egy ¥ci-na «insfcrurnentalis»
alapján (vö. nom. cis «quis») jött létre.
f. kuka, joka. A baltoszláv alakokkal való összeállítás ellen
WIKLUND azzal argumentál, hogy a f. -ka voltaképpen particula,
a mely csak néhány esetben fordul elő s mindig az esetrag
mögé sorakozik. De ezzel a dolog nincs elintézve. Az ószl. kT>to «quis», 0%-to «quid» névmásokban a -to particula csak a nominativusra szorítkozik, a gót mik, puk alakokban a *ge parti
cula csak az accusativusra stb.; a *m particula a lat. hic <
*ho-ce névmásnak csak néhány esetében fordul elő (haec, de
huius, lil stb.) s mindig az esetrag mögé sorakozik (huic, hunc,
hoc), ellenben az oscus *eko- < *e-\-ko- demonstr. pronomenben
a tőhöz tartozó elem, a mely mint ilyen természetesen minden
esetben megvan s mindig az esetragok előtt áll ( e k a k «hanc»,
e k a s «hae»); vö. még osc. loc. eizeic: eUeí, gen. pl. fem. eizazunc: dat. pl. masc. eizois stb. Ha továbbá a f. -ka particula,
mért ne láthatta volna ezt a népetymologia az esetleg átvett
baltoszláv alakokban vagy idg. prototypusaikban, mikor azt látom,
hogy a latin nyelvtudat az enchorius idem ( = ói. idám) szóban,
a mely voltaképpen id-{-em (vö. tat. id), egy *dem particulát ke
res és ezzel egy egészen új, külön ragozású pronoment (idem)
teremt? H a v é g ü l a f. kuka c s a k u g y a n ku-{-ka, a k k o r
a f. n é v m á s
finnugor-idg.
a l a p n y e l v i e r e d e t e tel
j e s s é g g e l b e b i z o n y í t h a t a t l a n (1. alább).
f. tata. Hátra van még a «leghihetetlenebb)) : finn part.
sg. tata < gót nom. acc. neutr. pat-a. «Szinte hihetetlen,*)
mondja WIKLUND, «hogy Sch. ne tudná, hogy ezen tata egészen
rendes . . . . part. sg., tehát ta-tá.» Persze hogy tudtam, a mint
mindjárt megválik. Bs mégis? Igen, jégre vitt SWEET, a finn
ugor-idg. nyelvrokonság nagytudományú szóvivője, a ki a tőlem
idézett helyen (Hist. of language 120) igen szellemes fejtegetés
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után így szól: «Here we see clearly the tendency to associate
t h e p a r t i t i v e with what in Aryan would be t h e n e u t e r
g e n d e r . . . I f , theh, Lappish tam is to be identiíied with
Sanskrit tam, we are justified in comparing tata, t h e F i n n i s h
p a r t i t i v e s i n g u l a r of the same demonstratíve pronoun,
with the Sanskrit neuter singular tad, G o t h i c pata.» Hogy
tehát f. tá-tá és gót pat-a azonosítandó, az SWEET ötlete, s —
hihetetlen, de úgy van — noha én ezt világosan megmondtam
(NyK. XXXVI. 458), s noha a czikkíró SWEET id. művéről íté
letet is mond (MO. I. 44), ezt az ötletet nekem imputálja s rá
adásul meg is botránkozik rajta. Az a föltevés természetesen,
hogy a nominális abl. és a pronominalis nom. acc. neutr. d-je
azonosítandó, egy csöppet sem föltűnő, mert hiszen glottogonikus
constructióról van szó. Egészen más valami a föltűnő, a mi
miatt SWEET ellen kellett fordulnom, s a mire WIKLUND ügyet
sem vetett: a gót fiat-a végső hangzója. Az összes idetartozó
germ. és idg. alakok között egyesegyedül a gót fiat-a nem *tod,
s csak ez tüntet föl a f. tata alakhoz hasonlóan egy véghangzó többletet. H a tehát a két alak összetartozik, akkor a f. tata csak
a gót pata (resp. egy ilyen typusú idg. alak) átvétele lehet. Ez
az a «délibábos etymologia,» a melylyel szemben «el kell hall
gatnia minden komoly kritikának.*) Ha ez a kritika csakugyan
«komoly» volt, akkor levonhatjuk belőle azt a tanulságot, hogy
minden komoly kritikát is érhet baleset. Quod Deus avertat!
Ezek után, azt hiszem, még mindig nem «elég világos,»
hogy n e m l e h e t szó idg. névmások átvételéről. A mi pedig a
véletlen egyezések lehetőségét illeti, ez éppen a névmások terén
korlátlan. Szinte a csodával határos az a tény, hogy p r o n o 
m i n a l i s egyezések a l e g t á v o l a b b eső n y e l v c s a l á 
d o k b a n i s h i h e t e t l e n m e n n y i s é g b e n v a n n a k . így a
finnugor és idg. pron. interrog. A;-eleme az egész földkerekségén
mindenütt szerepel kérdésekben, a pron. demonstr. í-eleme meg
van a sémitában, a pron. pers. 1. ós 2. sg. m- és í-eleme afri
kai, illetőleg amerikai nyelvekben etc. (TROMBETTI, L'unitá 69,
79, 80, 83). P r o n o m i n a l i s e g y e z é s e k t e h á t n y e l v 
csoportok közelebbi rokonságának
bizonyítá
sára methodikai szempontból nem h a s z n á l h a t ó k
f ö l (vö. WUNDT, Sprache 2 , 1. 344—346). Hogy finnugor és
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idg. pronominális egyezések vannak, azt rég tudjuk, csak azt
nem tudjuk, s éppen azt volna jó tudni, miféle kritériumai
vannak ezen egyezések közelebbi összetartozásának. Lehet,
hogy ilyen kritériumok csakugyan vannak. A ki tud ilye
neket, álljon elő velük és e z e k k e l álljon elő! De csak arra
utalni, hogy finnugor és idg. névmások «egyformán kezdődnek)),
és specziális összetartozásuk kritériumaival adós maradni, sőt
ilyenek szükségességéről nem is álmodni — oly naiv és primitiv
álláspont, a melylyel szemben igazán kedve volna az ember
nek — elhallgatni. (Vö. GABELENTZ esetét ós vallomását: Sprachwissenschaft 286.)
Lexikális egyezések. — Részletes és beható észrevéte
leimre WIKLUND egy szót sem veszteget, a mi mindenesetre
kényelmes eljárás, ellenben fölakad azon, hogy én ezt az észre
vételét: «nicht schwierig wáre d i e s e l i s t e von wörtern noch
zu v e r l á n g e r n » így fordítom «ki» : «Nem volna nehéz ilyféle
megfelelésekből h o s s z ú j e g y z é k e t összeállítani.*) Ezt termé
szetesen rosszakaratból tettem, a melynek leplezgetésére csak
annyit mondhatok, hogy ez a fontos ténybeli külömbség szemernyi
súlylyal sem eshetik a latba: volna bár a lexikális megfelelések
jegyzéke még oly hosszú s még oly biztos, lényegében semmit
sem lendíthetne a dolgon. Egész komolyan azt gondoltam, hogy
a jegyzék hosszú, s mondhatom, hogy ha tévedtem, a dolog
sokkal rosszabbul áll. WIKLUND külömben rajta van, hogy a
jegyzék hosszú legyen, s a lexikális egyezéseknek még néhány
«elég biztos» példáját sorolja föl. Nem volna nehéz ezt a «biz
tosságot » való értékére redukálni, de nem megyek bele a dologba,
mert úgy sincs semmi értelme. Nem hagyhatom azonban szó
nélkül WIKLUND azon észrevételét, hogy az ő lexikális egyezései
«nem kultúraszavak, hanem egytől-egyig a nyelv legősibb szó
készletéhez tartoznak.*) Ez lehet jóhiszemű, de vaskos tévedés:
ház, fúró, fonni stb. tagadhatatlanul kultúrszók; aztán különös
«egy legősibb szókészlet)) az, a melyben pl. a hal és holló szá
mára vannak kifejezések, a családtagok, testrészek, számnevek
stb. számára nincsenek.
Bámulatos és jobb ügyhöz méltó az az energia, a melylyel
WIKLUND a JOHANNES ScHMiDT-féle hullámelmélet ellen küzd, a
melyet — nem tudom, miért — folyton az enyémnek mond.
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saját vallomása szerint nem tudta megérteni, hogy
mennyiben világíthatná meg ez az elmélet a szóban levő viszo
nyokat, de már a következő mondatban megengedi, hogy egy
szónak elterjedése valamely (legalább nagyjában) egységes nyelv
területen belül a hullámelmélet értelmében történik, csakhogy
mikor a szóhullám a nyelvterület határához ért, ott erős falhoz
ért, a melyen rendes körülmények között « c s a k n a g y o n ke
v é s szó t u d o t t á t u g o r n i , s ezek a j ö v e v é n y s z a 
v a k». WIKLUND tehát állítása ellenére teljesen tisztában van a
dologgal, mert a mit mond, az más szavakkal annyi, hogy e g y egy h u l l á m s z ó r v á n y o s a n i d e g e n n y e l v t e r ü l e t r e
i s á t c s a p h a t . Ez éppen elég nekem, mert az a néhány lexi
kális egyezés éppen elég kevés; külömben is, hogy mi «kevés»,
mi rtsok», azon nem érdemes töprengeni. Ámde WIKLUND nem
hajlandó elismerni, hogy kis számú lexikális megfeleléseinek
m i n d e g y i k e átcsaphat a nyelvhatáron: nevezetesen a víz
{név, hal stb.) szavak átvételének lehetőségét tagadja s a hullám
elméletnek egyenesen a s z ó b a n f o r g ó e s e t r e irányuló
magyarázatát követeli. De miféle más magyarázat kellene?
A szóban forgó eset olyan mint a többi, egyik hullám olyan
mint a másik: területi összefüggés esetében daczára az ethnikai
viszonyoknak akárhová eljuthat akármelyik, akár kultúrszó, akár
nem. Ha átvételek a finnben az olyan nem-kultúrszók, mint
multa «föld», akana «polyva», kaltio «forrás», aalto «hullám*),
kallio «sziklai), kansa «nép», sweinas «legény», parmas «öl)>,
mako «gyomor», maha «has», mato «féreg», hurskas «igazságos»,
kernas «szives», sairas «beteg», armas «kedves», kaunis «szóp»,
tiuris «drága» stb., akkor nem látom át, mért ne l e h e t n e
átvétel a f. vési «víz» és valamennyi társa? Talán mert az egész
finnugorságban megvan? Ez semmit sem bizonyít, mert minden
közÖ3 újítás e g y pontból indul ki, azonkívül pl. a biztosan árja
eredetű méh az egész finnugorságban megvan. íme a f. vési és
a többi Achilles sebezhető sarka: átvétel l e h e t mind a hány.
Lexikális egyezésekkel ősrokonságot kimutatni
lehetetlen.
WIKLUND

Összefoglalás. — A probléma összefoglalását WIKLUND
azzal a kijelentéssel nyitja meg, hogy tulajdonképpen n e m arról
van szó, hogy fölállítsuk e tételt: «az indogermán és finnugor
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nyelvek ősrokonok.» Ez mindenesetre meglepő: a német czikk
szerint még határozottan arról volt szó, hogy «die i n d o g é rm a n i s c h e n und die f i n n i s c h - u g r i s c h e n s p r a c h e n
s i n d u r v e r w a n t » (MO. I. 64). Miről van tehát tulajdonkép
pen szó? Arról, hogy «néhány különös jelenségnek megtaláljuk
a helyes magyarázatát.)) E különös jelenségek a következők: a
legkezdetlegesebb fogalmakra vonatkozó szavaknak egy sora, a
névmásoknak egy sora, a suffixumoknak egy sora, szóval: a
l e g ő s i b b nyelvi elemeknek nem egészen kicsiny száma k ö z ö s ;
a magyarázat pedig az, hogy nem tévesztve szem elől a ((ren
des óvatosságot)) (!) óvatosabb ő s r o k o n s á g o t föltenni. Noha
a problémának ezt az újabb formulázását sehogysem értem, erre
is azt felelem, hogy «a legősibb nyelvi elemeknek nem egészen
kicsiny száma*, ha ugyan nem véletlen, ősrégi átvétel lehet ós
nem szükségképpen alapnyelvi. Az á t v é t e l l e h e t ő s é g e a
WIKLUND k í v á n t a a n a l ó g i á k k a l a z e g é s z v o n a l o n k i
v a n m u t a t v a : átvesznek szavakat, névmásokat, suffixumokat
minden ratio és koriátozás nélkül (vö. DIEZ, Gr. d. román. Spr. 5
57. FREUDENBERGER, Beitráge z. Naturgeschichte d. Spr. 20—22.
2
KLEINPAUL, Fremdwort 67. WUNDT, Sprache , 2. 641). Mivel pedig
a flexivikus egyezések száma igen csekély, «egyező» voltuk nincs
mindenütt kimutatva, a véletlen egyezések lehetősége soha sincs
kizárva, azért a «rendes óvatosság*) azt tanácsolja, hogy egyelőre
várjunk még az állásfoglalással. A WIKLUND felállította dilemma:
ösrokonság v a g y átvétel külömben is velejében tarthatatlan.
Ha valamely nyelvelem két összetartozó nyelvben vagy nyelv
csoportban hasonló vagy azonos, akkor csak két eset lehetséges:
a hasonlóság vagy azonosság mindenféle causalis nexus és commercium nélkül jött létre, tehát v é l e t l e n , avagy a kérdéses
nyelvelem egyénről egyénre, népről népre szállott, tehát á t v é 
tel. M i n d e n h a s o n l ó s á g vagy a z o n o s s á g véletlen
v a g y á t v é t e l — átvétel az «ősrokonság» is, csakhogy ősrégi
átvétel, míg az «átvétel* (vulgo: kölcsönzés) technikus értelem
ben újabb folyamat. Az egész külömbség csak időbeli. Az átvé
tel és ösrokonság megkülömböztetóse tehát helyén van ott s
csak ott van helyén, a hol a hanganyag alapján i d ő b e l i kü
l ö m b s é g állapítható meg. Ez az időbeli külömbség azonban,
minél hátrább megyünk a nyelvjelenségek történetének vizsga?
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latában, egyre enyészik s utoljára végképpen elenyészik: mihelyt
valamely «átvétel» ideje a kölcsönzés folyamatának igen korai
volta folytán a hanganyag alapján meg nem állapítható, á t 
v é t e l és ő s r o k o n s á g , ez a l é n y e g é b e n v é v e ú g y i s
a z o n o s két j e l e n s é g , m i n d e n t e k i n t e t b e n elvá
l a s z t h a t a t l a n u l ö s s z e f o l y i k , s nincs az az agyafúrt
okoskodás, a melylyel a kettő meg lenne külömböztethető egy
mástól, mert hiszen az egyetlen kritérium elenyésztével a kettő
között semmi további külömbség nincs és nem lehet. A m e n y 
n y i b e n tehát csakugyan vannak m e g b í z h a t ó finnugor-idg.
egyezések, ipso facto mert a finnugorban é 8 az idgermánban is
megvannak, s z ü k s é g k é p p e n egy pontból kiinduló Ősrégi át
vételek. Q. e. d. — Az egész gondolatművelet nem «transcendens» ugyan, mint WIKLUND mondja, de — mivel tárgya az
alapfogalmak elemzése és a lehetőségek mérlegelése — minden
esetre kritikai, míg WIKLUND álláspontja határozottan dogmatikus.
Az átvétel vagy ősrokonság kérdése egyébiránt, noha WIK
LUND annyira a discussio előterébe tolta, csak egy része a prob
lémának. Döntő fontosságú azonkívül még a z e d d i g ö s s z e 
h o r d o t t , i l l e t ő l e g k ö z ö l t a n y a g m e n n y i s é g e és
m i n ő s é g e . Ide vágó észrevételeimet WIKLUND egyszerűen hall
gatással mellőzte. Pedig az egész probléma sorsa ezen fordul
meg. Ha ez az agyag, főleg a morphologiai, nem szaporodik s
minőségben nem javul, akkor — daczára annak, hogy oly te
kintély mint SCHRADER (Sprachvergl. u. Urg. II. 8 522—526) főleg
WIKLUND nyomán «proethnikus Összefüggések nyomait* látja
benne — ennek daczára, mondom, félő, hogy a finnugor-idg.
ősrokonság elmélete zátonyra, illetőleg az idg.-semita ősrokon
ság hypothesisének sorsára jut, a melyről az az uralkodó fel
fogás, hogy m a g a a z ő s r o k o n s á g l e h e t s é g e s , d e b e 
b i z o n y í t á s a l e h e t e t l e n . Az anyag egyelőre igen kevés és
nem eléggé megbízható; s minden dogmatikus dölyffel szemben
teljesen jogosult az az szkeptikus felfogás, a mely szerint min
den állásfoglalás pozitív és negatív értelemben egyaránt korai:
a f i n n u g o r - i d g . ő s r o k o n s á g l e h e t s é g e s és t a l á n
be is b i z o n y í t h a t ó , de e g y e l ő r e m é g n i n c s be
bizonyítva.
SCHMIDT JÓZSEF.

Északi-osztják nyelvtannlmányok.
(Negyedik közlemény.)
I. Szövegek.
a) Obdorszk vidékéről.
10. p a m - yo r b i - % o in a y an-eui

niy%

tusa.

(r u s m a ú.)
«ími-lage sábhm kazidds.» widl lau§t: «nvy lou,atp9ti (nny
lambdn) iiy an' tvifon, törSm parddm neyyoi min an' tmldmdn,
min oldémdn tnyaina nez neyyoi andam.» igdl lau§l: «ma nvyen
yol-mosa sauidi pitlem?» igdl loytas-keu ujs, kezdi lö~g§ftt9S, loyHta
pitSdlVí. imdl lauSl: anionná %-pus tiudm neyyoi andam.» kezdi
loyStsdU, punna-gi ponla, pun mnyti eudtldli. vmdl tűsli ai yáli-

10. A F ű f o r m a - e m b e r a k i r á l y l e á n y t
feleségül.

elvitte

(Orosz mese.)
«Te asszony, a nyakam megfájdult.)) A felesége (tk. asszonya)
[így] szól: «Hozzád [fogható] nagyságú (magadforma) fiad nincs,
isten rendelte emberünk nekünk nincs, mióta [csak] vagyunk
(tk. a mi levésünk helyén), még [csak] ember sincs.» Az ura
(tk. örege) mondja: «En tégedet meddig foglak őrizni?» Az ura
köszörűkövet fogott, a kését elővette, köszörülni kezdte. A fele
sége [így] szól: «A földön egyszer született ember nincs.» A kését
megköszörülte, ha szőr[szálra] tevődik, a szőr[szálat] rögtön el
vágja. Az asszonyát vitte a kis házikóba, az asszonyának a jobb-

ÉSZAKI-OSZTJÁK

NYELVTANULMÁNYOK.

259

iina, imdl idm-pelgdl svjdl noy-uisli, irtidl pela lau§l: utam uerm
yolioy tvla-luydlli iis, malaina idmmí iida kur(sdn?» %mdl ufsli,
péhk-uassdlli kezina.
imdl uand'éds, kim-idds, kam»n lau tvimal tvbari-pai ilbina.
lau kim-tal'selll, lau pe'a lauSl: aköza-nindn yundi yvhs, nvf
pa yvláfn laudl %on i-sidi pa uassMi, kezdi Ivskds, semdl molapulan ös, Isi-puUay nof§ml.
sidi mandal eudlt i orna sidi Ivyds, si or kutni sidi sözil}i}l. ittam mundt lou iuudm tvyaidl and osl, sitiidé tvyaina ioytds. sidi sözilmdal eudlt oyti uai osl, oytiuai pela laiidl: vmanem
yanad\!» — «nr>nen malai %anatlem ?» — ama, lauSl, laudm
•ueVsem i imdm ueVsem, ma sitna orna i yontsdm.n ittam o%ti
uaina selta yanatsa, yada loyydr yirdm oy'k ös, s\ metsdsa
(kurgdsa).
lou sidi x°i^> ' laudij yoi ioy§tmal sátl. «nvy, lanSl, oyti
uai neyyoi and bziliiisen f * oyti liai lau§l: «andam.» lou lauSl:

fajta subáját fölvette [t. i. a földről], az asszonyához [így] szól:
«Ez a bajod (tk. dolgod) harmincz esztendős lett [már], miért
nem tudtál meggyógyulni'?!) — A feleségét fogta, kettéhasította
a késsel.
A feleségét [ketté] hasította, kiment, künn [egy] lovat tar
tott a szemétdomb alatt. A lovát kihúzta, a lóhoz [így] szól:
«A gazdasszonyod már meghalt, te is halj meg!» A lova hasát
szintén fölhasította, a kését elhajította, szeme a milyen irányban
volt, abban az irányban futásnak ered.
A mint így megy, egy erdőbe ment be, az erdőben (tk. az
erdő között) igyen lépdel. Egyszer csak az elébb jött helyét nem
találja, olyan helyre jutott. A mint így lépdel, [egy] kígyót talál,
a kígyóhoz [így] szól: «Engem rejts el!» — «Téged miért rejt
selek el?» — «En, úgymond, a lovamat megöltem, a felesége
met is megöltem, ezért [aztán] az erdőbe menekültem.*) Erre
aztán a kígyó elrejtette, a hol egér ásta (tk. ásott) lyukat talált,
abba dugta bele.
0 igyen fekszik, egy lovas ember érkezte hallszik. «Te
kígyó, mondja [az], emberrel nem találkoztál (tk. embert nem
találtál)"?i) A kígyó mondja: «nem.» 0 [azt] mondja: «A nyomát
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«kaltmdl ti si tűsem.»
«nvy yoiddn kaslen ?» — «ma, lau§l,
paúiy ueldi igi kaslem.» oyti uai lauSl: «ma and oslem.n —
«sasa, laudl, oyti uai, iofo-iiddm-mosa and-ki vl'len, nwmdsman olaf»
si laudy yoi mands. you ivy'ds, uan ivy'ds, laudy yoi ioytdg.
apaítiy ueldi igi, lauSl, ti túua/» — <mvy malai uerten? ma
nvyen, lau§l, ant yaslem.n laudy yoi pela oyti uai laudl: «neirun
m ola ?» — «ma nemdm p a m • y o r b i - y o i.» — «svya, ma tűlem
paúiy ueldi igi.» oyti uai mands. ittam paúiy ueldi igi yopm
tvya eudlt noy-nvremdsa. oyti uai-igi laudl: «paniy ueldi igi ma
svnzdinna lela-sa!»
lou oyti uai svsna lehs, oyti uaina tusa. mundl mandm
lamy yoi ielta %vs ioyStSdlli. lou toyo-ioytds, lau,dy %oi si ioytas:
laudl, neyyopl i-^orbdydn. launl náui i neyyoidl naui.
ioyo-ioytds, ioyo-l'üyds, Xmú (paúiy ueldi igi Imdlj ivlnn.
tmdl laudl: «%ol ivy'sanh) im»l pela, lau§l: «ma, laudl, paldamdSdm.'i* oyti uai ioyo-lvydl. o%ti uai Impm-kemna %mdl laudl:
idáig követtem (tk. hoztam) im.» — «Te kidet keresed ?» — «Én
a menyhal-ölő öreget keresem.* A kígyó [ígyj szól: «En nem
ismerem.t) — «No megállj kígyó, ha visszajöttömig meg nem
mutatod, eszeden légy!»
A lovas ember ment. Hosszú ideig járt, rövid ideig járt,
a lovas ember megérkezett. «A menyhal-ölö öreget, úgymond,
hozd ide!» — «Te mit akarsz (tk. csinálsz)? ón téged, úgymond,
nem értelek.» A lovas emberhez a kígyó [így] szól: «Mi a ne
ved?)) — «Az én nevem F ű f o r m a - e m b e r . » — Majd hát elő
hozom a menyhal-ölő öreget.» A kígyó ment. Most a menyhal
ölő öreget a fekvő helyéről fölrántotta. A kígyó-öreg [így] szól:
«Menyhal-ölő öreg a hátamra ülj csak föl!»
0 a kígyó hátára ült, a kígyótól vitetik. Az imént elment
lovas ember hátulról már csaknem utolérte. 0 odaérkezett, a
lovas ember ím odaért: a lova, az embere egyforma. A lova fe
hér, az embere is fehér.
Hazaérkezett, bement [a házba], az asszonya (a menyhal
ölő öreg asszonya) benn van. A felesége szól: «Hol jártál ?»
A feleségének mondja: «En, úgymond, megijedtem.)) A kígyó
bemegy [a házba]. A mint a kígyó bement, a felesége [így] szól:
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«nvy pám-yorbi iiy&m yol tűsen ?» — «iiydn kánidn ol yolna.n
pám-yorbi iiydl ipyo-lvyds, uza-pámdt uer'sdt. lou sittelna laudl:
«má áygdmna, nem and ozds, pámml nemdtsáidm.i) llsdt, ie§sdt,
mola-pugdt liufijs, ázat líldt. oyti uai lauSl: «nvn tombdnna, pám%orbi-yoi, nenidtti tnouna neyyo andám ol ilamba.»
oyti uai mands. oyti uai ínanmal iubina ázdl laudl: «iiy}ie,
nemdza-yos-pela ál ivn'ahi}iá/» lou sit laudl yada tvildlli i semna
au' nila.
áttlia (?) yoisdt. pám-yorbi-%oi kim-sdds, sö7ndtlins, laudl
uisli, sermátl eudlt (uzdaidl eudlt) kim-uanfosli, laudl svs elti
lehs. laudl uvstdsR, iuy-tvi palatna manl. kimdtti pá uvstdsli :
lou oydl pateydt yoza yailwda pidds. uanthli: mur iunttel nila.
aiiltaií laudl katllsdlll, si mur pelá Uis manda pidds. toyoioydtsdt: 7iemdza imiitidt and olht, 1 yán addl yaémal, murdl azát
uéhmdt, murna, volas noy§ml, síié nöySlla.

«Te, a fűforma fiamat hová tetted (tk. vitted) ?» — «A fiad
künn van móg.» A ftíforma fia bejött [a házba], köszöntek egy
másnak. 0 erre [így] szól: «Az anyámtól, nevet nem talált,
f ű n e k neveztettem.» Ettek, ittak, a miféle eleség [csak] van,
mindent esznek. A kígyó szól: «Te kívüled, Fűforma-einber,
mintha semerre se volna ember.»
A kígyó ment. A mint a kígyó elment, az atyja szól:
(iFiacskám, semerre se járkálj!» 0 a lovát, [hogy] hol tartja,
szemmel nem látható.
Éjjel aludtak. A Fűforma ember kiment, fölöltözködött, a
lovát fogta, a gyeplőjénél fogva (a zablyájánál fogva) kivezette.
A lova hátára fölült. A lovát megsarkantyúzta (tk. hajtotta),
fah egy magasságban megy. Másodszor megint megsarkantyúzta:
a feje a felhőkhöz kezdett ütődni. Látja: a nép birkózása (tk.
játszása) látszik.
Lassanként a lovát [vissza] tartotta, a nép felé lefelé kez
dett menni. Odaérkeztek [é. a lovával együtt] : nem birkózók
azok (tk. semmi birkózók), egy király egyedül maradt, a népe
mind meg van ölve, az [ellenséges] nép, a merre csak fut, oda

követi.
Nyelvtudományi
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sidi nöySthiidi eudlt lou yozaidl ioytds. «nvy mola mou vhn
ős9n?» — «ma, lau§l, soyta-uázdy yan, yis-uaz»y yan ösdm.» yisuázdy %an pa noySmddg lou eudltdl, tom látna ázat ueldi uurátla.
tom lat pám-yorbi-yoi pelá lauSl: umundi yatsa (v. y oltsa) iisdn,
s|is manáf muy, lau§l, louel uelleu, si yan uUleu.» pám-yorbi-%oi
lauSl: «malai uellen, lou isi yptl olda pa litl.» — «yan murdl
uel'seu, lou pa át %vhl!» — «manem mola uerht
marístó pa noySm'sdt. lou (pám-yorbi-yoi) lau-svsna anidsl,
il pa and oylnil. ittam yándl pa si tlié ioytds. nyaltéa iuudm
tör§m-iiy ös9n, manem vndastiJ ma yáddmna niy uantli, %oi
uantli eui tvifom, manem vndast9sen-gi loln, vundd ioy§thn, eu9m
nvyen masem loln.n ittam latna yan lou eudltdl pá si konitsa
(uvzdtsa).
lat lau§l pám-yjorbi-yoi pelá: «nvy muyeu hl tvrastilá!
kimdtti-gi ioy§tlu, nvy sabdl loudl i laudn sábdl-lou soppi-séudrmdlu

A mint így üldöztetik, ő hozzá érkezett. «Te micsoda föld
királya vagy?» — «Én, úgymond, az agyagvárosi, a föveny városi
király vagyok, i A fövenyvárosi király megint megfutamodott
tőle [is], az ellenség mindenáron meg akarja ölni. Az az ellen
ség a Fűforma emberhez [így] szól: «A honnét az imént jöttél,
menj oda! mi őt, úgymond, megöljük, ezt a királyt megöljük.*
A Fűforma ember mondja: «Miért ölöd [é. ölitek] meg, ő is
csak akar még élni (tk. nappal lenni).» — «A király népét meg
öltük, ő is hadd haljon meg!» — «Mi közöm hozzá (tk. nekem
mi dolgom)'?*)
Mentek, futottak tovább. 0 (a Fűforma-ember) lóháton ül,
le nem ereszkedik. Most a király megint odajött [hozzá]: «Honnét
jött isten-fia vagy, engem segíts meg! Az én házamban nő nem
látta, ember nem látta leányom van, ha megsegítenél, a mikor
jössz, a leányomat neked adnám.» Erre a királyt az ellenség
tőle megint elűzte.
Az ellenség a Fűforma-emberhez szól: «Te minket ne
késleltess (tk. akadályozz)! ha még egyszer (tk. másodszor) jö
vünk, a te nyakad csigolyáját és lovad nyaka csigolyáját ketté
vagdaljuk és téged is [össze]vagdalunk. A Fűforma-ember ím
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i üvgen seu9rmdu.» parn-yorbi-yoi si Ukni9sa, alti kezd nvremds,
ittam pöddr'ddm yoi sabdl-loudl soppí-siudrmdslí. atagliil uul lil
tvinidn.)) murna louel paiisa. lou selta ligazds, parn-yorbi-yoi Ildi
pul-sis an' ueridds, ittam mur áraddlna andámí nsdt.
yis-uazdy yan, soyta-uazdrj yan ioyo-mands. ioyo-ioytdS,imdl
pela lau§l: «simds-yorbi nenyoi ozilnisem, manem iilfidtsdli, ma
molaina louel pa malem ?»
ittam pam-yorbi-^oi laud rívl mola-pulan ös, si-putay i
manl. mola-pugdt uazdt, mola ai uazdt, rnola uul uazdt ázat uantsdlli. parn-yorbi-yoi ioyo-kirlds, tamotta uasdlna so%ta-uas yoza
laudl túslí, iuy yoéa pr'sdll, yámzina %atŰ9slí: tol sdhk-keu iis.
lou tvidm alti kezdi aygdlli iis. yampl soksdlll, i-sidi angdlli iis.
louel sidi legatsdlli: svrdl-nirdl vriman olldt, nan vudi naurem
yorbiu iis. pa nauremna toyo-potkdla, pa nauremna ,<?|?s potkdla.
lou sidi potkddi hjdlt yan yat ou s'dna si ioytds. langdr-

haragra lobbant, a kardját megragadta, erre a beszélő (tk. beszélt)
ember nyaka csigolyáját kettévágta. «Hiába van nagy lelked!*
A nép őt körülvette (?). 0 aztán megharagudott, a Fűformaember nem tudott volna egy falatot [lenyelni addig, a mikor] a
nép már mindvalamennyi semmivé lett.
A fövenyvárosi király, az agyagvárosi király hazament.
Hazaérkezett, a feleségének mondja: «Olyanforma embert talál
tam, engem megmentett, én mivel ajándékozzam meg (tk. mit
adjak neki)?»
Most a Fűforma-ember lovának az orra, a milyen irányban
volt, abban az irányban is megy. A miféle városok, kis városok
vagy nagy városok [csak vannak], mind látta. A Fűforma-ember
visszatért [haza]. Az elébbi városába, az agyagvárosba vitte a
lovát, fához kötötte, az ostorral megcsapkodta: kavicscsá lett.
Az ő birtokában volt kardja tuskóvá lett, az ostorát [is] leszúrta,
szintén tuskóvá lett. Magát pedig így készítette el: a subája
botosa [é. öltöző ruhája] össze van tépve, koldus (tk. kenyeret
kérő) gyermek formává lett. Az egyik gyerek odalöki, a másik
gyerek erre löki.
A mint így lökdösik, a király házának a küszöbéig (tk. az
18*
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yoina siiahsa. «n9y, lau§l, malai pö~r§lladi?» lou sitdlna uohiitsa
nawremdtna.
lou sirdlna söziliiú. $ purd§ Imi laygdr-yoi yat eudlt kimedds. pur9§ Imi pela lau§l: cnvy yol ivy'sdn?* — «ma, lauSl,
laygdr-yoi yatna ivy'sgm.v — ama nvy yoza olhm.iy pur9§ Imi
lauSl: «ma yaddm min yoiddmdn-louat yatmdn.)) — «neyyo tvihrt
tayyah) — urna neyyoidm yvhm kiírni tvl tam. ma ittam addl
olda arí uerithm, rdbitta pa an' ueritldm — iuua!» ímina Ivydltsa yan laygdr-yoi yatna, Imi laudl: «má i sokait naurem
ossdm.» laygdr-yoi lau?l: unaili-dr'li, neyyoi an( tvidi naurem
noy-enmdloVih ímina tusa.
Imi yan layg,>r-yoi yatna yvtl-luydi vpy'dl. i mosaina írni
pela pöddr'l: «dygdm-imi yol ivy'aliiihn í•» — «ma, laudl, yan^
azdm yatna ivy'ahiifom, semna an' nida eudl ol, semna an' nida
eui yoza liddt legadiiildm. yaleudt yan-eui aidlna kitla.» — ayolas
kitla?)) írni lauSl: «ral! iil, aédlna l'ál ideált kitla. aidl sidi laudl:
uuazdm alt sugátla, eui yaleudt manl.»

ajtó széléhez) jutott. A testőr meglátta. «Ti, úgymond, miért
taszigáljátok?)) Aztán a gyerekek békét hagytak neki.
Egymagában sétál. Egy öreg asszony a testőr házából ki
jött. Az öreg asszonyhoz szól: «Te hol jártál?» — «En, úgy
mond, a testőr házában jártam.» — «En nálad (tk. hozzád)
leszek.» Az öreg asszony mondja: «Az én házam nekünk való
(tk. nyugvásunkra elég nagy) házunk.» — «Urad (tk. embered)
van talán?» — «Az én uram (tk. emberem) már két éve meg
halt. Én bizony egyedül nem tudok meglenni, dolgozni sem
tudok, gyere!» Az asszony bevitte őt a testőr házába, az asszony
[így] szól: «En egy árva gyermeket találtam.» A testőr mondja :
«Ezt a gyermeket, a kinek e világon senkié sincs, neveld föl!»
Az asszony elvitte.
Az asszony a testőr házába naponként [eljjár. Egyszer
az asszonyhoz [így] szól: «Anyám-asszony, hova járogatsz?»> —«En, úgymond, a király-atyám házába járogatok, szemmel nem
látható leánya van [neki], a szemmel nem látható leánynál én
ennivalót kószítgetek. Holnap a királyleányt az apja elküldi.)) —
«Hova küldi (tk. küldetik)?)) Az asszony mondja: «Ellenségjön
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lou si iazdy %dl's9Üt. ími mands, yalemt ioytds ila pela.
Imi lauhnl: «mola simdé-lamba eui 1 lal idzalt al-kitla, latna si
tvya eudlt eui selta i tüla.» lou (pam-yorbi-yoi) si iazdn yöhs i
yoi&dt. noy-kilmalna imi /undsi manmal. youdn mands, mola
uanna mams, lou noy-kihmdds, sömdtlws i uas urtpina noySml.
•uas uhpina ioytds, yampl logemdsli, ittam sdhk-keu-ujr selta
%atUdű\ i laudl noy-laidmdds, nemdzaidl %odas iuudm andam. alti
kezdi nvremds, laudl svs elti lehs, laudl uvstdűi i pahn-kemna manl.
%an-eui murdl pilna mandal nila. pam-%orbi-yoi manmal
svyat eui murdl al-kördthiüdt, euina top laudl kot kur siiahsa,
nenyoidl mola-yorbi art uantsdlli.
[sidi] marids i lal yoza yaiu: mur varia' ar. lou selta
ligazds. <(ma yoi olmdm, and oslaidm.» lou lafosta pidds mur
yoza yvtl-pn'k svyat (yvtl sima siienws). lal mur lauSl: «yaltsa

az atyja az ellenség elé küldi.» Az apja [így] szól: «A városom
ne töressék össze, a leány holnap megy.»
0 ezt a hírt hallotta. Az asszony elment, másnap megjött
[úgy] estefelé. Az asszony mondogatja: «Micsoda leány! Az
ellenség elé csak elküldik és az ellenség aztán magával innét el
is viszi.» 0 (a Fűf orma-ember) ezt a szót hallotta és lefeküdtek.
A mikor fölkelt, az asszony már elment. Messzire ment, vagy
közelre ment, ő hirtelen fölkelt, fölöltözködött és a város mögé
iramodik. A város mögé érkezett, az ostorát kirántotta, aztán a
kavicsdombot megcsapkodta és a lova hirtelen fölállt, mintha
semmi sem lett volna (?). A kardját megragadta, a lova hátára
fölült, a lovát megsarkantyúzta (tk. hajtotta), úgy megy, mint a
felhő.
A királyleány a népével együtt megy, látszik. A mint a
Fűf orma-ember [arra felé] ment, a leány népe csak leesik a
földre, a leány csak a lovának a két első lábát látta, az embere
[hogy] milyenforma, nem látta.
ígyen ment és az ellenségre rátalált (tk. az ellenséghez
ütődött): a nép valóban sok. 0 aztán megharagudott: «Hogy ki
vagyok, nem ismernek.)) 0 hadakozni kezdett a népnél keletről
nyugat felé (a nap módjára villant meg). Az ellenséges nép szól:
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iuudm ior-neyyoi! lou manmal svyat si-kut yoi iasl martds i
kurdi martds. laudl mur libina ivy'dl, mvyti uelda masl!» laudl
mur kimbina idr'sdllí, mur yoza toyo-mands, lahsta pidds, si mur
yoza ne% i neyyoi an' %aéds.
pam-yorbi-yui laudl pela mandal svyát laudal satl: «al
mana!» lou ioyos-vygdrmds, l neyyoi lau-svs elti ol. — «nvy
murdm uelda yoina partsdidnh) — urna, nenyoina partmdm andam.» — anvy mola mou neyyo ösdn?» — «ma yis-uazdy yanf
soyta-uazdT) yan iiydl ösam.» — «yis-uazdy yan, soyta-uazdy %au
iifdl andam ös.»
lou sidi pöddr'tal eudlt laudl svs elti noy-lelds i lauitdlna
i-idzalt iysydn. «mola mou, neyyo ösdnh) ie&a laiis : «ma nemdmf
lauSl, pam-/orbi-%oi.» — «pam-%orbi-gi ösdn, katis manhmdn!
svya í-idgalt pa iilmdnf nvy laudn nvl-gi idra-gi kerhl, sipvraina nvyen ma seudrmdlem, ma laudin nvl-gi ioura-gi kerldl,
manem nvy séudrm\!»

«Honnét termett (tk. jött) erős ember! Az ő menése közben
némely ember a kezét törte, a lábát törte. A mint a lova a
nép között jár, azonnal meg kell őt ölni!» A lovát a népen kí
vül megkötötte, a néphez odament, hadakozni kezdett, ebből a
népből csak egy ember sem maradt.
A Fűforma-ember miközben a lovához megy, beszédet hall
(tk. beszéd hallszik): «Ne menj!» 0 visszatekintett, egy ember ló
háton van. «Te kitől rendeltettél a népemet megölni'?» — ((Em
bertől ón nem rendeltettem.* — «Te hová való ember vagy?» —
«Én a fövenyvárosi király, az agyagvárosi király fia vagyok.» —
«A fövenyvárosi királynak az agyagvárosi királynak fia nincs
(tk. nem volt).»
A mint ő így beszél, a lova hátára fölült és lovastul együtt
szembejönnek egymással. «Hova való ember vagy?» Egy kissé
megállt: «Az én nevem, úgymond, Fűforma-ember.» — «Ha a
Fűforma vagy, menjünk kétfelé! Aztán megint jöjjünk szembe
egymással! Ha a te lovad orra oldalvást fordul, akkor én vág
lak meg tégedet, ha az ^n lovam orra fordul félre, te vágj en
gemet !»
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lou i pam-yorbi yoi ioyos-kerldS'ndn, i-idzalt-manhíjdn, alti
kezihn noy-aldm'sdydn sewrnwdi-kossi. lau-nvlydn nemdttU ioura
and vygdrmdl. laurjdlal yodi nsnm, sommi laidi pitsdydn. % yiiidl
lau svs eudlt naudrmds, pam-yorbi-yoi selta söudrmdla, alti kezdi
tat tvya eudlt mard. anvn y^odi tdrmahldn, ittam sara manem al
ueli/» pam-yorbi-yoi selta séudrmds: kat sbfídl kat tvyaina kbriS9i)9n. laudl kutpdl emlt pa soppi-seudrmdsa. i %uidl kutpdl eudlt
semrmdsli, unfol pöddr'l yolna. epam-^orbi-y^oi kimdtti iiddmna
%i&-uazdy, soyta-uazdy mola kemdl yasl, si kemdl tutna nllem.r>
ittam pöddr'ddm yoidl tal so%taií iis.
lou sittelna mands, laudl uvstdslí. •yan-eui numbi eudlt sidi
•manl. yan-eui l'ál' yoza ioytds, ueliú tam uehmdt, yoina uel'sáidt
i an' uantsdl i andi ybtfsdl.
pam-yorbi-yoi ittam iojo-kirhs,
lou uasna ioytds. laudl
tamotta tvyaina ^att'édsll: edhk-keu-ujrri iis. alti kezdi aygdlli
soksdlll, yampl
aygdlli soksdllí, lou öhm yatdlna mands. Imi
lau$l: «yol voy'sdnH — urna, lau§l, nauremdt pilna ivntsdm.»

Ő és a Fűforma-ember visszafordultak, szemközt mennek
egymással, a kardjaikat vágásra fölemelték. A lóorrok közül
egyik se tekint félre. A lovaik a hogyan jöttek, egyenesen állni
kezdtek. A társa a lóhátról leugrott, aztán a Füforma-embert
megvágja, a kardja üres helyen megy. «Hát te [még] sietsz,
hamar engem meg ne ölj!» A Fűforma-ember aztán vágott
[egyet]: két darabja kétfelé esik. A lovát a derekánál fogva szin
tén kettévágta. A társát [a mikor] a derekánál fogva [ketté]
vágta, a szája még beszél. «Fűforma-ember, [ha] még egyszer
(tk. másodszor) jövök, a fövenyvárosból, az agyagvárosból a mennyi
[csak] marad, annyiát fölégetem.)) Most a beszélő (tk. beszélt)
embere puszta agyaggá lett. .
Ő erre [tovább] ment, a lovát megsarkantyúzta, a király
leány fölött igyen megy. A királyleány odaérkezett az ellenség
hez, csak az imént ölték meg őket (tk. csak az imént ölettek
meg ím), kitől ölettek meg, nem látták ós nem is hallották.
A Fűforma-ember most hazatért, a maga városába meg
érkezett. A lovát a múltkori helyen megcsapkodta: kavicsdombbá
lett [az]. A kardját tuskóvá szúrta le, az ostorát tuskóvá szúrta
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Imi ioytds. yán-eui ioy§tmal suti, lau§l: «tör§m iiyna ali
yin-iiyna úvtsáidm, semna an' uantsdm, pvlna ant ybl'sdm.* azdl
pela lau§l: «talta manmeu svyat uas-numbi eudlt i laudy yoi
laudl top kát kurl siiáhsa.i* ázdl lau§l: vmalai and vusafon?»
yán-yátna nebek ioyStmal §átl, sidi laudal: <imutraidm pamyorbi-yoi tviű, yaleudt ma §vrds-yoibi l'ál' kitbm.» yis-uázdp %án
lauSl: ^pám-yorbi-yoi semna an' ua7id}iúeu i pvlna ant yblhiileu.
torSm parddm pám-yorbi-yoi ueriie dr, mola pám oldal, and
osleu.» %an laudl: «/aleu9t l'ál pilna i ma manhm.v
at yoisdt. yöl'ldlí: yán murdl ágdtl. pám-yorbi-yoi si iazdy
yblds i mands laudl yoéa. alti kezdi nvremds % yámpl nvremds,
[sdhk-keu-uir] yámgina uáraskdsli, laudl noy-láidmdds. «kbgáidm,
lau§l, mola rbbodah) — utamotta ivn'dm tvyáimdnna uát-yán
iifdl mutraidn, laudl pela lau§l, svyá nvl-ulsydlán eudlt pegátdt)
Ivl palát-kemna tuti i pösydl azát ár át olt»

le, az ő lakó (tk. volt) házába ment. Az asszony szól: «Hol
jártál?» — «En, úgymond, a gyerekekkel játszottam.))
Az asszony jött [haza]. A királyleány megérkezett, hallszik,
azt mondja: «Az isten fiától vagy az alvilági fejedelem fiától
mentettem meg, szemmel nem láttam, füllel nem hallottam.*)
Az atyjának mondja: «Mikor innét elmentünk, a város fölött
egy lovas férfi lovának csak a két lába látszott.)) Az apja mondja:
«Miért nem kiáltottatok rá?»
A király házába levél jött, hallszik; [a levél] így szól: «Az
én fortélyomat a Fűforma-ember tudja (tk. bírja), holnap én
ezer emberből álló hadat küldök.» A fövenyvárosi király [így]
szól: «A Fűforma-embert szemmel nem látjuk, füllel nem hall
juk, isten rendelte Fűforma ember bizony sok van, micsoda fű,
nem tudjuk.» A király szól: «Holnap a haddal én is megyek.))
JL.,

Éjjel nyugodtak. Hallja [ám], hogy a király népet gyűjt.
A Fűforma-ember ezt a hírt hallotta és a lovához ment. A kardját
megragadta és az ostorát megragadta, [a kavicsdombot] az os
torával megcsapta, a lova hirtelen fölállt. «Gazdám, úgymond,
mi a munka?» —• «A múltkor járt helyünkön a szélkirály fia
fortélyos, a lovának mondja, aztán az orrlyukaidból hiteles öl
magasságnyira tűz és füst támadjon (tk. igen sok legyen)!»
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lau-svs elíi lelds, laudl yatt'édslí, uas-numbi eudlt manda
pidds. lou mandal svyaidt yis-uazdy yan al-kördtliiúdt murdl pilna.
yis-uazdy yan lau§l: «mola yodi iis í» yis-uazdy yan laygdr-yoidl
lau§l: <ü nauí lamy yoi uantsdm.it — nyolaé-tvya mandsht —
«si-narna (si-pulay) mands.tt
lou (pam-yorbi-yoi) toyo-ioytds, §vrds-%oibi lal túla. uatyan-ii% lal iubina ol. pam-yorbi-yoi at pvrda i-pus kerhs, yvtlidy'k svrat i-pus kerhs, uantldli: évrds-yoibi lal yoza nhndza
yazdm neyyo andam. uat-yan-iiy iil. «sasa, laudl, al tennala.'n
i-ivya iuudndiiisydn, katni man'sdydn. uat-yan-iiy laudl: «laudn
nvl idra-gi kirhl, ma nvyen seudrmdlem, ma laudm nvl iourá-ki
kirhl, nvy manem seudrm\!n
i-idgalt iilydn, uat-yan-iiy laudl rlvl-uh eudlt pegatdy Ivl-sbfi
palatna tuti itl, pam-yorbi-yoi laudl nvl-uds eudlt pezatdy Ivlkemna tuti itl. uat-yan-iiy laudl nvl sh'dk ioura karemds, uatyan-iiy talta seudrmdlü (pam-yorbi-yoina seudrmdla), laudl-telna

Lóhátra ült, a lovát megcsapkodta, a város fölött kezdett
menni. Mikor ő [így] megy, a fövenyvárosi király csak leesett
[a földre] a népével együtt. A fövenyvárosi király szól: «Mi
történt?» A fövenyvárosi király testőre mondja: «Egy fehér
lovas embert láttam.» — « M e r r e ment?» — «Errefelé (ebben
az irányban) ment.»
0 (a Fűforma-ember) odaérkezett, az ezer emberből álló
ellenség [csak úgy] vitetik. A szélkirályfi az ellenség [é. a népe]
mögött van. A Fűforma-ember nyugatról keletre egyszer fordult,
keletről nyugatra (tk. a nap vize szerint) egyszer fordult, látja: az
ezer emberből álló ellenségből egy ember sem maradt. A szél
királyfi jön. «Ej hát, úgymond, ne siess!)) Együvé jöttek, kétfelé
mentek. A szélkirályfi szól: «A lovad orra ha oldalvást fordul,
én téged megváglak, ha az én lovam orra fordul félre, te vágj
meg engemet!»
Szembejönnek egymással, a szélkiráiyfi lovának az orra
lyukából hiteles öldarab magasságnyira tódul ki a tűz, a Fű
forma-ember lovának az orra lyukából [is] hiteles ölnyire tódul
ki a tűz. A szélkiráiyfi lovának az orra hirtelen félrefordult, a
szélkirályfit erre megvágja (a Füforma-embertől vágatik meg),

270

PÁPAY JÓZSEF.

(V. laudl pilna) í-oldiü soppl-köriiis. pam-yorbi-yoi lau-svs eudlt
il-naudrmds, yandi nenyo sima uisli, ai suyliii seudrldli laudl
molaitelna, neyyoidl molaitelna.
si-kemna it pöddr'tal §átl: «nvn, lauSl, uelda an' uerdmlen ;
lou yandi neyyo noya top uvéya-luidl yoza seda taiil, (uv§ya-lui
talay-ki, sidi pa manl, iilftaldl.)» lou si iazdy ybl'sdlli, si uvénalui uisli, iasl idt-kemna yaisa, talaydi ias-idt noy-alemdsli, lou
iasl uanthli, noy öZlmdm ids, kézi uis, uvs'yaidl pehk-uaénidsli.
mundi noyaidl séudrmalna laudl pilna yolna neé ud'r an' tvisdy?n,
uv§yaidl eudlt mandi udr seyk dr. laudal §atl, yada pödzr'l, ant
siidhlli: <ina ittam, nvy, lau§l, you nobdi tvida pithn, lou, uasdlna
lou lambdl neyyoi tiumal anddm.»
pam-yorbi-yoi laudl svsna lelds i ioyo-kerlds. ioyos-mandal
svyaidt tamotta uehm lat yoza ioytds. yis-uazdy yan, soyta-uazdy
yan murdl pilna lát yoza uélis ioy§lsdt. yis uazdíj yan lau§l :
nmola törSmna uel'saidt ali mola neyyoina uel'saidt, si osl an-

[az] lovastul együtt két darabban esett össze. A Fűforma-ernber
a lóhátról hirtelen leugrott, osztják ember módjára fogta, apró
darabokra vagdalja a lovával-miével, az emberével-miével együtt.
Ezenközben valaki (tk. egy) beszél, hallszik: «Te ügymond,
megölni nem tudod; ő az osztják ember húsát csak a kisujjá
ban bírja (ha a kisujja épen marad, úgy megint elmegy, föl
támad).)) 0 ezt a szót hallotta, a kisujját fogta, a kézfejet le
vágta, a csonka kézfejet fölemelte, a kezét nézi (a fölemelt ke
zet), kést fogott, a kisujját ketté hasította. Az elébb mikor a
húsát vagdalta össze a lovával együtt még csak nem is vérzettek,
a kisujjából folyó (tk. menő) vér igen sok. [Valaki] beszél, hall
szik, [hogy] hol beszél, nem látja: «No most már, úgymond,
te hosszú ideig élsz majd, az ő városában hozzá hasonló ember
nem született.))
A Füforma-ember fölült a lova hátára és visszatért [haza].
A mint visszafelé megy, az elébb megölt ellenséghez érkezett.
A fövenyvárosi király, az agyagvárosi király a népével együtt
éppen csak most érkezett meg. A fövenyvárosi király szól: «Az
istentől ölettek-e meg vagy [halandó] embertől, azt nem [lehet]
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dam.» lou (pam-yorbi-^oi) siddt oy-numbi eudlt mandal svyat
si-kuddt al-kördthnht. soyta-uazdy yan lauSl: uyodi iisti?» lauht:
• uát peld %aiis.» yan laulntl:
«tör§m-iiy uantsem, laudltelna,
neyyoitelna (talán : neyyopltelna) l oldiii naudt.v si tál' yoza
uantsdt, ár ney^o ueldmdt, ali mola l neyyoi uetemdddt.
yan murdl ioyo-kerdtsdli. lou (pam-yorbi-yoi) uasdlna ioytds,
laudl tamotta tvyaina i-sidi yamfína yatűaslt, Sdtek-keu-uirri iis.
öldm %atdlna mands. Imi lauSl: «yol ivy'sdnh) — uúauremat
pilna ivnts9m.» Imi lau§l: mnola lillí ieéli noy§mdii}fon ?»
mosa-pvraidtna ybUntl, yis-uazdy yan ioytds, sidi lau§l:
«tör§mna nvtsaiu, neyyoidl top siialdseu, nonidlta mands.»
mosa-pvrawtna yoisdt. %aleudt aUy-svyatti iis, inti LauSl :
<{/il}ie, nvy ivlnn dia tam yvtl! yan mur agdtl, pam-yorbi-yoi
kasla, yada ol, yan mutraipy lekarna kasla. nvy, lau§l, neyyoidt
yoza olda anf uerithn, moydtna svya toyo-pö~y$lmdlaidn, manemna
uantta sal ösdn.»
tudni.» 0 (a Fűforma-ember) mikor ezeknek a feje fölött elmegy,
némelyek csak leesnek [a földre]. Az agyagvárosi király szól:
«Mi lelt titeket?» [Azok] mondják: «Mintha szél ütődött volna
[hozzánk].» A király mondogatja: «Az istenfiát láttam, lovastul
emberestül egyformán fehérek.* Az ellenséghez néztek, sok em
ber meg van ölve, vájjon egy ember megöltjei-e [azok].
A király a népét visszafordította. 0 (a Fűforma-embor)
megérkezett a városába. A lovát a múltkori helyén ugyancsak
ostorral megcsapkodta: kavicsdombbá vált [az]. A lakó (tk. volt)
házába ment. Az asszony [így] szól: «Hol jártál ?» — «Agye'
rekekkel játszottam.)) Az asszony mondja: «Mit futkosol étien
szomj an?»
Egyszer csak hallja, [hogy] a fövenyvárosi király megérkezett,
így szól: «Az isten megsegített bennünket, az emberét csak
éppen hogy megpillantottuk, fönt ment.»
Egyszer lefeküdtek. Másnap reggel felé jött [az idö], az
asszony [így] szól: «Öcsikém, te ma maradj ittbenn [a házban]!
A király népet gyűjt össze, a Fűforma-embert keresik, [hogy]
hol van, a király tudós orvosa keresi. Te, úgymond, az emberek
között nem tudsz meglenni, a többiek [még] aztán ide-oda lök
dösnének, nekem téged látnom fájna.»
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mur ázat dgdtsápt, uas-tel mur. mosa-pvraidtna mur pöddr'ht: vyolna i naurem andam.» %an laudl: «x°Í naurem T*
mar lauSl: «ími eumdlti naurem.» ittam pam-yorbi-yoi sidi kasla,
Imi nauremdl tusa toro, paotna toro-potkdla, paotna slis potkdla.
Imi laudl: «éoyalt naurem malai pöfíillaldnh)
mur uantúida pitsaidt, ydn-eui mutraidp lekardl pilna mur
kut eudlt soziliiúydn. ittam pam-yorbi-yoi mur uHpina yanemds,
sidi sbzihiidi svyat ossa. dhzdüa : «nem»n molah) — «ma nem
an' tvifom.v Imi pela lauht: unauremdn nemdl mola?» imilauSl:-,
«má and oélem, ma tvidm naurem din and ol, aygdl, aidl lou
yolna nez and osldllí.n mutrapn lekár laudl: <nwy molapit enmditsen ? yan-aéeu iilftdddm pam-yorbi-yoi lou tám/»
ydn-euina i katllsa i tusa, selta yan-eui toyo, aédl yoza
ioytds, aidl pela Lau§l: unvyen iilfiddsm yoi ma oésem.» ydn lauIwl: uolmal. — nemdn molah) — «uolan nem art tvildm, yandívni) tör§m-aédm, lauSl, ma pam-yorbi-yoi olfom.v— *nvp mattá

A népet mind összegyűjtötték, az egész város népét. Egy
szer csak a nép beszél: «Még egy gyermek nincs [ikt].» A király
•szól: «Kinek a gyermeke?)) A nép mondja: «Az asszony nevelte
(tk. nevelő) gyermek.» Most a Fűforma-embert igyen keresik, az
asszony gyermekét odavitték; az egyiktől odataszittatik, a másik
tól erre taszíttatik. Az asszony szól: «Az árva gyermeket miért
lökdösitek.w
,
A népet vizsgálni kezdték, a királyleány a tudós orvossal
a nép között lépdel. Most a Fűforrna-ember a nép mögé el
rejtőzött, a mint így lépdelnek, [egyszer csak] rátaláltak. Kérde
zik: «Mi a neved?» — «Nekem nevem nincs.» Az asszonyhoz
szólnak: «A gyermeked neve micsoda!*) Az asszony mondja:
«En nem tudom, nem az én gyermekem, anyját apját még csak
nem is ismeri.» A tudós orvos szól: «Te midet nevelted föl?
A király atyánkat megmentett Fűforma-ember ez itt ő!»
A királyleány megfogta és vitte, aztán a királyleány oda,
az apjához érkezett, az atyjának mondja: «A téged megmentett
embert én megtaláltam.)) A király mondogatja: «Az ám (tk. ő
volna). Mi a neved ?» —• «Ilyen-amolyan nevem nincs, király
atyám, isten atyám, úgymond, én a Fűforma-ember vagyok.» •—
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pvrama, uat-yan-iiy laudl, pám-yorbi-yoi ösdn, idna', lauSl, nvy t».
[lou sidi] laudl: «má».
yán si iázdn yölds, nemdza ant pöddr'dds, eudl pelá lau§l:
unvyen pám-^orbi-yoi elti nirji malem, manem yöl§m-pus táfosdfisi
[ewdlt] iilfídtsdli.* mur pelá lauSl: «pwzán ueradi/» mur i pvzán
uerda pitsdt i pari leéátta piUdt. yán-euina %olna kim-etti and
eslla. nyán-áédm, laudl, manem ieza ishmdii\!
ma tám svydmnirdmna, laudl, mur kutna tadá anidsta an' uerithm.i> mands kim,
uet soldátna, uet yázáyna yoé-pelá tusa.
[lou] mands laml %oéa, laudl yatűdsli: lauí iis. alti kezdi
nvremdüi, louel sömdthiis, Isi törSm-iiy, isi yán-ii//
yán yát pelá mands. ^yan-ázdm, laudl, laudm tobápt sugáhsdt.i) laudl láiú, noi elti laiil. ioyo-lvn<>s, lou Ivndal anyát mur
katnis marísdt. yán laudl: upna' pá pám-yorbi-yoi olmdn, má,
laudl, mattá nvnen uan'mdm sima si-yorbi olmdn.»
uas lída uul pari uerdi-youát mur iesht kámdn i lifot. pvrá

«Te régebben (v. azelőtt), a szélkirályfi [is] mondja, Fűformaember voltál, hát igazán te vagy [az] ?» [0 így] szól: «En.»
A király ezt a szót hallotta, semmit sem beszélt, a leányá
hoz szól: «Téged a Füforma-emberhez nőül adlak, engem három
ízben megmentett az ellenségtől.*) A néphez szól: «Asztalt állít
satok (tk. csináljatok)!)) A nép asztalt kezdett állítani és lakomát
kezdtek rendezni. A királyleány [még csak] kimenni sem ereszti.
«Király atyám, úgymond, engem egy kissé eressz ki! én ebben
az öltöző ruhámban, úgymond, itt a nép között nem tudok ülni.»
Ment ki, öt katona, öt kozák kísérte valamerre.
[ő] ment a lovához, a lovát [tulajdonképpen: a kavics
dombot] meg csapkodta: lóvá lett. A kardját megragadta, föl
öltözködött (tk. magát fölöltöztette), akárcsak az isten fia, akár
csak a király fia!
A király háza felé ment. «Király atyám, úgymond, a lovam
patkói eltörtek.» A lova áll, posztón áll. Bement [a házba],
mikor belép, a nép kétfelé ment [előtte]. A király [így] szól:
Igazán te vagy a Fűforma-ember, én, úgymond, a mikor téged
láttalak, ugyanilyen voltál.»
Yáros-evő nagy lakomát csaptak. A lakoma ideje alatt a
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ioytds, pám-yorbi-yoi imdl iémsy yátna tüsli i uengálúisydn tayyá.
yán laudl: unvyen — pám-yorbi-yoi ybhndá! — iiy iuganm
nbmlem.y) — utör§m-ázdm, yán-áhm, má Isi mou-yoi ösdm, ma
isi moudm iwmjgna. pitláidm.n uán olliiildt, you olliiildt.
sidi oldd eudlt pám-yorbi-yoi liudl: nyán-áésm, törSm-ázdm,
mariém isll\! moudm nvm?sna pitsáwm.n yán laudl: «nvy yoina
kátlláion? muyilu ál ioremi á /» [sitteln'a] yoisdt.
[pám-yorbi-yoi] yaleudt kihs, kim-idds, laudl lelátta pidds.
yán murdl ágdtsdlli i lau-tás uvstdsa (vagy: uvstdsáidt), öyldt
lezátsápt, laudt kirsáidt. yán euzl elti mola-kem oy legádds, sit
yundi osla? mola-kem touár leltsa, sit yund{ osla? uublfidsdn i
padiddn.*
sittelna lou (pám-yorbi-yoi) uza uerda pidds. nyis-uázdy
yán, soyta-uázdy yán nemdtti mou pelá lál ál kidá!
seyk-ki
ierdmldn, má pehm nvmsdn át ivy'ahiil!
má ittam manUm, eudn
murna át tűla/» ewl murna si tusa. pám-yorbi-yoi kardáy libina

nép künn iszik és eszik. Az ideje elérkezett, a Fűforma-ember
az asszonyát a templomba vitte és talán megesküdtek. A király
szól: «Téged — Fűforma-ember halljad csak — fiam gyanánt
szeretlek.*) — «Isten atyám, király atyám, én is [csak] földi
ember vagyok, ón is [csak] kívánkozhatom a földemre (tk. a
földem eszembe juthat).» Kövid ideig éldegélnek, hosszú ideig
éldegélnek.
A mint így vannak, a Fűforma-ember szól: «Király atyám,
isten atyám, engem bocsáss el! a földemre kívánkozom.» A király
szól: «Ki tart vissza téged? minket ne feledj el!» Erre aztán
lefeküdtek.
[A Fűforma-ember] másnap fölkelt, kiment, a lovát kezdte
fölkantározni (tk. fölszerelni). A király népet gyűjtött össze, a
lónyájat elhajtották, szánokat szereltek föl. A király a leányának
[hogy] mennyi pénzt adott, ki tudja? hogy mennyi árút raktak
föl neki, ki tudja? «Ez itt mindened."
Erre aztán a Fűforma-ember búcsúzni kezdett. ((Fövényvárosi király, agyagvárosi király, semerre se küldj hadat! Ha
nagyon szorongatnak (tk. szükségben léssz), csak gondolj rám!
Én most már megyek, a leányodat hadd vigye a nép!» A leá-
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lau-svsna lehs, laudl uaraskdsli, yatsa mands, murna i yanna
ant siiahsa.
sidi ruandai eudlt l uasna ioytds, lou uasdlna. lou, ioyStmalna lou öhm tvyaidl uássi iuumal. pam-yorbi-%oi lauSl:
<(tv^s9m tanya?» laudl lau§l: amin yatnidii tam.* kardán ouna
ioyStseydn, laudl sonsgli (kurna soysdli), laudl tvbari pai ilbina
il-lvn9s. i-mosaina yofontteli, uas-tel sangan noyhs
(sen'lapt).
lou ioyo-lvyds, aygdl lauSl: «uas malai noySlh) angdl pela lauSl:
«uas an' noySl, ma, lauSl, yis-uazdn yán, soyta-uazdn yan eui
tűsem, yan-eui iidi Ivnanzefi S9pt.»
kámdn ioyStSdt i yan-eui ioyo-lvydltsa. pam-yorbi-yoi pari
uerds i mur lída, ie§ta pitsdt. si soyta-uazdn yan-eui pilna pamyorbi %oi ittam pa Un olfondn tvnya.

nyát ím vitte a nép. A Füforma-ember a kapu aljánál lóhátra
ült, a lovát megcsapta, [hogy] merre ment, a nép se látta, a
király se látta.
A mint így megy, egy városba érkezett, az ő városába.
Mikorra megérkezett, az ő volt helye várossá lett. A Füformaember mondja: «Eltévedtem talán?» A lova szól: «A mi há
zunk ez itt.» A kapu ajtajához érkeztek, a lovát megrúgta
(lábbal lúgta meg), a lova a szemétdomb alá ment. Egyszer
csak hallja, az egész város harangja szól. 0 bement a házba, az
anyja szól: «A város miért harangoz?)) Az anyjának mondja:
«A város nem harangoz, én, úgymond, a föveny városi király,
az agyagvárosi király leányát hoztam [el], a királyleány csengetyüjének a hangja az.»
Künn megérkeztek és a királyleányt bevitték a házba.
A Füforma-ember lakomát rendezett és a nép enni, inni kezdett.
Ezzel az agyagvárosi királyleánynyal a Füforma-ember még talán
most is él.
PÁPAY JÓZSEF.

Az úgynevezett igeidők elméletéhez.
(Harmadik közlemény.)

A futurum.
40. Futurum időalak a fennebb már említett perfecti futu
rumon kívül (1. a 23. pontot) a görögben még kétféle van : a
szenvedő aoristos tövéből alkotott -xWjao^ai vagy -Yjaofi/xi végű
medio-passiv alak (XutMjoo^ai, cpav/]oo[iaiv, és a sigmás aoristos
rendszeréhez tartozó activ és mediopassiv alak (Xóaw, XúaojJLai).
Valamennyi görög futurum alakilag egész bizonyosan másod-,
sőt harmadlagos képződés.53) Minket ezúttal a már kifejlődött
alakok használata érdekel.
A használat legfeltűnőbb jelensége, hogy a futurumban
csak a perfectum és imperfectum értelem közt való külömbség
jelezhető, az imperf'ectiv ós aoristikus értelem közt való ellen
ben nem. Az összes nem perfectum alakok e szerint egyformán
jelenthetnek a jövőben punctualisnak, vagy tartósnak képzelt
történést, 54 ) az igetörzsökben is meglevő actióárnyalatnak megfelelőleg.
53
) Homerosban tudvalevőleg a *-a mediopassiv futurum még egy
általában nem fordul elő, TJ-S pedig csak két igéé (oarjaeat, jju-píosa&at) ; az
aoristos rendszerhez tartozó futurum azonban m á r gyakori. Mind a mel
lett néhány igének imperfectumát is találjuk futurumra vonatkozólag,
m i n t a magyarban (pl. I. 184-. áfw; I. 426. e^«; 9, 369. eSojj-at; I I I . 257.
vÉovtat) ; máskor meg nagyon bajos eldönteni, futurummal van-é dolgunk,
vagy aoristos coniunctiviisával ? (Hymn. in. Ap. í. uv/jaouat oüös Xá5w(j.at;

1, 1 7 9 . \i.á.V KTpíxáto? aY&peúaw ; 1, 200. aavc£Óoo[Aat; 2 . 2 0 2 . bá xTÉpea xtepííEwJ
2, 3 6 8 . (JJ? xs SóXo) ©5íí]S, xáös 8' auto\ 7távTa őáaovxat; 2, 133. a í x' auxoc, Ixwv
ír.'o [/.rjTÉpa Tzé^bto).
54
) Mivel a futurum jele az aoristosével megegyező, s a futurum
csak másod- vagy harmadlagos alak, a régi görög egyszerű futurum-ala
kokban ez az értelmi egyformaság természetes. Feltűnő, hogy az újgörög
nyelv (mely a futurumokat az angolhoz hasonlóan az akarást jelentő
segédigével alkotja), a futurumban is erősen megkülömbözteti az aoristi-
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Az összes futurum alakok közül csupán az
indicativusok
valók fötörténés kifejezésére, s ilyenkor a beszélés™) álláspontjához
képest jövő történést jelölik. Ezért H o m e r o s b a n csak a szereplő
személyek beszédében fordulhatnak elő. Annyira közönségesek,
hogy példa szükségtelen. 5 6 )
De maga az indicativus is előfordulhat mellékmondatok
ban is, tehát melléktörténés kifejezésére, oratio obliquás (verbum
sentiendi- v. dicendi-től függő), vagy n e m oratio obliquás, de
syntaktikailag legtöbbnyire főnévi, m é g pedig relativ particulával
bevezetett mellékmondatokban. H a ilyenkor a fötörténés nem mvlt
idejű, a m e l l é k m o n d a t futuruma a beszélés időpontjához képest
is jövő vonatkozású. Pl. 1. Nem oratio obliquás a l a k o k : 1, 312.
(őcppa Swpov s^wv síri víja XCTQ<) Q tot xstp/irjXtov lacött; 1, 404.: (JV/J 07'
sXtJ-ot ávrjp) OGZK; aé . . . á r c o p p a í a s 1"; 1, 287. (xoloc, éyé w a t póg . . . eí[u) őg tot víja a t e X é w xai ajji' S $ 0 [A a t aóxö?. (Thukyd.
VI. 16. el [LTJ avTi7rapáa^ü>atv. . . . q > á|ADvo6fJiS'ö , a unrtxóv). E e lativ kapcsolatúak a határozó és föltételes mondatok is, p l . : 2,
137. (véjjLsocc ioostat) 'w? 06 TOÖTOV S^ÍÓ TTOTS JJIÜ'&OV e v í ^ c o ; I. 5 1 8 .

(Xoífta sp^a), ox£ [i,' e^oSoTnjaai I<p7]aei<;; 2, 135. (áXXa Ss Saí•uov őíóasO, sTitl |xf|t7]p acoYspác; a p YJ a e T (a 0 5Epivö? ; 2, 115.
(xaxóv . . [JLS 7ióXX' aTTOTÍveiv), al' %' aoTo? . . . ábto [lYjxépa 7répko.
2. oratio obliquásaknak felfogható alakok (de a görögben nem
függő kérdések, h a n e m jelentő relativ m o n d a t o k ! ) 1, 2 6 7 : cppáCsaftai ávwY<x OTZTÍIÚC, . . . . á x c ó a s a i ; 1, 4 0 1 . •0-. sv. 7. xeíxat,
oattq . . . (3aaiXsóasi; (Thukyd. VI. 3 3 , 3 : ópaxs, őup xpÓ7ctp . . .
ajjLovsía-O-s, különösen tanulságos példa a mondatfűzés meg
értésére ; ópáts OKDÍC, ajiovsíaíte: ugyanazt jelentené). A példák
mind párbeszédekből valók, m e r t a fenn jelzett okból elbeszólé>ben n e m fordulhatnak elő.
kus értelmet az imperfektivtől: Sa XuVw = oldani fogok egy bizonyos
esetben, 5« Xüw = oldani fogok többször, vagy huzamosan, vagy általá
ban. Teheti, mert az alak összetett.
55
) Nem a beszélő álláspontjához mértet. Ugyanis a futurumnak főmondatban való múlt álláspont-áttételes (átképzeléses) használatára, mely
a franczia és m a g y a r elbeszélésben olyan közönséges, a görögben n e m
találtam példát. E r r ő l részletesebben később szólok.
56
j Különös mégis az indicativus futuri használata ilyen kitételek
ben : I . 181 : á;:íiXj{<Ta> 81 TQI IOOE ; I. 518. oxe p.' iySooor.r^xt scprjaet; ; 9, 16.
vüv . . . puSrpopoí:. A tragikus költőknél kül. j3ouA^ao|j.at (1. Soph. Oed. R.
1077, Ai. 680, Oed. Col. 1289, E u r . Med. 259, 726) futurum gyakori. Ilyen
féle Bijjil helyett ípti használata is a kellemetlen h i r t hozó hirnök részé
rói (Soph. Ant. 223). A fenyegetés, kényszerítés tárgyának jövendő volta
miatt maga a nyilatkozás is futurumba kerül. Ilyenféle emphaticus ér
telme van a Budapesten hallható «kérni fogom», «fogom neked megmon
dani!)) fajta futurumoknak, de a tősgyökeres m a g y a r vidékeken is legtöbb
«majd»-os u. n. futurumnak. (A «majd» legtöbbször nem jövő időt, h a n e m
modalitást — fenyegetést, kecsegtetóst — fejez ki.)
Nyelvtudományt

Közlemények.
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Lehet azonban a melléktörténés futurumban akkor is, ha
a fó'történés múlt idejű, tehát ha a mondatszerkezet egészben
véve nem nyilatkozatot, hanem elbeszélést tartalmaz. Ilyenkor
két eset lehetséges. Lehet, hogy a melléktörténés a beszélő szem
pontjából is jövőre vonatkoztatható, s ilyenkor a mellékmondat
futuruma a beszélés időpontjától számítható. (De v. ö. az 52.
jegyzetet.) így fogható fel például Homerosban ez az elbeszélő
hely (14, 333): WJJLOOS Ss . . . hcapvéetQ SJAJJLSV STaípoü?, o! §YJ [r.v
7zé\L§ooo i = megesküdött, hogy készen vannak a társai, a kik
majd idekísérik haza; — mert mikor ez az elbeszélés történik,
Odysseus még csak jövendőnek kívánja feltüntetni a hazatérését.
Itt tehát nincs oratio obliqua. Eendesen azonban nem így áll
a dolog, sőfc maga ez a most említett példa is másképpen ma
gyarázható. Ugyanis múlt fötörténéstöl olyankor szokott függeni
futurumos mellektörténés, ha a fötörténós verbum dicendi vagy
sentiendi, és a mellóktörténés oratio obliquás természetű. Ilyen
kor a melléktörténés futurum ideje nem a beszélés időpontjá
tól, hanem attól a múlt időponttól számítandó, melybe az el
beszélő, mihelyt a múlt alakú főtörténést kimondja, beleképzeli
magát. Példák: Thuk. III. 2 5 : s'Xsys, őu eo^okq latost xai VTJS?
rrapsaovtat. Isaeus 8, 22 : swrov, őu ÍVTED-Ö-SV %ovrpo\K<xi ríjv tacp^v.
A 8ti relativum e mondatokban az oratio obliqua egyedüli jele,
mely az oratio rectát értelmező mellékmondattá alakítja. Még
ennél is kezdetlegesebb mondatfűzés pl. a következő: Xen. Anab.
I. 4, 13: Mévoúv ős, itpiv STJXOV slvai, TÍ Tror/jaoDatv ot áXXoi, . . .
aovéXs£s TÖ OCÜTOÖ arpátsojia. A futurumos kérdő mondat itt volta
képpen már nem is mellékmondat, nem is oratio obliqua, ha
nem egyenes idézet, oratio recta. (Mellékmondatosan így volna:
őu v. o oí áXXoi iroiYJoooaiv). Ebben a példában: Thuk. VI. 6, 9:
sőéovto XSYOVTS?, el . . . áufM&pTjtoi ysvYjaovTai . . . xai tfjv Súvajuv
a^Tjaooat, xívöovov efvat, feltételes szerkezet van, melyben a xívSDVOV slvai infinitivusos szerkezet igazi oratio obliqua, de a fel
tételes rész : sí . . . ysvrjaovTat. xai . . . ayrqaouai, or. rectában is
csak úgy maradna. Kissé nehezebb a futurum indicativusinak
megértése olyan mellékmondatokban, melyeknél a megfelelő
oratio rectában felszólító alakot volnánk hajlandók mondani. De,
ha tudjuk, hogy ellenmondást nem tűrő felszólításban a görög
is (mint a latin) futurum indicativusát használhatja, elesik a
nehézség. Pl. Thukyd. V. 36, 2. eőéovto, OTOÜQ TrapaSwoooai IlávaxTov (or. recta: rcapaSwasts IlávaxTov). Xen. Ag. 7, 7. STTS[Í.SX"/]'9"/j öé TI? áXXoc, OTCOO? cpöXóv TI ájtoatYjaeTai TOÖ [Iépaoo (o'r.
recta: ázoozf^ead-e). Mivel ilyen mondatok elemzésekor a latin
ut kötőszós és coniunctivus finalis os czélhatározó mondatokra
gondolunk, hajlandók vagyunk ezeket a görög mellékmondatokat
is czélhatározóknak felfogni, holott pedig nem azok, mert először
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is nincs bennük conjunctivus, mászodszor a OKIÚC, szócska erede
tileg relatív módhatározó, mint a magyar curialis stílus «mi
szerint)) -je. Lehetséges az is, hogy a tőmondatban nincs is ver
bum sentiendi vagy dicendi, s a futurumos mellékmondat mégis
a szereplő személy álláspontjáról fejezi ki, mint bizonyosat, a
melléktörténést, Pl. Thuk. VI. 4. sTtpaoaov, ŐTTÍÚÍ ZIC,fiorfteia7}£si
«Úgy ténykedtek, a mint (megfelelt annak a bizonyos reményüknek, hogy) segítség fog érkezni» — úgy ténykedtek, hogy valami
segítség mindenesetre érkezzék. Isocr. 7, 30. sxsívo jióvov snfjpoDV, OTMÖC, JXYJSSV Tő>v VÓ{JLIOV xataXóoooat == «csak arra a módra vi
gyáztak, a hogyan semmi törvényt meg nem fognak bontani» ;
Demosth. 19, 316. ijMo^tkaoto toötov OJTÖX; oovepet = «felbérelte
ezt, arra gondolva, mint fog majd ez ő mellette szólam. » A nyelv
tanok rendesen úgy formulázzák ezt a jelenséget, hogy görög
czélhatározó mondatokban néha futurum indicativusa is állhat,
ha a beszélő a futurumos czélzatot bizonyosan bekövetkezönek
akarja jelezni. Szerintem a futurumos mondat egyáltalában nem
is czélhatározó. Hasonló joggal ugyanis következményeseknek
lehetne nevezni efféle mondatokat: Xen. Hell. II. 3, 2 : sóo£e
T(j> SfjfUf) Tptáxovta ávSpa? éXéa^at, o! toíx; VÓ^OÜ? au^pá^ooai,
mert hiszen latinul ezt conj. consecutivusszal így kellene mondani : qui leges conscriberent. A görög kitétel annyira primitív,
az átképzelés és állásponteltolódás benne olyan szokatlan, hogy
nemcsak latinul, hanem még magyarul sem lehet utánozni. 57 )
Minden efféle futuri indicativusos görög mondatban az a közös
sajátság, hogy relatív névmásokkal (főnéviekkel, melléknéviekkel
vagy határozóiakkal) vannak bevezetve, s hogy időalakjuk átképzeléses, állásponteltolódásos, nem az elbeszélőnek, hanem a
szereplő személynek álláspontjából használt, melybe magát az
elbeszélő öntudatlanul beleképzeli.
41. A futurum többi alakjai, a participium, infinitivus és
az optativus mindig csak melléktörténést jelentenek, s e szerint
idői jelentésük annak a főtörtenésnek idejétől függ, melyhez
tartoznak. Ha ez a főtörtónés múlt idejű, a melléktörténés íütu57

) A futurumos szerkezet tehát abban különbözik a conjunctivusostól, hogy a melléktörténet nem kivánatosnak, h a n e m biztosan bekövetkezendőnek jelzi a szóbanlévő személy szempontjából. De mind a kettő objectivebb természetű ezerkezet, ellenben az optativusos szerkezet, mint m á r
említettük, subjectivebb, m i n t a melléktörténésnek az elbeszélő (nem szóban
lévő személy!) szempontjából való problematikus-voltát jelzi. Magyaros
észjárással csak a conjunctivusos szerkezet érthető, a másik kettő idegen
előttünk. A német azonban ismeri az optativusnak megfelelő oratio obliquás
kitételt is, az indicativusosat is. Csakhogy nem futuri indicativust mond)
h a n e m achronistikusat (Schaue, dass du weiter k o m m s t ! Gib ihm etwas,
damit er endlich fortgeht!) és oratio obliquában emezt nem használja.
19*
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rumai is a múltba tartozhatnak. A futurumnak és az actióknak
efféle használata között tehát mondattanilag nem mutatkozik
külömbség; a fejlett nyelvhasználatban a futurum emiitett alakjai
annak a viszonynak kifejezésére valók, melyeket bizonyos ese
tekben az actiótövekkel (az iinperfectummal, perfectummal aoristosszal) a fennebb már ismertetett okokból (1. a 34. és 35.
pont végét) nem fejezhetett ki a görög nyelv. Ez a viszony a
rákövetkezés (az ú. n. utóidejűség) viszonya. «Azt mondta, hogy
ez teljesülni fog» görögül kétértelműség nélkül az actiók infimtivusaival nem volt kifejezhető, mert sepr] zeksüzaod-ai (impft.) =
azt mondta, hogy teljesedőben van (v. volt) ! icprj xsreXsa^svov sívat (peri.) = azt mondta, hogy teljesítve van (v. volt) í<pTj.TtXeoTTj^vat aoristos pedig, mint tudjuk, rendesen éppen előzményes
történést jelent — azt mondta, hogy teljesíttetett. A rákövet
kezési ilyen esetben már Homerosban is futurum infinitivusa
fejezi ki, 1. 9, 511. I'cpirj TeXeur/jasaftai OKÍGGIÚ. Kétségtelen, hogy
valamint a melléktörténést jelölő indicativusnál, úgy a most
szóbanlévő igenóvi (és optativus) alakoknál is a futurum erede
tileg idői jelentésű volt, csakhogy a jövő időt nem a beszélés
álláspontjából, hanem a szereplő személy (v. a fötörténés) szem
pontjából fejezte ki. Vannak az alakok használatában olyan
példák, melyekben ez az (álláspontcserés) idői értelem elég vilá
gosan kiérezhető a fejlett nyelvhasználatban is. így legtöbbször
az infinitivusnál, de néha a participiumnál is, ha a participiumot
nem annyira állítmánykiegészítőnek, mint inkább (jelzői mellék
mondatot pótló) jelzőnek érezzük. Pl. Thukydidesnek ebben a
mondatában (VI. 20, 4.): «$vsiot (Syracusseben) rcoXXai tprí)pEt<xai oyXoQ 6 TCXrjpwatov av>zác,» a participialis jelző ennek a
jelzői mellékmondatnak felel meg: 8 7rAY]ptüasi atka?, s latinra
nem így fordítandó: multitudo eas expletura, hanem így: multitudo, quse eas explebit. A görög futurum igenévi alakjai tehát
még a fejlett nyelvhasználatban sem azonos értelműek a latin
-turus végű igemelléknévi alakokkal, mert a görög alakok igazi
futurumok, a latin alakok ellenben desiderativ értelmi árnyalatú
actióalakok.
42. A mi mármost tüzetesebben először is a futurum
participiumát illeti, kifejlődését az tette szükségessé, hogy az
aoristos participiuma, mint láttuk (1. 33. pont) csupáncsak előz
ményes vagy coincídens történést jelenthet, az imperfectumé pedig
nem fejezi ki elég nyomatékkal a rákövetkezőséget.58) Eredeti
58
) Azonban a görög imperfectum mindamellett olyan nyomósán
kifejezi a nemkész történést, hogy bizonyára sokáig beérte vele a nyelv
a rákövetkező (vagy bekövetkezendő) melléktörténés kifejezésére is. Home
rosban, sőt az attikai prózában is még vannak nyomai az imperfectum
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idői értelme a későbbi nyelvhasználatban meglehetősen elmosó
dott, de mégis érezhető, mint fennebb már említettem, ha a
partieipium nem prsedicativ jelző, továbbá a participium absolutumos és &Q particulás szerkezetekben. Pl. Thukyd. VI. 6, 2.
söéovco XéfOVTSi; adxppov slvat avréyetv zolc, EupaxoaíoK; . . . -/pirjfiara
afpwv % a. p s i ó v T ÍO V ei<; röv 7ióXs[xov faavá = ercei acpetc; xP^tJLa'ca
rcapé£oüatv cum ipsi satis pecunire ad bellum essent collaturi a
latinban mást mond, nemcsak a conj. obliquus miatt, hanem a
desiderativ értelem miatt is). Még észrevehetőbb az eredeti (átképzeléses, .álláspontcserés) futurum értelem &<; particulás partic.
absolutumban, pl. Xen. Hell. VII. 5, 20: JtapTjyifstXsv aörol?
rcapaa/eoáCeaírai w? {Aá}(7]í S O O ^ S V T J C = «mivel csata lesz», a.
m. vojuCwv őri {Aá/Yj sarai, sőt néha íbc, particulás partic. relativumban is pl. Herod. VIII. 69. aüjxcpoprjv ercotoövro (rfj<; 'Aprejiiaí'/]?) (ö? xaxóv ti 7rstoo{JLsvY]c; = vofiiCovres őrt xaxóv rí rcetasrai = mivel búsultak «hogy baja fog esni». A primitív ma
gyar oratio obliqua igen jól érezteti az álláspontcserés idői ér
telmet. Efféle esetekben tehát szigorúan véve a participiumnál
sem volna szabad rákövétkezésről vagy bekövetkezendőségről
beszélni, hanem csak jövő időről. De a használat tovább fejlő
dött, s az idői értelem aránylag ritkán érezhető ilyen világosan.
Valamint a futurum indicativusa használható mint fő történ és
parancsoló értelemben, ha a parancs okvetetlenül teljesítendőnek jeleztetik, továbbá valamint a futurum indicativusa bele
férkőzött a mellékmondatokba is olyankor, mikor czélhatározást, vagy általában czél, szándék kifejezését várnánk: úgy a
futurum participiuma is leggyakrabban olyan főtörténések mel
lett áll, melyek mellett más nyelvek, néha maga a görög is. a
szándékot, czélt szokták a melléktörténésben kifejezni. így
különösen mozgást jelentő főtörténések mellett látszólag a
mozgás czéljának kifejezésekor. Pl. I. 12. rfkd-e . . . Xoaó{Jisvo?;
I. 207. •yjX'ftov i^o) rcaóaoüaa rö oöv JJLSVOC; 1, 94. 7ré{Ai|>tó [uv rceoaójisvov; 2, 360. s![xt rceuaó(j.evoc, Thuk. VI. 6, 3. I^Yjcptaavto
%pé<3$sic, 7cé|j/J>ai. . . OXS^O|ASVOÜ(; xal . . . eiao\Lévov>c, (= oí axé^ovrat
xal etaovrat). Mivel a futurum participiumának ez a (praadicativ)
használata a legelterjedtebb a kifejlett görög nyelvben, szokássá
vált a grammatikákban, hogy ilyenkor a latin -turus végű ige
melléknévvel azonos jelentésűnek jelzik az alakot. Ez voltaképpen

ilyen használatának. L. pl. mindjárt az Odysseia elején ( 1 , 6 )TOXXOC. . .
xá^ev ápvújjLevos TJV ^uyíjy, l a t i n u l : conservaturus ; 13, 378: cft xoipave'ouatv . . .
?Sva ő t S ó v t e s : nászajándékot Ígérve, ajánlva. Herod. I I I . 81. 'Oxáv7)s ÚKI
Tupavvíooc ÍICÍÚWV. I. 46. hdr.zy.Ki. oí 7ietpEÓ[xevoí xőJv jj.avTr(£wv. Xen. Hell.
I I . 1. 29. r) rcápaXo? . . . ItcXeuerev a-f yÉXXouaa TX ye^ovóia, több példát 1.
Krügernél, i. m. II. 121. 1.
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nem áll, mert a görögben minden ilyen participium helyett
jelző mondat és ebben futurum, indicativusa használható, melynek
czélhatározó értelme szintén csak idegen gondolkodáson, azaz: ráfogáson alapul. A görög participium futuri tehát voltaképpen
sohasem azonos értelmű a latin -turus végű igemelléknévvel.
Annyit azonban el kell ismerni, hogy az efféle futurumok a
görögben történések közt való, obiectiv viszony kifejezését pó
tolják, olyanét, mely actióalakokkal pontosan nem volt kifejez
hető. A latin nyelv ezt a viszonyt, a bekövetkezendőség (utóidejűség) viszonyát desiderativ actiójú igemelléknévvel fejezte ki,
melyet nemcsak jelzőnek, hanem — copulával (az ú. n. conjugatio periphrasticá-ban) — állítmánynak is használt. A görög
ellenben eredetileg időviszonynak fogta fel, s úgy fejezte is ki:
futuri participiummal, ha jelző a melléktörténés, futuri indieativusszal, ha jelzői mondat állítmánya. 59 )
59
) Közelebb áll a latin -turus igenévhez a görögben a ue'XXu igé
vel körülírt szerkezet. Pl. Plat. Protag. 310. 0. MíXXwv aot cpcá^eiv, őxi
öialjoíp-.v aut'ov bná TIVO; áXXov I^sXa^ó^v. (Dicturus . . . : oblitus sum.) A szen
vedőben pedig, mint tudjuk, a görögnek is van szükségességet kifejező
igemellékneve. Felfogásunk tisztázása végett figyeljük meg a külömbséget
a következő szerkezetek közt, melyek alapjául Thukydides fenn idézett
helyét vettem (VI. 6. 3). A Th.-féle eredeti szöveg ez : . . . oí 'ASrjvouo'. . . .
e^rjoíoav-o —páopet? 7téa'.|m JipwTov I? ríjv "K^Ea^^v izsoi.., TWV ^prf[j.áTwv o x e i o ^.ávou;, d urcápysL, ója^sp ^aoív, iv t ö xotvtjj xs\ ev toí; Upol;. A verbum ré
gens, É'Í7)'f(oav:&, múlt idejű, a participiummal kifejezett történés is Thu
kydides szempontjából kétségkívül e l m ú l t ; mind a mellett futurum-alakú.
Hogy ez a futuri participium nem azonos a latin exploraturos alakkal,
azt környezete is bizonyítja : t? ÚJtatp-Yst és &OK£O oaaí szintén nem praeteritumok, holott pedig Th. szempontjából ezek is azok volnának. Allásponteltolódás van tehát, s nemcsak a futurum participii, hanem a uKápyei
achronistikus imperfectum is a követet küldő athéniek szempontjából van
használva. (Elhatározták az athéniek, hogy követeket küldenek Egestába,
a kik majd utánanézwe/c, megvannak é azok a kincsek, a m i n t ők mondják, a közpénztárban és a templomokban.)) A a/.vl(jy.évov<; participium a
görögben is tökéletesen olyan időviszonyt jelez, m i n t ebben a helyébe
iktatott jelzői m e l l é k m o n d a t b a n : o"í axs'óov-rat a futurum indicativusa
jelezne. [Tudjuk, (1. a 40. pont végét) hogy ez az indicativusos jelzői
mondat a görögben nemcsak lehetséges, hanem elég gyakori.] L a t i n u l a
pontos fordítás ez volna : qui ejcplorabtmt; de ez nem használható, elő
ször: mert a latin oratio obliquában tuvalévőleg nem lehet indicativus,
másodszor: m e r t a latin még oratio rectában is megjelölné a küldők
czélját, szándékát, azaz conj. finalist mondana. Oí 'ASíjvaubt eTiEpviav izpéafait
ól axé<j/ovTat ta y_prjp.aTa, l a t i n u l : Athenienses legatos miserunt, qui pecunias explorarent, . . . stb. — °2. A görög mondatba is beleiktathatunk conjunctivust. 'lvi)r,<píoavTo r.péo$zi$ rajj^at dl nzói T. yp. axátkavTat (aor.) vagy
oyíínxwviai, illetőleg axonSot (impfti. Az értelmi módosulás így a követ
kező : £iJiir)cpíaavTo Tís'jjiAai régens kitétel és ox^wVTat melléktörténés közt
modalis viszony is kifejezésre j u t o t t : a követséget küldő athéniek szán
déka, akarata is jelezve van. Ellenben elmaradt az idő jelzése, azaz nincs
jelezve, hogy a melléktörténés a küldők szempontjából jövőidejű. Ezt fe-

AZ ÚGYNEVEZKTT IGEIDŐK ELMÉLETÉHEZ.

283

43. A futurum infiniticusának
használatára ugyanaz a
szükségesség vezetett, mint a participiuméra. Bizonyos főtörténések mellett, a melyekben a későbbre vonatkozás nem nyil
vánvaló (melyekkel a szándék, akarat, vonakodás, kérés, rábe
szélés, tiltás, esküvés, elhalasztás stb. értelme együtt nem jár),
mint fennebb láttuk (1. a 34. pontot és a 41. jegyzetet1, az
aoristos infinitivusa, sőt az imperfectumé sem fejezi ki félreért
leslegessé tette éppen a conjunctivus, melynek természete szerint úgyis
jövőre vonatkozó értelme van. Megszűnt továbbá a axstkijjévouí és axé'W;Tai
alakok actióbeli közömbössége: a futurum cursiv durativ értelmű is, punctualis értelmű is l e h e t : conj. használata esetén az írónak határozott actiót
kell használnia, a szokásos értelemben' külömbségekkel. Az imperfecti
coniunctivus é r t e l m e : (a kik) vizsgálódjanak, nézelődjenek; az aoristosé :
(a kik) nézzék meg. A conjunctivusos szerkezet külömben majdnem éppen
olyan objectiv és primitiv, m i n t a futurumos. Az állásponteltolódás az
1. szerkezet melléktörtónésének idejében, s a 2. szerkezet melléktörténé
sének módjában nyilvánul. Közös m i n d a két szerkezetben, h o g y a mellék
történés alakját n e m az elbeszélő, h a n e m a szereplő személy szempontja
határozza m e g . A 2. szerkezet latinul is pontosan utánozható, h a az u. n.
consecutio t e m p o r u m szabályaival (!!) n e m törődünk : A. legatos miserunt,
qui explorent stb. — 3. a) 01 'A. lilrjoíaavTo rpsapei; rA[X'\a.i, Ő^foc :;. twv
VQ7jaáttt>'' axlioviat. b) Oí 'A. eirjipioavTo Ttpéapsi? né^íou, or.wc, %. töv -/pr,aáxiav c z É ó i o v i a t v. j z k n o v i a t (C/.O-'TJO'.V). A 3. a) szerkezet az 1. szer
kezettől, a 3. b) szerkezet a 2. szerkezettől csupán abban külömbözik,
hogy a SJEWÍ relativ határozónévmással kezdődő jelzői mondatok az elren
delés módozatát emelik ki nyomatékosan, a cfi relativ-melléknóvi névmás
sal kezdődő jelzői mondatok a követek minőségét. A OT.MS a m a g y a r curialis stilus «miszerint»-jenek felel meg.) A mondatok u. n . «czélhatározó»
jellegét, ép úgy, mint a 2. szerkezetben az u. n. consecutivus (következ
ményes) coniunctivusok éreztetik. L a t i n u l a 3. a) szerkezet n e m adható
vissza; a 3. bj-nek. teljesen megfelel e z : «ut explorent». (Persze, mivel a
grammatikusok a latin wí-ból ( = a mint) sem az eredeti módhatározó ér
telmet, sem a relativ értelmet n e m érezték ki még annyira sem, mint a
görög 3^(o?-ból, az «ut explorent» mondatot egyszerűen czélhatározónak
n e v e z t é k . ) — 4 . Oí 'AS7jV<yíot Iór,(piaavTo xpéafaiz Tíé[X'^ai, oí v. or.tn^ n. t ö v
yprj^áicov JXÉ'}O!IVTO v. T Z E Í T O I V I O (CXOTCCKEV). E Z az optativusos szerkezet

áll legközelebb a latinban legszokásosabb, következő s z e r k e z e t h e z : qui
explorarent. Mind a kettőben közös, hogy a melléktörténés módja (a gö
rög optativus, a latin u. n. imperf. conjunctivus) n e m a szereplő személy,
h a n e m az elbeszélő felfogását fejezi ki, s azt jelzi, hogy m ú l t főtörténéshez tartozó problematikus melléktörténésről van szó. A görög azonban
nagyobb pontosságra képes, m i n t a latin, m e r t nemcsak cursiv-durativ
actióban, h a n e m punctualisban is mondhatja m a g á t az igetövet, m í g a
latinnak az utóbbi értelmet vagy igekötővel, vagy körülírással kell ki
fejeznie. — 5. De a görög még nagyobb pontosságra is képes. A latin
megelégedett a rákövetkezés viszonyának imperfectummal való jelölésé
vel. A görög kifejlesztette a futurumhoz is az optativust a rákövetkezósnek oratio obliquában való subjectivebb jelölésére. Mondható tehát a szer
kezet így i s : ol 'ASqvoíot slrjcpíaavio xpíafiuc, mu<lon, o'í o x s ' i i o t v r o stb. (Ebben
a szerkezetben n e m lehet szó félreértésről, s ezért itt felesleges a futu
r u m ; mikor volt szükséges igazán, azt a futurum optativusáiól szólva
fejtem ki (1. a 44. pont végén).
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hetetlenül a rákövetkezett (utóidejűséget), hanem néha egyenesen
előzményes melléktörténésre (előidejűségre) érthető. Első sorban
tehát a puszta mondást, vélekedést, hivést, hihetőséget jelentő
igék mellett szokta a görög nyelv a futurum infinitivusát hasz
nálni a rákövetkező melléktörténés (illetőleg eredetileg itt is az
álláspontcserés jövő történés) kifejezésére. Pl. I. 78. bío\iai /OXOŰoépLsv; I. 171. bí(ü ácpó£stv; 9, 214. o'íaaxo Í7rsXsóasa^-ac 9 , 5 1 1 .
lep?] tsXeüTrjasO'ö'at ÖTrteaoo; 2, 173. <p7jv IXsóasodai. Thuk. VI.
24, 2. s8o£s áacpáXsta sascrdm; YI. 49. 3. Siá TÖ aírtaTslv ocpa?
jx,7j ^stv. Ilyenkor azonban persze viszont le kellett mondania
arról, hogy a melléktörténés actióbeli árnyalatát is éreztesse,
mert a futurum nem befejezett alakjai cursiv-durativ és punctualis történést egyformán jelölhetnek. Ezért, a hol az actioárnyalat kifejezése fontosabb, még ilyenkor sem használatos a
futurum, hanem az illető actiók infinitivusa értendő rákövetkező
(utóidejű) értelemben. L. pl. Lys. 12, 26. oöx ölet SJJLOI dobvai
StxTjv; ( = azt hiszed, nem lakoltatlak meg érte, t. i. majd);
13, 12: oöx ol^aí as l'iapvov ysvéad-ai; (= nem hinném, hogy
/^tagadod). Thuk. VI. 50, 1. áTuexpívavio TTÓXSI JXSV fiv oö 8é£aa•ő-at (aor.: hogy nem fogadják be), áyopáv §' S£OJ ;rapé£stv (ez már
futur., mert az ige igekötős). Platón, Crit. 52, B. ói^okó^si^ %a$'
r^ác, noXizsúsod-ai
( = belenyugodtál, hogy mindig szerintünk
(a törvények szerint) fogsz viselkedni. — Nem használja a görög
fut. infinitivusát jrpív (és izápoc.) határozóval kapcsolatban sem,
egyrészt, mert a rákövetkezés viszonyát maga a határozó is je
löli, másrészt, mert így az actióárnyalat pontosabban jelölhető.
L. pl. I. 96. oö§' ő'jfs . . . XOÍYÖV áftwasi, rcplv ówrö rcarpl . . . §ó{jLSvat (aor: még vissza nem adják) . . . xoópyjv, á ^ s t v Se (impft.:
még nem viszszük elfelé) ísprjv éxaTÓjj.p7jv is XpóaYjv. — Viszont
néha olyan igék mellett is találjuk a futurum infinitivusát,
melyek mellett (a szándékosság vagy általában a jövőre vonat
kozó értelem miatt) az actiók infinitivusa sem volna félreérthető.
Jellemző a praktikus görög lélekre nézve különösen az igérést,
esküt, halasztást jelentő igék mellett a melléktörténésnek néha
található futurumos alakja: ha áldozattal jár a nyilatkozat meg
valósulása, jól esik neki az áldozatot erősen jövendőnek jelezni.
Pl. Plató, Phsedr. 235, D. xai aol sytb u^io^voöjAai ^poaTjv etxóva
á v a ^ Y j a e t v . Xen. Hell. II. 4, 30. é^óaavts? . . . p) {AVYjotxax'íjasiv. Herodot. VI. 86, 2. taöta ójxtv ava(3áXXo[i,at. x o p w a s i v
SÍ tétapiov fizuvá. (Tudjuk, hogy ilyenkor még maga a verbum
régens is jövőbe kerül néha, 1. az 56. jegyzetet.) Találunk azon
ban néha futuri infiinitivust, várakozást, reményt, törekvést,
szándékot jelölő főtörténések mellett, sőt egyenesen futurum
alakú főtörténés mellett is, ha a beszélő személy erősen ki akarja
emelni a fŐtörténéstől számított jövő vonatkozást. Efféle példák:
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9, 513. s ő é Y ^ v eXsúasa#at.; 2, 275. eoXrca TsXsDTYjastv ide pl.
2, 280: sXTrwpT] tsXsox^oat); XII. 198. {ié[Jiaaav . . . zelyÓQ TS
py]£stv xai svwrpYjasiv vfjac; Thuk. VI. 6. l<pié{tsvot áp£eiv (de
Boehme itt ap£ai aoristost ír): IV. 115. sv/jaeiv SISVOOÖVTO.
Futarumos fötorténéssel: Soph. Phil. 1393. ú aé ?s . . . jcsíaeiv
§DVY]aófj.sí>a. Thuk. II, 29, 5. TTSÍCJSIV Y«P SITÓXXYJV jréfwjietv otpactáv.
Kendesen azonban megelégszik ilyenkor a görög az actiók nyomatékos kifejezésével. Például: 1, 39. rcpó ot surojjiev . . . {ITJT'
aoröv xteívstv [tYjTs páaairai áxotxív (== hogy ne kívánja megölni,
és ne kéregesse . . .); 1, 59. fravéeiv í^sípetat ( = meghalni) és
így tovább. Annál feltűnőbb, hogy azt az igét, a melyben leg
inkább megvan a jövőre való vonatkozás t. i. [XSXXOJ igét, jobban
szereti némely görög író futuri infinitivusszal kapcsolni össze,
mint az actiókéval. így kivált p]. Lysias szónok, de már Homeros is, 1. pl. 9, 230. SJJLSXXS latodat; 9, 447. IJÍSXXS xt^ssafrai;
9, 369. ptéXXsv % a $ a t , 2, 156. teXéea&ai s>sXXov.60)
A mi a futurum inflnitivusának eredeti értelmét illeti, az
kétségkívül, épp úgy mint a participiumé, (álláspontcserés) jövő,61)
úgy, hogy az alak mellékmondatos futuri indicativusszal egyér
telmű, pl. Horn. 2, 173. cpfjv eXsóasatrai == icpYjv cki IXsóoetat,
9, 511. s©7] TeXeür/jasafrai OTÍÍOOUÍ = scpirj őri TsXsor/jaeTai foríaaa).
A latin -turus végű desiderativ igemelléknév copulás alakjai
(az ú. n. conjugatio periphrastica alakjai) tehát, mint nem időt
jelölők, éppen olyan kevéssé felelnek meg neki, mint a görög
fut. participiumnak a latin -turus végű igemelléknév. A későbbi
nyelvfejlődésben ez az eredeti külömbség némileg elmosódott,
de elég sok esetben mindvégig érezhető.
44. A futurum optativusa kétségkívül legkésőbb fejlődött
ki valamennyi futurum alak közt, mert van jelentésében egy
olyan elem, melyet a többi futurum alakok nem fejeznek ki, s
a mely elem a gondolkodás nagy fejlettségét feltételezi. Már az
indicativus tárgyalásában (1. a 40. pontot) láttuk, hogy oratio
obliquában a melléktörténés kifejezésére az indicativus miképpen
használható: a szereplő személy szempontjából biztosan bekö
vetkezendő ténynek jelzi a melléktörténést. Az optativus meg
születésére az vezetett, hogy a görög szükségesnek érezte az
elbeszélő felfogásának (a modalitásnak) kifejezését is, azaz azt:
(i0
) Kivált EUEAAQV prasteritum mellett (tehát elbeszélésben) és IJLÉAAOJV
participium mellett találtam futuri infmitivusokat. Mennyire használják
az írók UÍAAW imperfectum achronistikus formái mellett is a futurumot,
a r r a nézve pedig nincs elég tapasztalatom.
61
) Az időbeli álláspontcsere csak akkor érezhető, ha a verbum
régens múlt idejű, tehát elbeszélésben fordul elő. H a a verbum régens is
jövő vonatkozású, akkor persze a beszélés időpontjából is jövőnek érez
zük a melléktörténést.
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hogy a szereplő személy közlött gondolatát problematikusnak
tekinti. Az indicativusos kitétel kezdetlegesebb, objectivebb, az
optativusos subjectivebb. Közös ellenben mind a kettőben az,
hogy a melléktörténés idejét a főtörténés (vagy a múltban szereplő
személy) szempontjából jövőnek jelzi.
A futurum optativusa e szerint csupán csak oratio obliquában fordulhat elő. (Ezt a tényt eddig nem emelték ki eléggé a
nyelvtanok.) Ilyenkor, mint fennebb (1. a 36. pontot és a 46.
jegyzetet) láttuk, az aoristos és az imperfectum optativusa bizo
nyos esetekben sehogyan sem volt alkalmas arra, hogy a proble
matikus melléktört énéat rákövetkezőnek (utóidejünek) jelezze. Nem
volt alkalmas nevezetesen akkor, mikor semmiféle a fötörténés
ből következő modalis vonatkozás (szándék, akarat, kérés, stb.)
nem teszi a melléktörténés jövendő vonatkozását Önként ért
hetővé, azaz: mikor a főtörténésben egyszerű kijelentésről van
szó. Sőt, az aoristos, mint láttuk, ilyenkor az előzményes tör
ténést szokta jelenteni. Pl. Thuk. VI. 28, 2. l^efáXuvov xaí s(3ówv
w? STCI S^[xoo xataXóaei . . . YJ TWV cEp[xwv Jreptxoinr) yévotto ( = lár
máztak, . . . hogy . . . történt). Igaz. még ilyenkor sem jelenti az
aor. az előzmenyességet, csak beleérthető. De annyi bizonyos,
hogy mint rákövetkezőt ilyen esetben a görög nyelv még kevésbbé
határozottan tudta kifejezni aoristosszal a problematikusnak jelzendő melléktörténóst. A ki pl. Thukydidesnek ezt a mondatát
(VI. 3 5 ; 1.) az összefüggésből kiragadva olvassa: TWV Sopaxooctov 6 §7/£U>? sv TcoXX'fl irpö? akk'qkooQ sptSc yjaocv, ot [xsv (értsd:
XéiovtsQ v. daayppiC,ó\Levoi) <Ö? oöSsví av xpóittp eX-ő'O'.sv ol A-íb]-

vatoL, nem tudhatja, az aoristost előzményesnek («hogy nem
jöttek meg») vagy rákövetkezőnek («hogy nem fognak megjönni)))
értse-é'? Csak az összefüggés mutatja meg, hogy ez esetben rákövetkezés értendő. Ezen a bizonytalanságon segített a futuri
optativus alak, mely aztán nem a rákövetkezési, hanem a
szereplő személy (vagy a főtörténés) szempontjából való jövő
melléktörténést jelzi, a mi — természetesen —- csak oratio obliquában történhetik. Homerosban persze Inában keresünk példát
erre a nagy gondolkodásbeli fejlettséget feltételező használatra.
Példák más auctorokból: Thukyd. VI. 74, I. 'AXxtpiáSyjs -j-áp,
ŐTS ajr^ei (múlt! elbeszélés!) ix vr\c, a.pyffi, £7üiaTá|j.evo<; ott cp s ó£ o 11 o (átképzelés idő tekintetében : futurum), u TJ V Ó S I (!!) xoic,
wíkoiq vb JJ.SXXOV. A {JLYJVÓSI alak folytatja a cpsóloito-val kezdődő
álláspontcserés előadást. Magyarul: «Alkibiades mikor elhagyta
fővezéri helyét, tudván, hogy számkivetésbe fog kerülni, értesíti
barátait a jövendőről)). (A magyar fordítás teljesen megfelel a
görögnek, csak a számkivetésbe kerülés problematikusságát nem
jelzi Thukydides szempontjából. De a jövőt sem szükséges je
lölnie, elég a hangsúlyos határozó és a punctualis imperfectum:
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«tudván, hogy számkivetésbe kerül», s ennyiben m é g egyszerűbb
a görögnél.) X e n . Cyr. VIII. 1, 48. r 0 8' aö svófv.Cs [xaxaptcóxaLtoc, slvat, őrt sTÚipoítov l$oi (== hogy gyámja Z m , or. r e c t a :
liaxapKüTaTÓ? elju őrt I£a»), Cyr. I I I . 1, 3. si 8s tiva cpsÓTovta
XY]cJ;on:o, TupoYjYÓpsosv ozi One, TtoXsjjiop y_prpoizo = kijelentette, bogy
h a valakit menekülés közben rajta (fog) kap(ni), m i n t ellenséggel
bánik el (fog elbánni) vele. (Or. r e c t a : el . . . "kiröpít,
ipr^ao^ai.)
Piaton. Laches, 188. B) Yj7ti<rcá|i/ir]v, ŐTI oó Tcspi TWV fisipaxíoov
Yjjuv ó \Ó'(QQ lootto, áXXá írspi TJJJLWV auraiv. X e n . Hell. I I . 3, 17.
IXsfSV 6 ©Y]pa[xév7jc őrt, se JJLT] TIQ XOIVCOVOO? íxavoo? Xrjtjjoiro, aSó
vatov Saowo r/]v oXtyap^íav Sta^évstv. (Or. r e c t a : ei [J.TJ XY^sxai,
aSóvatov l á t a t ) . így av particulával i s : L y s . I, 22. eíőw?, ozi
ooSsv av %aTaXf|(|joiTo. sxsXeoov aovSewcvElv (or. r e c t a : oöSév xaraXfj^stat av). Isseus I, 32. jcpoaYjTrsíX'rjasv, őzt SYJXCÜOOI ÍCOT' av TOÓTCJ), '

ax; Stáxsitat Ttpöc aótóv = fenyegetőleg hozzátette, hogy alkal
milag meg fogja — úgymond — ennek magyarázni, milyen
indulattal van iránta. Alláspontcsere és oratio obliqua v a n olyan
kor is, h a l a p p a n g a verbum sentiendi v. dicendi. Pl. T h u k .
VI. 30, 2. in^xaxé^i] %al ó aXXo<; OJJUXO? . . . . xpo7rs{iJuovTs<; . . .
oíéa<;, xai JÍST' sXiríSos TE a»ia lóvrs<; xai öXocpopfJUov, t á (isv w?
X T Y j a o i v t o , TOÓ? 8' e% írots o $ o i v T O. (Ilyenkor n e m szabad a
OTTÓD? relativ particulával kezdődő oratio obliqnát idegenszerűleg
czélhatározónak felfogni, v. ö. a 4 0 . pont végét.) Xen. Hell.
VII. 5, 3. 7cspL Y]YS|AOVÍ7]<; Sisirpárcovco, OTZOIQ ÉV T^ saütwv sxaatot
YjYYjaoivco = a fővezérségről tárgyaltak (azt a módot vitatva) a
m i n t kiki a m a g a területén vezérkedhetni fog. fOxceí particula
igazi verbum sentiendi és dicendi mellett is gyakori, pl. Cyr.
VIII. 1, 10. OKttíQ ÓÍQ piXttotot saoivto, abzbc, SOKÓTCSI. Az lootvco
optativus és az loovxai indicativus közt, a m i tudvalevőleg szin
tén lehetséges ilyenkor, ugyanaz a külömbség van ilyenkor is,
m i n t a őu-val kezdődő mondatoknál.)
Mint a fut. indicativi oratio obliquás használatánál is,
akkor, mikor a görög a rákövetkezésnek actiókkal való jelzése
helyett az álláspontcserós jövő időt fejezte ki, egyúttal
lemondott
arról, hogy az illető melléktörténés
actióbeli árnyalatát
is érez
tesse. Egy alakheti jel kétfélét egyszerre nem jelölhet, s ezért a
futurum összes alakjai, a m e n n y i b e n n e m perfectumok, n e m
tesznek külömbséget actióárnyalatok közt (v. ö. a 4 0 . pontot és
a 54. jegyzetet). H a tehát az igető cursiv-durativ értelmű, a futu
r u m alakból n e m derül ki, cursiv-durativ.
vagy punctualis
jövő
melléktörténés értendő-é. Ezért m é g a futurum melléktörténéses
használatának kifejlődése u t á n is használatban m a r a d t a k az actiók
optativusai is a rá következés (utóidejűség) kifejezésére ott, a h o l
a szereplő személy szempontjából való jövendőség az egész kör
nyezetből külömben is nyilvánvaló, s főképpen ott, a h o l a
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görög fontosabbnak tartotta az actióbeli árnyalat kiemelését a
jövő vonatkozás kiemelésénél. Pl. Thukydidesnek ez a már idé
zett szerkezete: (VI. 6, 2.) sSáovto XéyovTe<;, sí . . . ánjjuopTjToi
•jev^oovtai, XÍVSÜVOV sívat ha problematikusnak akarnók jelezni a
megbüntetést, nemcsak így volna mondható: sí ar.ixwpTjro! ysvir]aoivvo, hanem így is: ysvo'.vto, mert előzményesnek ez az aoristos semmiképpen sem volna érthető. «Éppen ilyen Xenophon
következő szerkezete (Cyr. I. 4. 18.) IXsyov oxi oí)•^:á>•zQ^•, ouzoc,
ő iíoza\ibc, (ez a folyó!) diafazbc yévoizo ffiáCiQ, sí p.^ tóts, aXXá
jrXotou;. Xenophon következő mondatában sem találunk futuri
optativusokat, hanem aoristosokat, éppen azért, mert az actió
beli árnyalat jelzését fontosnak, az időbeli vonatkozást pedig
nyilvánvalónak érezte. (Ag. I. 10.) Ttooestoépvq? wfxoasv 'A^aikái^,
sí arcsíaaiTo (nem: aTtsíaoíto), sooc IXftoisv (nem: eXs'jaoivro), 08?
7cé{i(jjsis (nem: jcéjiéot) rcpös paatXéa áffÉ^ 00 ^ Siairpá^satJai afkíp
stb. = T. megesküdött A.-nak, hogy ha fegyverszünetre lép (ad
dig), míg w?£í/érkeznek azok a követek, kiket a királyhoz e/küld,
kieszközli neki, hogy
A görög igehaszoálat itt éppen úgy,
mint a latin és magyar, az (átképzeléses) időviszony elhanya
golásával a melléktörténések punctualis voltát emeli ki, s ezzel
sí aTrsíoatTO igében a feltételes kötőszó miatt, £CÖ<; eX&oisv igében
a SÍO? relatív igehatározó nyilvánvaló jövőre vonatkozása miatt
nem is ád okot félreértésre. De már a oö? TC S \Ltys t s áyysXooc:
kitétel achronistikus optativusából nem világos, vájjon máris elküldte-é a követeket, mikor esküszik, vagy csak azután szándé
kozik küldeni ? Itt bizony nem ártott volna, ha futuri optativust
(OOQ JcéjwJKH) használ vala az író, vagy legalább imperfectumot, oös
fté(ixot, (ámbár ez meg ezt is jelenthetné : a kiket szokott küldeni),
mert külömben a követküldés ideje csak az egész hely előzmé
nyeinek ismeretével érthető meg (or. recta: oöc Jté[i<JKo áyysXoos,
nem pedig: o§í sTrsp^a). Ez a példa legalkalmasabb arra, hogy
megértesse a futurumhoz való optativus megalakulásának és
használatának a gondolkodás fokozódó pontosságával lépést tartó
szükségességét.
A magyar oratio obliqua szintén álláspontcserós lévén, a
futuri optativusoknak fordítása az időviszony tekintetében nem
okoz semmi nehézséget, csak azt kell tekintetbe venni, hogy a
«fog)>-os futurumot a magyar nyelv kivált a punctualis értelmű
igetövekhez (melyeket külömben is jövendő vonatkozásúaknak
érez) nem szívesen használja. A mód azonban a magyar nyelv
ben nem adható másképpen vissza, mint az idegen gondolat
problematikusságát kifejező körülírásokkal («állítólag*) — «sze
rinte*) —, vagy közbeszúrt «úgymond» kitételekkel). A magyar
föltételes mód nem alkalmazható e fordításban, mert erről tudni
való, hogy oratio obliquában sohasem az elbeszélő felfogását fe-
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jezi ki, hanem a szereplő személyét. Ha pl. a fennebbi példában
ouc, jcéji/poi fut. optativust így akarnám magyarra fordítani: «a
kiket elfogna küldeni», vagy legelső példánkban ezt: sXsfs ott
XT^OIVTO így: «azt mondta, hogy fognának kapni» •— a fogna
és fognának feltételes alakok a szereplő személyek felfogását
fejeznek ki, nem a történetíróét, azaz : oratio rectában is szük
séges volna a feltételes alak.6-)
A latin nyelv hasonló esetekben tudvalévőleg mindig ügyel
arra, hogy az idegen gondolatot a modus obliquus útján idegen
nek, problematikusnak tüntesse fel. Nem válogathat annyiféle
(objectivebb, meg subjectivebb) kifejezés közt, mint a görög. De
viszont nem érezte szükségét annak, hogy jövő idejű subiunctivusokat (obliquus modusalakokat) fejleszszen. Vagy beérte az
imperfectummal a rákövetkezós jelzésére, vagy a desiderativ
actióárnyalatú (-turus végű) igenév copulás alakjaival s általában
az ú. n. conjugatio periphrastica alakjaival fejezte ki — idő
beli állásponteltolódás nélkül — a rákövetkező történést. De
mivel az infinitivusos szerkezeteket sokkal következetesebben
használta, mint a görög: a rákövetkező történésnek modus obliquus-os kifejezésére sokkal ritkábban, — csak az oratio obliqua
mellékmondataiban — volt szüksége. Pl. Xen. Hell. II. 3, 17.
I'XSYSV ó @Y]pa|isnr]<; ott, se JJLTJ TI? xotvtóvoó? ixavoíx; A-qtyoizo (nisi
adsnmeret, elég az-impft.), áSóvatov Sootto UJV óXí^ap^íav Stajxévstv
(főre ut oligarchia non maneret . . . vagy: oligarchiám nequiqiwm
esse mansuram v. duraturam). Érdekes ilyenkor a perfectum
subjunctivusának ilyetén használata: dixit, nisi quis adiutores
sibi assampsisset, oligarchiám non esse duraturam. Itt a latin
viszonyítás teljességgel elhanyagolja a szereplő személy szem
pontjából való jövő időt, úgy mint a fennebb közölt feltételes
62
) í g y használják igazán magyaros classikusaink a feltételes módot
2. és 3. szernélyű verbum-regensekhez tartozó oratio obliquás mellék
mondatokban. Aranynál pl. ebben: «Mondhatná is . . . hogy nem a vén
Lencze, h a n e m ez s ez volna* nem obliquus a modus, hanem önálló hasz
nálatú, mely oratio rectában, léhát első személyben is épen úgy volna.
(«Ez meg ez volnék» t. i. h a megengedi az ú r ! ) V. ö. Toldi, X I I . 6.
«Nemdenem a Toldi Lőrincz fia volnál ?» Az oblique használt feltételes ós
felszólító (!) módok a magyarban förtelmes idegenszerűségek: régi ma
gyarságunkban latinosságok, új «magyarságunkban* germanismusok. (Bor
zalommal gondolok itt pl. egy pesti hölgynek a minap hallott következő
kérdésére : «Mennek önök is ma Mátyás királyfion f (!); hogy az igen jó
darab legyen (!!)».) H a azonban a verbum régens első személyű, akkor
persze a feltételes mód csakugyan a beszélő felfogását fejezi ki, m e r t
ilyenkor a szereplő személy = a beszélő személy. Pl. 1. A r a n y n á l : «Nem
is hallottam még, hogy testvéred volna.* (VIII. 3. Or. r e c t a : ((Testvéred
is volna ?») Tudnivaló továbbá, hogy színezés czéljából (mint régieskedés,
pedánskodás) jó stilisztáknál is előfordulhat a föltételes alak, sőt a fel
szólító is.
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mondatszerkezetben (Ag. I. 10.) Xenophon; de míg az előbbtörténés a görögben nincs az aoristosszal határozottan kifejezve,
addig a latint éppen az előzmónyességnek a maga perfectumával való nyomatékos megjelölése jellemzi. Efféle latin szerke
zetekről külömben később tüzetesebben szólok.

Az imperfectum indicativusáiiak használatához.
45. Alig van a görög igetanban jellemzőbb, határozottabb,
s a nyelv összes korszakaiban (mai napig is) állandóbban érzett
külömbség, mint a mely az aoristostő értelmét az imperfectumtőétől elválasztja. Értekezésemnek legnagyobb részében azon
fáradoztam eddig is, hogy ennek a külömbségnek mibenlétét
megértessem, mind az önálló actióhasználatban, mind a viszo
nyított használatnak a görögben is mutatkozó kezdeteiben. Hogy
azonban a kezdő ezt a külömbséget minden egyes esetben meg
értse és megérezze, szükségesnek tartok a görög imperfectum
indicativusainak használatára vonatkozólag még néhány felvilá
gosító megjegyzést.
Ha az imperfecta actiót az aoristosszal állítjuk szembe, az
indicativus szempontjából természetesen csak a két múlt alak,
az imperfecti praíteritum (sYpacpov) és az aoristos múltja (s^pa^a)
kerülhet szóba, mert az aoristosban tudvalévőleg nincs achronisticus indicativus. Azért először e ket praiteritum alakról szólok.
Az aoristos múltjának használatára nézve nincs már semmi
megjegyezni valóm. Erre nézve a mondottak után alig lehet
kétség.
Az imperfectum prasteritumára nézve azonban el kell is
merni, hogy a görög irodalmi nyelv — a prózai is, de kivált
a költői — sokkal gyakrabban használja az alakot, mintsem a
dogmákhoz ragaszkodó ósdi grammatikus várná, s nevezetesen,
hogy használja olyankor is, mikor az olvasó talán a két másik
actiónak, de kivált az aoristosnak prseteritumát tartaná helyén
valónak.
Ennek a jelenségnek magyarázatára nem elégséges egy
csomó imperfectumtő functiójának olyatén magyarázata, hogy
eredetileg punctualis értelműek, s azért lehet nemcsak imper
fectum-, hanem aoristos-functiójuk is. így magyarázzák tudva
lévőleg már BUTTMANN óta (1830., de most már BEÜGMANN, DELBRÜCK és mások összehasonlító nyelvészeti kutatásai alapján is)
pl. az scpTj, xaö-éCsto, fys és más efféle csak imperfectumban
előforduló homerosi multak aoristos-szerü használatát. Az alakok
nagy többségére nézve az a tétel adja meg a helyes magyará
zatot (1. 24. pont III.), hogy az actióhasználat a beszélő epyén
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pillanatnyi felfogásától, fantáziájának izgékony, a viszonyoknak
megfelelő működésétől függ. Mikor mi, idegen olvasók, imperfectumot találunk ott, a hol a magunk felfogása szerint aoristost
várnánk: lássuk ebben a görög szellemnek máskülömben is nyil
vánvaló törekvését az események mentül konkrétebb appercipiálására és annak megfelelő mentül szemléltetőbb kifejezésére,
még olyankor is, mikor más nyelvekben bajos, vagy lehetetlen
a megfelelő kifejezés. A magyar nyelv szabad képzői legtöbbször
lehetségessé teszik ez alakok elég pontos fordítását; hathatós
módja a fordításnak az igekötő inversiója is. De azért a magyar
fordító (kivált a műfordító) sem mehet" túlságoskodás nélkül
odáig, hogy minden görög imperfectumot okvetetlenül megkülömböztessen az aoristosoktól. Végtére is ki kell békülni azzal,
hogy minden nyelvnek többé-kevesbbé más a természete. De
viszont tagadni a görög imperfectumok és aoristosok közt való
külömbséget: ez a másik túlság. Lehet, hogy költőknél a versmértékkel együtt termett és vele fejlődő hagyomány itt-ott be
folyással volt az alakok megválasztására. De másrészt bizonyos,
hogy arra nézve, a ki a görög imperfectumok szemléltető értel
mét hosszas megfigyelés alapján ki nem érzi a szövegekből: hogy
arra nézve a görög stílus egyik legjellemzőbb sajátsága megy
veszendőbe.
Én magam már mintegy harmincz esztendeje foglalkozom
az alakhasználat megfigyelésével, s elmondhatom, hogy komoly
bökkenőre sohasem akadtam. Áttekintettem most is Homeros
Iliasának I. énekét az imperfectum használatának szempontjából,
s egyetlen egy alakot sem találtam, melynek motiválására a
versmérték okozta kényszerűséghez kellett volna fordulnom. Az
összes alakok a következő kategóriákba foglathatók : 1. Csopor
tosan fordulnak elő. Ezekre nézve nincs nehézség; hisz már
Ameis megjegyezte (a 25. vershez), hogy «Homer liebt es den
Hergang einer Sache (oder eine vorbereitende Handlung) durch
Imperfecta zu schiedern». Ilyenek pl. 25. TjvSavs . . . acptet... STSXXSV.
«Vorbereitende Handlung »-ról lehet szó ebben a stereotyp (441,
446, 585) sorban: w; eíjrcov sv x £ P a i t í $• s i 6 o' s§éS«to yalpmy
(v. xaí [Aiv rcpoossorev). 2. Igekötő punctualizálja bennük a tör
ténést, mint a magyarban. Ilyenek a most említett ácpísi, továbbá
312. ITCSJIXSOV, 430. óunfj-ópwv 478. aváfovio. Az igekötő ú. n.
tmesisben is lehet, vagy inversióban, vagy a magyar hangsúlyos
határozónak felelhet meg, pl. 361. ex, t' övó^aCsv, és egy fennebbi példánkban (441.) sv '/spol *&**; v. ebben (487.) ioxíovavto xatá y^a?. Már az eddigi példákban is többnyire olyan
cselekvésekről van szó, melyeket a költő külömben is szeretett
szemléltetően jelölni. 3. De vannak olyan imperfectum alakok
is, a melyekhez egyáltalában nincs is aoristostő. Ilyenek 9 2 :
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TjoSa, továbbá a gyakran előforduló s<f7], xattéCexo, xís stb. Ezek
nél vagy szintén a szemléltetés, vagy a tövek eredeti punctualis
értelme magyarázza a használatot. Ilyen 437. is 1% 5s %al odWt
(iatvov, csupa aoristos közt egy imperfectum. De ez először is
szintén igekötős, másodszor szintén szemléltető, mert a hajós
legénység kiszállását festi. A 5. sor SISXSÍSTO alakja is bátran
így érthető: «teljesedőben volt, teljesedett)), ha ezt az igét nem
az előtte lévő, hanem az utána következő (i£ o5) elemekhez vonjuk. Marad tehát egyetlen egy alak, I. 33 : sTreíö'exo jxóvhj), melyet
talán a versmérték kényszerűségével kellene magyarázni, mert
az aoristos : ésídsto csupa rövid szótag. De még erre nézve sem
nyugszom bele ebbe a magyarázatba, inert ejrstfts imperfectumot
a prózaírók is szeretik így használni, s Homeros is imperfectumban használja az activum genusban is. (L. pl. Od. 9, 33.
áXX' S[JLÖV OU7CGTS •íh){JlÖV SVí OTTj^SOOtV S 7T S l $ 0 V, V. Ö. p l . EÍEEOD.

I. 91. Totóra AS700V oox e r c e i b e röv Kpotaov.) Miért fordul elő
efféle alak, s kivált bizonyos igék imperfectum alakja elég sűrűn
a görög prózában is (kül. pl. srtsjxjts, 1. Herod. I. 46.), még pedig
aoristosszal felváltva: erre bajos más választ adni, mint hogy
az illető író az illető pillanatban egyszer élénkebben, egyszer
kevésbbé élénken képzelte el az illető történést. Az értelemre
nézve teljesen közömbös a választás: a külömbség csak az illető
történések érzékelhetőségére vonatkozik. Végleges választ külömben még most egyáltalában nem is lehet adni ezekre a kérdé
sekre : előbb auctoronként gyűjteni kell és statisztikába foglalni
az illető alakokat, úgy, mint pl. Xenophonra nézve E. KOCH
megtette (Neue Jahrb. 1892. évf.). A mennyiben hosszas meg
figyelés alapján hozzávetést koczkáztathatok: úgy gondolom,
többnyire olyan, konkrét ténykedést jelentő igét fog feltüntetni
a statisztika, melynél a képzelet élénkebb működése már az
igék értelméből is magyarázható. Valószínű, hogy teljes követ
kezetességet még egy írón belül sem konstatálhatunk az alak
használatban: de ezen ne csodálkozzunk, hanem vegyük ter
mészetesnek a jelenséget, nem feledve soha, hogy a görög actióhasználat első sorban nem az értelemnek, hanem a képzeletnek
működését tükrözteti vissza. Ha pedig megesnék rajtunk, hogy
görögül kellene fogalmaznunk, legyünk lehetőleg szigorúak az
actióhasználatban, de a mellett vigasztaljon bennünket az a
tudat, hogy az actióhasználat szabadságának jogát az író fan
táziájától senki el nem vitathatja, s hogy mindenki jogosítva
van a képzeletének megfelelő alak használatára. Csak annyira
nem szabad a szabadságnak menni, hogy hibás megfigyelések
alapján, vagy éppenséggel tájékozatlanul alkossunk magunknak
szabályokat, s az alakokat ne képzeletünknek megfelelőleg, ha
nem akárhogyan, találomra magyarázzuk vagy használjuk. Con-
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<iitio sine qua non tehát: az alakok functióit ismerni kell, s
használatukban azt kell választani, a melyik a bennünk meg
lévő képzeletnek valóban megfelel.63)
46. Az imperfectum másik, achronistikus
indicativusanak
használatáról külön még a következőket látom szükségesnek meg
jegyezni:
Ez az alak, mint tudjuk, nem jelöl időt, hanem meglévő
nek képzelt cursiv-durativ történést, melybe, már csak a múlt
alakkal való ellentétnél fogva is, a beszélőre nézve «jelen» idő
pontot is beleértjük. Eendes használatában tehát — ha idői
értelmét is kutatjuk, a mi tulajdonképpen közömbös és felesleges
dolog — értjük rajta 1. a multat a «jelenen» át a jövővel
együtt, pl. 'ApoöXCcf 7roXXác pXcbtxovtat (3poToí (Menander) — cEat>vob zoi y.fjSsrai ó Jtpövowv adsk'vob (Xen. Cyr. VIII. 7, 15.) ;
2. ugyanazt a múlt kiemelésével vagy elhatárolásával, pl. Soph.
Oed. Rex. 449: töv ávSpa TOÖTOV OV TráXat CljtsTc . . . autó?
EOTIV svt>áSs (v. ö. Annum. iam audis Cratippum, Cicero) a hol
azonban a multat a határozó emeli ki és határolja, az igealak
voltaképpen ugyanazt jelenti, a mit az első esetben.
A további functiók megértéséhez már külömbséget kell
tennünk az igekötőtlen és igekötős alakok közt. Az igekötők
ugyanis, mint fennebb már rámutattunk, ha nem punctualizálják
is teljesen a cursiv-durativ történést, mindenesetre terminativ63
) Épen legkiválóbb m a g y a r szakértőnk, módszeres kételkedései
közepett végképpen kedvét veszítve, olyasmit talált n e m régen (1900. évi
Tanáregyes. Közlöny 57. 1.) mondani, hogy imperfectum vagy aoristos
mindegy Homerosnak, s tétele bizonyítása végett egy egész csomó hibás
megfigyelésre támaszkodott, melyek ugyan n e m az ő megfigyelései, de a
melyeket helyeslőleg idéz. Szerinte pl. «Zeust imperfectumban nem «szállja
meg» az álom (az Ilias I I . énekének elején), a többi emberek és istenek
pedig egész éjjel aoristosban alusznak.» Kérdi, hogyan lehetséges e z ? Fe
lelet : Sehogyan. Hibás a megfigyelés. A hely így hangzik :
v

AXXot JJ.ÉV pa 3EOÍ TE xat ávípe? imzoy.ooua'idi
EŐOOv r:avvJ^to[, Aía 8' oux £)(_£ VTJBUJJLO; IJTIVOS.

Először is EÚOOV n e m aoristos, h a n e m imperfectum, t e h á t a többi emberek
ós az istenek, igenis, «imperfectumban» alusznak ; azután meg ezek egész
éjjel alusznak, ellenben Zeust n e m t a r t o t t a (fogva) sokáig (oux E^E EJ.IV)
az álom, mely az I. ének végén elfogta. E r g o oux E/E, a minthogy imper
fectum alak, imperfectum értelmű, és n e m szabad igekötős alakkal (aoris
tos m ó d r a : «nem szállja meg») m a g y a r r a fordítani. Azért irom fenn,
hogy conditio sine qua n o n : a helyes megfigyelés, a tények helyes
konstatálása. Ilyen hibás megfigyelés alapján mond véleményt ugyanaz
a szakértő a görög igetan egyik kardinális fontosságú kérdésében, az
achronistikus perfectum használatában is Xenophonnak egy hiányosan
idézett és egészen félreértett helye (Anb. I I I . 1, 35) alapján. De erről
később, a m a g a helyén szólok (1. a 71. jegyzetet).
Nyelvtudományi

Közlemények.

XXXVII.
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perfectiv actióárnyalatot adnak neki, úgy, hog}T a magyar nyelv
ben ezek az igekötős alakok egyenesen az aoristikus actio pót
lására szolgálnak. A magyarban olyan eleven ez a punctnalizáló
hatás, hogy igekötős igéinket múlt jel nélkül jövő órtelműeknek
erezzük, mint a görög a maga aoristosát (KÖVESDI egyenesen a
«mepszeretem» alakot tette meg magyar futurumnak, a latin
amabo megfelelőjének; hasonlóképpen BEREGSZÁSZI NAGY PÁL is,

mint később látni fogjuk). A görög igekötős imperfectum functiója nem mindenben egyezik meg a magyaréval, de abban igen,
hogy a tényleges környezethez mórt beszédben jövő vonatkozá
súnak érezhető, ha feltételes mondattal vagy feltételes értelmű
participiummal kapcsolatban fordul elő. Pl. SOPH. Oed. K. 1159.
TTOXXÍJ) ye {iátXXóv, T)V ypáató, SióXXoficu EUR. Androm. 381. TJV
d-dvqQ oí) TZOLÍQ 88' s % cp s ó 7 e i fxópov, ooö 8' oó •O-eXoóaYjs xarö-avelv
xóvSs XTSVÓÚ (az egyszerű ige, mint Játjuk, már futurum alakú);
Heléna 600. eX&oöaa (— T)V eX-íh]) [livtöi SrjXov ax; árcóXXüTai.
Igekötőtlen alak is van egynéhány, melyet a görög iroda
lom futurum functióval használ, így különösen e![u, véojjiai, meg
sSopLat. Ezek közül az első kettőnek használatát azzal magyarázza
a modern nyelvtudomán}7, hogy eredetileg punctualis értelmű
gyökereknek tartja őket, ISojiaL-t pedig eredeti coniunctivus alak
nak. A cursiv-durativ gyökerű igekötötlen imperfectumok csupán
jövőre vonatkozó használása azonban már ugyanazon rovat alá
tartozik, mint csupán múltra vonatkozó használása. E haszná
latok lélektani magyarázata: az öntudatlan átképzelés, vagy
más szóval, az álláspont-eltolódás.
Megtörténhetik ugyanis, hogy a beszélő annyira belekép
zeli magát még elmúlt vagy éppenséggel még el sem kezdődött,
csak képzelt események közé, hogy ezekről az eseményekről mint
szeme előtt fejlődőkről beszél, éppen úgy, mintha tényleges
környezetéről szólana. Ilyenkor a múlt eseményeket nem el
beszéli, a jövőket nem jövendöli, kívánja, parancsolja vagy reméli,
hanem mint fejlődésben lévőket konstatálja, jelzi. A jövő felé
való átképzelést eddig észre sem vették a grammatikusok, s
azért nevet sem teremtettek r á ; a múlt felé valót észrevették, —
de ezt meg éppen csak az achronistikus imperfectumra vonatkozó
lag (holott pedig a magyarban minden indicativusra nézve lehet
séges) — s az ilyen elbeszélés-helyettesítő, konstatáló, átképzelóses achronisticus imperfectumot, a maguk hibás észjárása és
hibás terminusai szerint praesens historicum-nsik nevezték.
Lássuk ez átképzeléses alakhasználatokat egyenkint.
A valóságos jövő felé való átképzelés igen élénken kiérezhető az imperfectum alakokból, mert rendesen nyilvánvalóvá
teszi az egész helyzet (pl. ha jövendölésről van szó), vagy az
alak syntaktikai környezete (jövőre vonatkozó feltételes mellék-
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mondat). Pl. jövendölésben: SOPH. Phil. 113. aípsl
za xói<x
zabra TTJV Tpoíav [lóvá. AESCH. Agam. 122. XP°V(P l^v i l f p s í
Hptáfjioo TCÓXIV aős xéXsD^oc;; — feltételes mondattal EURIP. Iph.
T. 999. &l JJLSV sv xi vabd-' Ő(AOÖ fsv^ostat . . . . %b xtvSóvsu^a f í-

p e r a t xaXóv. THUKVD. VI. 91. 3. st a8r/] ^ xóXic XffflfHfisxai, s / 8 "
t a t . y.ai r\ Tráaa EtxeXta, stb. Valamint az aehronisticus perfectum alakok hasonló használatában is (1. 20. pont B. II.), itt is
azért érzünk ki időbeli állásponteltolódást is ez aehronisticus
indicativus alakokból, mert meglévőnek jeleznek olyan történést,
a mely csak a beszélés időpontját követő időben fog megtör
ténni. Fontos azonban tudnunk, — ezért nem győzöm eleget
ismételni — hogy a beszélő nem grammatizál, vagyis, hogy az
alak használatakor nincs tudatában az álláspontváltozásnak,
hanem éppen az a jellemző az alakhasználatban, hogy úgy be
szél a beszélő, mintha valósággal a képzelt körülmények közt
volna, melyeknek bekövetkeztét biztosnak tekinti.
47. A múlt jelé való állásponteltolódás lélektana ugyanaz,
csak az a külömbség, hogy az előadó tudatában van a múlt ese
mények valóságos, tényleges voltának, — ha ugyan szándékosan
nem hazudik, a mi szintén megeshetik: de ez utóbbi esetben
is legalább úgy adja elő az eseményeket, mint valósággal meg
történteket, csakhogy, mint mondtam, nem elbeszéli az illető
situatiót, hanem keletkezéseben, fejlődésében jelzi. Innen van, hogy
az igekötős alakokat éppen úgy használhatja, mint az igekötőt
leneket a fejlődő események jelzésére. Ha pl. azt mondom:
«megérkezik, meghaló, — a tényleges környezetre vonatkozó be
szédben ezt a két alakot csak futurumnak érthetem, t. i. hogy
«mindjárt megérkezik, vagy meghal» — mert külömben perfectumot kell használnom; de mint ú. n. prsesens historicumot, a
múltban fejlődőben képzelt eseménysor egyik tagjaként hasz
nálhatom a jövő értelemtől mentesen is. «Im' azonban, hirtelen,
váratlan | a fiú betoppan . . . .» mondja Arany János.6<i) Az
ilyen igekötős imperfectumokat a görögben is fordíthatjuk ige
kötős imperfectumokkal, — a külömbség csak az lesz, hogy a
görög ige punctualitása nem lesz olyan nyomós, mint a magyaré.

64
) Viszont, h a állásponteltolódásos (átképzeléses) előadásban a
jövőt elevenen éreztetni akarjuk, arra n e m elég az igekötős alak. Pl. ('El
töltjük az estét* — ez jövő vonatkozású. De ez : (Arany, Toldi Sz. I I I .
33, 4) «Baj nincs : de van ebből sok tréfa, nevetség) lesz mivel egymás
közt eltöltni az estót» a lesz igével határozottan jelzi a költő a jövőt. V. ö.
ezt is (U. o. IV. 91) : «Most jövevény utas szedi fel majd mindet | vissza
reá Bencze hiába tekinget.» Vagy ezt (Jókai, Sárga rózsa, I ) : «Hajnali
itatáskor ott kellene neki lenni a zárni puszta karámjánál. Majd károm
kodik a számadó gazda !» (E. h. pl. n e m m o n d h a t o m e z t : «Elkáromkodja
magát» . . . A «majd» az igekötős alak mellé is szükséges volna.)
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(Hasonló nyomaték kifejezése ezéljából aoristosszal kell az alakot
fordítanunk, de akkor persze nem «prses. historicum»-ban, ha
nem prseteritumban, s többnyire nem átképzeléssel, hanem állás
pontunk megtartásával, azaz nem konstatáló, hanem elbeszélő
értelemben.)
Az ú. n. praesens historicumot tehát nem szabad úgy magya
rázni, mint mai napig még igen kiváló grammatikusok is teszik,
hogy t. i. «élénken elbeszélő alakok» —melyekkel az «elbeszélő*
a maga jelenébe idézi — «megjeleníti*) (reprsesentálja, vergegenwártigen) a múlt eseményeket. Ellenkezőleg: következetesebb
használatának az a főfeltétele, hogy a múlt situatio olyan erősen
megragadja az előadó képzeletét, hogy elfeledtesse vele tényleges
környezetét. Eá nézve akkor az a képzelt környezet az igazi:
annak fejlődésben lévő eseményeit konstatálja az ú. n. prsesens
historicummal, de félreértés kikerülése végett tegyük mindjárt
hozzá, a mit eddig tudtommal senki sem vett észre: annak
előzményeit adja átképzeléses multakkal, az abban meglévő álla
potokat átképzeléses perfectummal, az arra nézve jövő — tény
leg már múlt — eseményeket átképzeléses jövő alakokkal.
Hogy a múlt felé való átképzeléses előadást csak a «praesens» historicumban konstatálták a nyelvészek, annak megvan
a maga oka. Onnan van ez, hogy grammatikai tudományunkat
jobbára az antik nyelvek, s kiváltképpen a görög irodalmi nyelv
vizsgálatában szereztük : márpedig, — s ez nagyon fontos dolog —.
a görög nyelv oratio obliquán kívül múlt felé való átképzeléssel
csakugyan nem használ más indicativusi, csak az imperfectnm
achronistikus indicativusát. Csodálatos, szinte megfoghatatlan
dolog, hogy még a perfectum achronisticus alakja sem fordul
elő átképzeléssel a múlt felé, holott pedig, mint a hasonlatokról
és népszokások előadásáról szólva láttuk, ott, t. i. a hasonlatok
és népszokások situatióiban gyakran előfordul az imperfectum
mellett a cursiv-durativnak, meglévőnek képzelt állapot jelzésére,
konstatálására. Hasonlatban, mint tapasztaltuk, le lehet fordítani
görög achron. perfectummal a magyar achronist. perfectumot
(v. ö. kiszáradt — i^pavract, viszont xéypvxai = le vannak te
rítve stb.); de a magyarban annyira jellemző más (oratio obliquán
kívüli) átképzeléses perfectumok ógörögre le nem fordíthatók, —
én legalább nem merném lefordítani, mert az egész ógörög iro
dalomban eddig egyetlen egy példát sem találtam rá.65) E sze65

) Nem ilyen még a később említendő egyetlen példa sem, mely
ben (múlt eseményekről szólva) a perfectum achronistikus alakja az imperfectumé mellett fordul elő (Oed. Col. 374) : árcooTEpíoxei xa?cXrjXa-/.sv.
Ugyanis mikor Ismene ezt az alakot használja, Polyneikos még akkor is
számkivetésben van, a perf. alak tehát nem múlt, hanem tényleges álla-
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rint pl. Arany Toldijának I. énekében az ilyen átképzeléses (mert
a pusztára kell magunkat képzelnünk!) konstatáló (nem elbeszélő!)
perfectum alakok pl. 2, 7 : felült Lackó. . . . vagy 14. 1. El
vonult a tábor . . . . görögre csak aoristosokkal volnának fordít
hatók, s általában nem átképzeléssel, hanem a konstatáló elő
adásból kizökkenve: elbeszélőleg.
A dolgot a görögre nézve azért mondtam csodálatosnak,
mert hiszen a hasonlatokban való achron. imperfectumoknak
meg az ú. n. praesens historicumnak lélektana voltaképpen tel
jesen azonos. Ott is, itt is az előadó mint szeme előtt fejlődőket
jelez őt csak képzeletében környező situatiókat. A külömbség csak
az, hogy amott a felvett elképzelt situatio minden időre érvé
nyesnek gondolható, a praesens historicummal jelzett események
pedig valósággal csupán a múltba tartozhatnak. Akármint áll
is a dolog, az ógörög nyelv a közvetetlen előadás legfontosabb

pótot jelez. Nem t a r t o m ilyeneknek (azaz igazi «prsesens historicumok»nak) az irodalmi művek tartalomismereteiben lévő alakokat sem, melyek
ről mindjárt tüzetesebben szólok. Ellenben az újgörög elbeszélésben, kivált
múlt állapotokat leiró részletekben, de m ú l t történések elbeszélése belyett
is, állandóbban, következetesebben találjuk a prses. historicum alakokat,
sőt álláspontcserés perfeetum alakok és időalakok is előfordulnak a «praes.
historicumok)) között, jóllehet nem olyan sürün, mint a magyarban.
A Sue-íéle de Juif E r r a n t Andreadis f. fordításában, pl. a I I . kötet 2. fe
jezete (a vihar és a hajótörés leírása) így kezdődik: eH SáXaaaa l^ypiwSíiax í u v u E T Í p a x T a i (!) . . . Tftepávo) . . . . u u v i ü í o O v T i t {tapsí? oyxoi
vscpwv . . . ZWVT) ácapoü . . . x a x a x aXűjtTEi . . . T«, auf/.7:X&YfJ.axa TWV 6-íáXwv
7:ET&<JJV, el; fí)v p p i S s t í) . . . ázTTJ. 'A-ioTspio . . . á v i ö p u x a t xo opouptov
KapoojiíXXír,?. HéyBi ~t sXotov . . . I/.xpoŰEXat ~poi; XTJV áxxrjv . . . " H o T p a i t
(a situatióban bennmaradó állásponteltolódásos múlt aoristos ! ) . . . .
Tijv avoXa^fjV S t a S á ^ e x a t úrcóxwcpo? xpóxo?, stb. stb. Hogy ebben a rész
letben az összes igealakok (tehát a auvxExápaxxca perfectum és az rjaxpac^í
aoristi prseteritum is) a viharnál magát jelenlévőnek képzelő író állás
pontjáról vannak használva, nem pedig az írót vagy az olvasót tény
leg környező valósághoz mérten magyarázandók, gondolom, nyilvánvaló.
De még világosabb a dolog a következő példában, melyben a xpó [/.'xpoü
adverbium nem a tényleges «jelen»-hez képest jelez «kevés időköztw, ha
n e m a felvett situatióhoz képest. Ez a hely egy Skokos-íele dramatizált
humoreszkből való (Sasáxou íjjj-epoXó-fiov 1891. 246. 1.) ; a második jelenetet
megelőző helyzet itt így van -— nem elbeszélve, h a n e m jelezve az oda
képzelt publikum s z á m á r a : llap7JX3sv ^'5rj xb (j.eaóvu*xiov. CH x. IlepőíxT]?
á'y_£i (1) ájioaupSíj eís xbv xcuxwva XT]C. cO x. rispöíxr,: I^e'axpE'ie TI pb [Aixpoü
zlc, xb ou>p.áxió\/ xciu. Móv7] íj OoEXsca [iávei(!) aYpu^vo? s'; xbv E£Ú><JXÍ]V. Asv
Ive't rjauyíav... /.óbíjxat, ^r^oivXíi, [j.ovoXoyE"i, oxsvá^Et stb. stb. I t t az tytt
ároaupSrj achron. perf.-on kivül két múlt aoristos is van, mely mind a
kettő a felvett situatióban marad, s mint annak előzménye múlt alakú.
Látjuk egyúttal az utóbbi példából, milyen bajos sokszor a prsesens
historicum meg a mindjárt szóbakerülő ismertető imperfectum közt a
határvonalat meghúzni. (A görög szónokok hypothesiseiben található perfectumok m á r nagyon emlékeztetnek erre a Skokos-féle alakhasználatra.)
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stilisztikai eszközéről mondott le, mikor az átképzeléses előadást
a maga teljességében (a magyarhoz hasonlóan) ki nem fejlesztette.
Ugyanis fontoljuk meg csak bővebben, mi következik ebből
a tényből, hogy az ógörögben az átképzelés jelzése csak a «preesens» historicumra szorítkozik? Az, hogy valahányszor más
actióra, perfectumra, vagy éppen aoristosra van szükség, a
görögnek ki kell zökkennie a konstatáló előadásból, s elbeszélő
(múlt) formákat kell használnia. így válik aztán lehetségessé sőt
elkerülhetetlenné a görögben az ilyen, minden más nyelvben
lehetetlen, ugráló előadás, mint a milyet pl. ez a sophoklesi
kérdés mutat (Antig. 406): xal TKO? 6 p a t a i xaTtikqTtxoc, ^péd-v];
= hogyan mutatkozik és fogtátok el? — Ha Arany Toldijából
egy átképzeléses strófát görögre akarnánk fordítani, néha többször
is át kellene zökkennünk konstatálásból elbeszélésbe, elbeszélés
ből konstatálásba.
«Elvonult (aor. elbeszélő múlt!) a tábor, csillapul (konsta
táló achron. impft.] morajjá :
Ezt a szél elhordta (aor.), azt a por takarja (igekötős konst.
impft.). *
A magyarnak elvonult — most, a pusztán, a hol vagyunk.
A görögnek akkor, a pusztán, a hol nem vagyunk, mert, sajnos,
az íróasztal előtt vagyunk. A magyarnak elhordta = most; a
görögnek akkor. De csillapul, takarja, a görögben is lehet konsta
táló imperfectum (praesens historicum), s a nevezetes az a dolog
ban, hogy ez a kétszeres ki- és visszazökkenés éppenséggel nem
zavarná a görög költőt és hallgatóját. Mert Homerosban ugyan
nincs prcesens historicum, de a későbbi költészetben, kivált a
tragédiák elbeszélő részleteiben tömérdek rá a példa, hogy arány
lag rövid részletben nem kétszer, hanem ötször, hatszor tapasz
talhatjuk ezt a ki- és visszazökkenést. SOPHOKLES Elektrájában
a híres delphoi szekérverseny elbeszélésében (681—763. Dindorf)
a 725. sortól a 749. sorig hatszor zökken vissza az előadás el
beszélő hangba és ismét vissza a konstatálóba (725, 732, 736,
743, 746, 749.). S ez koránsem kivételes eset a tragikusoknál:
ellenkezőleg, éppen ez mondható rendesnek (L. Aias, 51—73,
285—330, 749—783. mindig kétszer át- és vissza; Oed. 11.
1237—1285. négyszer; Antig. 1193—1243. háromszor, stb.).
S egészen így áll a dolog a görög prózában is. LYSiAS-nál Euphiletus diegesisében (1, 2 2 - 2 5 . ) háromszor, PLATÓN Protagorasában a mythos előadásánál (XI. f. 320. D—321. E) ötször válto
zik ilyetén módon az előadás. S legfeltűnőbb a dologban az,
hog>j akárhányszor nem is változik az actio; míg a hasonlatok
ban, s általában felvett situatiók jelzésében sohasem fordul elő
az imperfectum (és a perfectum) múltja, addig a praesens historicummal felváltva, vagy annak környezetében az is sűrűn elő-
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fordul. így például Sophokles Elektrájának fenn idézett helyén
(725—749): rpépooatv, aojiTtaíoüa'., d e : s f t p a o s x i v é i c t j t t é ; —
TiapacTtá xávoxto^sóst, de vjXaüvs stb. stb. Továbbá 1. pl. THUKYD.
VII. 43, 3 és 4 : Xavö-dcvooot . . . or.ípobai . . . . ot7coxtsívoooí . . . .
a77sXXoüat. után ötödiknek ismét impft.. de proeteritum: scppaCov. V. ö. HEROD. I. 33. s^apíCsto . . . anoizé]±i:zmi; I. 34. #?£•cai . . . Í^STTS^TCS ; I. 36. FL^S . . . yívstát . . . . § i acp -9-s í p s a xs.
XIÍNOPH. An. I. 1. 1. fífvovTat . . . . Y]a#évsi . . . é p o ó X e t o . . .
sTÓY)(avs . . . . i&staicé{ucdtűtt. I. 5, 12. átpMWtsóei . . . . vjxev . . . .
7upoa7]XaDV£; I. 6, 4. aofxaXsi , . . s x s X s o s v ; I. 10, 5. a&poíCét '.•.....'. oovtdtererat • . . . s p o ü X s ó s t o , stb. Ezekben a példákban
tehát az actiováltozás sem lehet az oka a kizökkenésnek. A magyar előadónak fantáziája (kivált a költőé), ha már egyszer a
múlt situatióba belehelyezkedett, állandóbban benne is marad.
Toldi e g é s z I. énekében csak egyetlen egyszer esik belé az el
beszélő hangba a költő, a 10. versszak 2. sorában, — de talán
itt is inkább csak a rím miatt (gondolt — volt). Hogyan magya
rázzuk a görög előadás ide-oda szökelését? Semmi esetre sem
úgy, hogy a megfelelő igealakok nem engedték meg a situatióban
bennmaradó használatot. A perfectum achronistikus alakja min
denesetre megengedte volna: de az aoristos múltjáról is láttuk
az ú. n. aor. gnomicusban, hogy használható a képzelt situatió
ban való bennmaradás mellett is. Nem látok más megfejtést,
mint azt a feltevést, hogy az ógörögben a praesens historicum
maga sem egészen az az elevenen konstatáló alak, a mi a ma
gyarban. Lélektani oka eredetileg bizonyosan ugyanaz, a mi a
magyarban. De az átkópzeléses előadásnak, s benne a prsesens
bistoricumnak is igazi tere a beszélt nyelv Erről mi magyarok
is meggyőződhetünk, ha figyelemmel kisérjük (kivált irodalmilag
nem művelt) környezetünk beszédét: tapasztalni fogjuk, hogy
múlt situatióra vonatkozólag elbeszélő előadást igen ritkán hallunk
a közéletben. Mármost az ógörög beszélt nyelvet mi nem ismer
jük. Nagyon sok más okunk is van arra a feltevésre, hogy az
egyes görög irodalmi műfajok nyelve nagyon küiömbözhetett a
közbeszéd nyelvétől, hogy — főképpen a költői műfajok nyelve —
stilizált, többé kevésbbé sablonos, megkövesült nyelv: de neve
zetes bizonyítékot látok erre a prsesens historicumnak ógörög
használatában is. Homerosnál (s a görög epikában) egyáltalában
nem fordul elő a praesens historicum,66) később és más műfajokm
) Tanulságos, hogy a Homeros m a g y a r fordítói még sem lehet
nek el prsesens historicum nélkül Homeros fordításában. Széltében hasz
nálja még PONORI THEWKEWK EMIL is, a kiről pedig feltehető, hogy ismeri
a homerosi előadásnak ezt a különösségét. Pedig sokszor nagyon furcsa
hatást tesz a prsesens historicumos részlet: a homerosi hanghoz szokott
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ban előfordul, de úgy, a hogyan jeleztem. S úgy látszik, mikor
ránk nézve először jelentkezik a görög irodalomban, már nem
annyira lélektani, mint inkább stilisztikai okok uralkodnak a
használatában ; nem annyira a fantázia, mint inkább az irodalmi
szokás, játssza a főszerepet benne. Nem szabad elfelednünk, hogy
a görög nyelvet, mint irodalmi nyelvet is csak tökéletlenül is
merjük: a ránk maradt emlékek a fejlődésnek nem annyira kez
deteit, mint inkább tetőpontjait jelzik, mert a mi kezdetleges,
mint egyúttal értéktelen, többnyire el is veszett. A praesens historicumnak irodalmi használata már kissé gépies, mikorára a
mi számunkra jelentkezik; ezért megy át olyan könnyen elbe
szélő előadásba, ezért nem fejlődött ki mellette a többi alakok
átképzeléses használata (mint a magyarban), ezért tapasztaljuk,
hogy az írók többnyire az illető történésen lévő értelmi (logikai)
súly jelölésére, a situatio legválságosabb, értelmileg legfontosabb
elemeinek kiemelésére használják, s így érthető, hogy viszont
sokszor éppen a fantáziát legjobban mozgató múlt situatiók elő
adásában nem találunk egyetlen egy prassens historicumot sem
(L. pl. TmjKYDiDEsnél VII. 70 és 71. f. a hajóscsata híres le
írását, elejétől végig elbeszélő előadásban.)
Egyszóval: a prassens historicum kezelésére nézve nagy
(stilisztikai) fontosságú külömbség van a görög meg a magyar
irodalmi nyelv között. Ebben az egy elemben a magyar előadás
sokkal közvetetlenebb, érzékibb, szemléltetőbb lehet, mint a gö
rög. Ennyit hosszas megfigyelésen alapuló tudomásom szerint
bízvást el merek mondani az alak használatáról. Eészletesebben
az idő szerint bajos nyilatkozni, mert nemcsak műfajok, hanem
még auctorok szerint sincs összekeresve és rendezve az anyag.
Magam, értekezésem e fejezetének megírása előtt némi elienőrolvasó előtt annyira kirí egy-egy ilyen hely az elbeszélésből, hogy tar
talom-kivonat benyomását teszi. L. Ponori Thewrewk E m i l fordításából pél
dául a következő helyet (I. 345 és k k . ) :
í g y szólt s Patroklos megtette barátja parancsát.
Sátorból kihozá Briseus szép arczu lányát,
S vinniök adta. S azok mennek (I'TTQV) az aeháji hajókhoz.
Kénytelen indul a nő (xíev) velük eggyütt. E r r e Achilleus
Tüstént sirva fakad, s odahagyva barátit a tengerP a r t r a leül (?£STO), s kitekint a vizeknek végtelenébe.
S ime kitárt kézzel buzgón anyjához esengett.
Ebben a részletben a praesens historicumos igékkel előadott részlet kirí
az elbeszélésből, s azért teszi tartalom-kivonat benyomását, mert, m i n t
később tüzetesen kifejtem, a tartalom jelzésekor szokott az ismertető iniperfectum alak különösen előfordulni. (Csengeri J á n o s ilyen formában
csak a szemelvényeibe fel n e m vett részletek t a r t a l m á t ismerteti. Fordí
tásában mindenütt elbeszélő alakokat használ.)
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zés czéljából mégis vállalkoztam arra a fáradságra, hogy át
tekintettem külön a prass. hístoricum és általában a múlt
álláspontcserés előadás szempontjából egész Sophoklest (ezt a
BRUHN féle index segítségével), továbbá Herodotos I. könyvének
1—63. fejezetét, Xenophon Anabasisának egész I. könyvét,
Lysias néhány beszédét. Platón Protagorasát és Thukydides egész
VII. könyvét, s megnyugvással tapasztaltam, hogy vizsgálódá
saim csak megerősítik hosszú éveken át alkalmilag szerzett, és
úgy megalakult felfogásomat. Anyaggyűjteményem olyan terje
delmes, hogy egész terjedelmében való közlésére nem gondol
hatok. Megelégszem hát a példák egyszerű idézésével és tartal
muk jelzésével s először olyanokat említek, melyek a görög hasz
nálatot, mint a magyartól külömbözőt jellemzik.
Az előadás hirtelen változására szolgáljanak például a
következő helyek: SOPH. Aias 29. %aí [ioí tis bzzrjp cppáCsi ts
xáSrjXwaev, Trach. 364. XTSÍVSÍ TS rtavépa . . . xai TTÓXIV sTuepas.
Prózaírókból: XEN. I, 8, 24—27: IXaóvei, viv.%, e t p s ^ e , Siaajrsípovtat, xa&opq. oox -/jvéa^STo, Jtaíet, mpwaxet, áxovtí£ei. A kérdésben előforduló prses. historicumra; SOPH. Oed. R. 1173. ^
7áp SíScooiv 7]Ss ooí, v. ö. 112; Aias 42; Trach. 748; El. 679;
Antig. 1174.: Kérdés és kizökkenés együtt: Antig. 406. (1. idézve
fennebb). Múltra vonatkozó kérdésekre adott rövid válaszokban:
Oed. R. 118, 1034; Aias 5 1 ; Antig. 1175. Még ú. n. függő
kérdésben is (mely azonban nem az, és nem oratio obliqua!)
Oed. R. 1251 : yjúzmc, JASV ex -aovöe ooxéa ol& aróXXDtai = «ettől
kezdve nem tudom, hogyan veszett el.» Mellékmondatokban,
csak relatív időhatározókban, kivált w?, ŐTTÍOC, TJVIXOC, SÍO? és
ercsi^ relat. adverbiumok mellett: SOPH. El. 424; Oed. R. 1265;
Ant. 1226 és 426; (oitac, bpöc v. xa&opq. úgyszólván állandó ki
tétel Sophoklesnél). El. 424. YJVÍXOC Seíxvoat, v. ö. Thukyd. VII.
81, 4. Xen. I. 7. 16. Lys. 1, 6. (IJISISYJ . . . fífvetai).
Különös, hogy aránylag éppen a naiv Herodotosnál leg
ritkább a praes. historicum (először csak I. 43. fordul elő kettő
egymásmellett (ájiaptávsi, xoY^ávet 81) addig mindig csak egy-egy
alak), s feltűnt, hogy viszont \éyu, <ppáCst ajj-sípsrat, beszédbe
vezető alakokat (melyek minden nyelvben olyan közönségesek),
csak nála találtam több ízben (I. 37, 41, 45, 47; I. 37, 39, 40;
I. 6 1 . \ azonkívül csak Xenophonnál egyszer (I, 5, 16) Xéfsi-t.
Feltűnő, hogy a prózaírók éppen azokat az igéket szeretik prses.
historicumban mondani, melyek már értelmüknél fogva valami
fontos, válságos eseményt kell hogy jelezzenek. Ilyenek a
verba dicendi- és sentiendi-n kívül (Í7topq. StáfüáXXet. (koXeúexat,
aYYsXXst, TcapaYYéXXet, aTrayYéXXet, xsXeóst, aufxaXst, altsl, Ssltai,
UKioyysimi, jrov&ávsrou, xa'ö-opq. Herodotos és Xenophonnál; SIOT]fefccti, Í7ctX7]püxsÓ£tat, xeíd-si Thukyd.-nél) főleg a hely változta-
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fást jelentők, különösen áfixveítat (Her. 29, 35; Xen. 2, 12: 5.
4 ; 10. 17; Thuk. 2. 1 és 3 ; 31. 4 ; 33, l é s 4 ; S2, 3.) és
jcéfiKSt (Her. 19; 4 1 ; 32; Xen. 1. 2 ; 1. 3 ; 2. 20; 3. 20; 10.
14. Thukyd. 3. 1; 16. 2 ; 17. 2 ; 32. 1; 73. 3 ; 79. 4 ; 25, 1.),
Xenophonnál kb. húszszor i|eXaóvsi; így még Ip/erca, a^etai,
rcopsósxai, ácprjcrcsúsi, áva(3aívsi, áftpoíCs'-, 7íapa^'r;vs.tai, OV>\).\LÍ3'-(SI ;
továbbá a cstfía ÍYÍÍ/Í/ háború legválságosabb eseményeit jelző igék:
\yr\yoya.xo.i záde (ez nemcsak csatatervről, 1. Her. I. 21. és 60,
Thuk. 73. 3), SIOTTÍTTTSI, sa(3áXX£i, őpfuCeTai, oox ávaarpscpec. aXXá
aovTOY/ávsi (Xen. 10. 8), cpdávstrcpoaTrsawv(Thuk. 2:!, 1); & meg
ölést, elpusztítást jelentők, kivált Thukydidesnél: aTroxteívsi (Thuk.
30, 1; 43. 3), Siacp^sipst (31, 2; 52. 2 ; 34. 5); á*oXXó«i (51, 2);
srcixaTaacpáCet (ez Herodotosnnl. 45); n megszalasztást jelentők:
tpdbrooai (Her. 63); k^YXívouo'. %>.\ (fsó-fODat (Xen. 8, 19; 10. 1;
10. 3); xatacpsÓYst (Xen. 5, 18); vixq. (Xen. 8. 24); az elfogást
jelentők, kül. Thukydidesnól, de Xenophonnál is: csoXXa|ji(j«vs'.
(Xen. 1. 3 ; 6. 4); xataXa^ávoDoi (Xen. 10, 18. Th. 33. 4.)
aiioka^ávonoi (Th. 51, 2 ; 52, 2); Xotfipávouat (Thuk. 25,4.); aXíaxetat (Th. 3. 5.): aípsí (Th. 23, 1; 43. 3.); továbbá a7tév§£Tai
(Th. 83. 1), 6fjLoXo7ta fí-p/eTai (Thuk. 82. 2.); é^átaaiv Troísítat
(szemlét tart, Xen. 2. 14) XUXXOŐTOU (Th. 81, 4), Z^TÍÍTÍXZI zapayji
(80, 3). Különös nyomatékkal jegyzem meg. hogy Herodotos,
Xenophon, és Thukydides átnézett részleteiben ezeken az igéken
kívül alig is fordul elő más ige prassens historicumban. Érdekes
még (a görögöt jellemző ajándékkedvelésnél fogva) Swpéstat Herod.
54, és Stöwot Xen. 1. 10; 6. 3. Egészen magában áll Herodotosnál (45) xaTocxTst'psi (ámbár ez is verbum sentiendi).
A mi az igekötős alakokat illeti, úgy találtam, hogy azok
minden auctornál az igekötőtlenekkel körülbelül egyforma szám
mal, sőt valamivel sűrűbben fordulnak elő.
48. Külömbözőnek érzem a praesens historicum functiójától
az achronistikus imperfectum még két használatát. Ezekben
ugyanis nem érzek átképzelést, állásponteltolódást, mert nem
alkalmi értelműeknek, hanem ellenkezőleg, általános értelmitek
nek érzem az imperfectumokat. Az első használat abban áll,
hogy a beszélő valami értesülését, hallomását, tapasztalatát, mely
tulajdonképpen csak a múltba tartozhatik, az achronistikus alak
kal generalisálja. Ilyen már Ztusnak ez a homerosi kifakadása
is (1. 32) ""Í2 TtózQi, oíov Z-'q vo •ftsou? fipozoi alttótóvtat. Az emberek
csak a múltban vádoskodhattak, de az ingerült Zeus mindig
szokásosnak tűnteti fel azt. a mivel nincs megelégedve. Efféle
példa természetesen igen sok van a gyermeklelkű homerosi emberek
beszédeiben (mint a hogy mai napság is «mindég bántja*) mellette
ülő kis tanulótársa éppen panasztévő pajtását. De az általáno
sítás higgadt hangulatban is közönséges minden nyelvben (V. ö.
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a magyarban is ezt: «úgy látom, úgy hallom, úgy értesülök»)
pl. Soph. Trach. 68. xai 710D x X ó e i ? vív, TSXVOV, iSpaa^ai ^ o v ó ? ;
72. aXX' s^acpsítat xoöSs f' w? s^ó) xXów ; Oed. C. 527. w? otxoóto;
különösen kedvelt kitétele az a görög szónokoknak : 1. pl. Demosth.
de falsa leg. 72. El? TOÖT' avouőeíac; . . . autöv ^siv axoúw, GÁats
stb., v. ö. ugyanott 80.; w? Ifw Tcov^ávo^at (1. pl. u. 0. 182).
Ugyanilyen általánosító functiójú az achronistikus imperfectum, de kissé más lélektanú, ha meglévő irodalmi munkák szer
zőiről szólva a verbum dicendi-t achronistikus imperfectumban
használjuk, pl. HXoúzapyoc, Xáfet, v. fpácpsc. Ilyenkor az achron.
imperfectum alakkal a perfectumé is váltakozhatik (féYpacps, stpTjxs,
stb.) éppen olyan értelemben mint amaz : mert mindég és min
denütt meglévőknek, az emberiség köztulajdonának képzeljük az
illető műveket. Ha azonban elveszett mii szerzőjéről beszélünk,
akkor természetesen múlt időt használunk (iXs^e, l'cpyj, ife^páfst,
SlpfjXSt).

Hasonló az alakhasználat meglévő irodalmi művek tartal
mának ismertetésében is, mikor nemcsak magáról a szerzőről
szólunk, hanem a munkában előadott tényeket is ismertetjük.
A modern közéletben leggyakrabban olyankor figyelhetjük meg
ezt az előadást, ha valaki valamely színpadon hallott színműnek,
vagy elolvasott regénynek stb. tartalmát meséli el. Ilyenkor
voltaképpen nem elbeszéli az ember az eseményeket, mert hiszen
nincs is joga az elbeszélő szerepének játszására — hanem is
merteti, hogy mi történik az illető műben. Múlt alakokat tehát
csak olyankor használhat, mikor a történet !cselekvény) előzmé
nyeit adja elő, kivált, ha nem az illető műből, hanem saját
tudásából vagy saját kutatásaiból veszi őket. Látni való, hogy
ennek az alakhasználatnak lélektana más, mint az ú. n. prsesens
historicumé. A preesens historicum használatakor múlt események
közé képzeljük magunkat, az ismertető imperfectum használata
kor mint köztulajdonról, általánosító hangon szólunk a szerző
től előadott eseményekről. Nyilvánvalóvá teszi ezt a külömbséget
az az eddig senkitől észre nem vett tény, hogy tartalom ismerte
tése alkalmával a görög nyelvben is nemcsak az imperfectum
achronistikus alakja fordul elő, hanem hogy ebben az előadásban
közönséges a perfectum achronistikus alakja is, mely mint fennebb
különös nyomatékkal jeleztem, prsesens historicummal a görög
ben sohasem váltakozik. A görög szónokok beszédeihez készült
ú. n. üTTÓö-eais-ekben tömérdek ilyen imperfectummal váltakozó
perfectumot találunk, még pedig nem csupán magukra a szer
zőkre vonatkozó kitételekben (1. pl. Arg. ad Demosth. 01. I.
(8) S I S Í X S X T O U ó pirjuop, 01. III. (27) S é S o i x s 6 AYjjxoaO-sv/jg,
u. 0. (28) Tiapatvsl xai. xé)rp71 t a t * de Cor. (222.) cprjaí. (AiayíTYJ?) . . . xé yp7] c a t . . . 6 §s pVjtcop [xsaa T S & S I X S xá Tcspl TŰ>V
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vó[uov, hanem az illető beszédekben előadott történetek, esemé
nyek ismertetésében is. L. pl. Arg. ad Dem. de symm. (177):
4>Y][j.7]c; Y^o^vTjc töv üspatúv (3aaiXéa 7rapaax£i>áC£aí),ai atpatsósiv
siet xobc, r/EXX7jva<;, ó {xsv TWV A-íhjvaúöv ŐTJJJIOS x £ X t v 7 ] r a i (nyugtalanságban van) xai aDfxaXslv w p (JL TJ t a t (kívánja) toíx;"EXXíjvas .. .
ó 5é áYjixoa'ö'SVYj? ou[ipooXsÓ£t [XYJ TTpos^avíoTao-O-at stb. Vagy Arg.
ad Phil. Epist. (152): cO <t>ikimzoQ 7rpöc zob<; 5A#7]vaíoo<; :ré7ro[itpsv
(nem múlt; a levél meglévőnek képzelendő!) ébriaToXiíjv
ouxsn oóv ó prjtcop Tist^-si ictk 'A&yjvaíoix; stb. A görög hypothesisírók kivált olyankor használják a perfectum achronistikus alakját,
mikor azt a meglévő helyzetet, környezetet ismertetik, melyben
a szónok az illető beszédet tartja. Sokszor rendkívül bajos a
határvonalat megvonni az ismertető imperfectum és a praesens
historicum között; de ha az imperfectum achronistikus alakja
a perfectuméval együtt fordul elő, helyesebbnek tartom az imperfectumot is ismertetőnek felfogni, mert az ilyen achronisticus
perfectumnak máshol, mint tartalomismertetésben, az egész ógörög
irodalomban nem sikerült eddig nyomára akadnom. Úgy gon
dolom, a használat lélektana nem az, hogy a tartalomíró bele
képzeli magát a múlt situatiókba (— ilyenféle közvetetlenséget
éppen a görög scholiastákról nagyon bajos volna feltenni, te
kintve, hogy máshol nem találunk efféle perfectumokat —) ha
nem az, hogy a tudós magyarázó tudatában mindég megvan az
a tény, hogy meglévő irodalmi mű tartalmát ismerteti, mely
maga is, tartalma is. mindég jelenlévő arra nézve, a ki éppen
vele foglalkozik. E mellett a felfogásom mellett szól az is, hogy
olyan előzményes eseményeket, melyeket felvilágosításképpen
maga az ismertető közöl, múlt idejű igealakokkal találunk elő
adva. Jellemző példa teszem azt Arg. ad Demosth. de pace (55),
a hol tkóftsatc múlt igealakos előzmények előadásával kezdődik:
«stp7jV7jc s7T£\)'ófj.Tr]aav o TS <$>í\iK7zoz xai oi 'Aíbjvaio!.
bxéayeto ős
xai ^áp Trpóxspov áxexpoósíh]. Aztán következik
a beszed előadását környező, még annak tartásakor is fennálló
helyzet előadása achronistikus perfectumokkal: N ö v t o í v u v . . .
tö 4>(tíxéü)v Iftvos áváataTOv TZBTCO ÍTJXE. xai . . . sTXijat . . . *
7T£7co{jLcp£ §£ xai . . . TtpéafieiQ. . . . S itt kezdődik aztán magának a
beszédnek tartalma (imperfectumokkal): xai ő Arjfj.oa&évrjs rc a p a tv £ t stb. Találni természetesen valóságos prsesens historicumokat
is az efféle hypothesisekben: ezek azonban nem a szőnyegen
lévő tárgynak még meglévő körülményeit jelzik, sem a beszéd
kardinális eseményeit, hanem a beszéd előzményeit előadó múlt
alakokkal váltakozva fordulnak elő, s éppen azért minősíthetők
pnesens historicumoknak. Ilyen alakok pl. Arg. ad Demosthen.
de falsa leg. (333) a 7üé|jL7rooaL ós Tt[j£a$s6oua'. imperfectumok; de
már a nyomban következő xarrj7op£t ó árj|A&a#£VYj<; ismertető

AZ ÚGYNEVEZETT IGEIDŐK ELMÉLETÉHEZ.

305

imperfectum, valamint a többiek is egészen a hypothesis
végéig.67)
Nem annyira praesens historicum természetűnek, hanem
ilyen ismertető-félének érzem végül az imperfectumokat néha-néha
a tragikus előadásban is, még pedig nemcsak a prológusokban
(kivált Euripideséiben, 1. pl. Heléna prológusát, 6, 8, 13, 16, és
kk. sor) hanem magukban a darabokban is, olyan helyeken, hol
valami általánosan ismeretes, köztulajdonnak feltehető adat vagy
esemény kerül szóba. Legjellemzőbb az efféle helyek közül
Oedipus Bex-ben a Laios halálára vonatkozó adat formája, mely
egyúttal az oratio obliquához való közel rokonságát is nagyon
érezteti (Oed. E. 715:) xod töv JJLSV," W O K S p •/) epátt?, Sévot Jfots
Xíjptai cpoveúooat ev zpiTikalc, oSoi?. A költő itt mint általáno
san ismeretes adatra hivatkozik a gyilkosságra: ha elbeszélő
hangon szólna, akkor a maga inventiójának tűntetné fel a köz
tulajdont. (Hogy aztán szereplő személyének szájába is abban a
formában adja, ez mindenesetre bizonyos naivitás, a miféle a
görög költészet minden fajtájában nagyon sok található.; A ha
tárvonalat pontosan megvonni az ú. n. prsesens historicum, meg
az efféle ismertető imperfectum közt legtöbbször persze nagyon
bajos.68) Ha előfordulna az imperfectum mellett achronistikus
perfectum is, akkor mind a két alak nagyobb biztossággal volna
ismertetőnek minősíthető, mert, mint már többször kiemeltem,
praesens historicummal nem váltakozik az ógörög irodalmi nyelv67
) Ezeket az esernényismertetÖ perfectumokat igen közeli rokon
ságban lévőknek érzem az oratio obliquás használatú perfectumokkal,
melyekről íenn (1. 20. pont, B) 1.), tüzetesen szóltam. Mintha efféle főgondolat lappangana m e g e t t ü k : «Arról van szó a beszédben, hogy . . .»
A külömbség ez esetben az volna a múlt igealakos tőmondathoz tartozó
perfectum alakok közt, meg a most szóbanlévők közt, hogy míg amazok
ból időbeli átképzelést is kiérzünk, (— m e r t épen m u l t a k n a k jelzett ese
ményekkel vannak kapcsolatban —) addig ezekben az ismertető perfect u m o k b a n nincs időbeli átképzelés, m e r t a főgondolat mindig általános
ban, minden időre érvényesen van fogalmazva, épen azért, mert a r á n k
hagyományozott irodalmi művet meglévő köztulajdonnak tekintjük.
68
) Ilyen sajátságos («praesens historicum» és általánosan ismeretes
esetre való hivatkozás közt lebegő) h a s z n á l a t ú n a k érzem pl. Herodotosságban is a TtEoi-írcTEt achron. imperfectumot a következő kitételben (VII.
105): Oí oTpocTr^oi KROJCÍjMCouat É; SíwlpTipf zrjpuxa (t>EtSu:7Úorjv . . . xw orlt toc,
aüxó; TE EXE-J-E OELOLKTTÍŐT,; y.a: 'ASrjvaíoiat aTzr^^íXkí, T.zp\ T'O flapSEViov oüpo? . . .
o Cáv x E o ír.ínTSI.
Itt az a.r.orJ<(>.r.ouo<. mindenesetre «praesens historicum».
De a Kspíjcíjttít nekem m i n t h a ezt j e l e n t e n é : «Ph. azt mondta, s a közön
ség elhitte, hogy megjelenik neki Pán isteno. (A hely teljes megértéséhez
szükséges tudni, hogy Pheidippidesnek n e m a szóbanlévő küldetéskor,
h a n e m egy másik, korábbi küldetéskor jelent meg Pán). Mint látjuk, a
Herodotos-féle kitételben az imperfectumot megelőző t>>; aurás TE EXEYE . . .
xat í%rff-(zkle parenthesis teljesen megfelel a fenn idézett Sophoklos-féle
kitételben (Oed. E . 715) a WOJIEO r\ cpaTi? parenthesisnek.
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ben achronistikus perfectum. De ilyen példát csak egyetlenegyet
tudok (Oed. Col. 374, hol Ismene tudatja Oedipusszal a testvérharcz e r e d m é n y é t ) : / w JJLSV vsáCwv xai XP°V(f) [JL.s^a)V T£T^? T o v
Kpáad-s Y£VV7)x)'évca IIOXDVSÍXTJ $póvcüv OLTZO azs p íav. S Í
ttá£sXr]X a x s v náxpaq, s ebben a példában is csak aTroaispíaxst imperfectumra nézve lehet kérdéses, vájjon prses. historicum-é, vagy
ismertető i m p e r f e c t u m : ugyanis s^sX^Xaxav I s m e n e közlésekor is
megfelel a tényleges viszonyoknak, mert; Polyneikes akkor is
számkivetésben v a n (1. a 6 5 . jegyzetet).
GYOMLAY

GYULA.
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A liáromszéki nyelvjáráshoz.
ERDÉLYI LAjosról régóta tudjuk, hogy valóságos monográfiát
készül írni a háromszéki nyelvjárásról, sőt e készülő munkának nem
régiben már olvashattuk is két részletét a NyK.-ben. Az egyik
(XXXV. 332. és XXXVI. 77.) a háromszéki nyelvjárás időalakjairól és
módjairól szól, a másodiknak pedig, mely az egész munka bevezetése
gyanánt szolgál, czíme A háromszéki nyelvjárásról. (XXXVI. 309.)
Az előbbi mintaszerűen és nyelvjárástanulmányainkban eddig, sajnos,
még egészen szokatlan részletességgel tárgyalja a módok és idó'alakok
használatát, ós azért valóban csak dicsérőt mondhatnék róla, az utóbbi
ellen azonban nem egy kifogásom is van. Minden apró-cseprő meg
jegyzésemet itt nem akarom felsorolni, mert nem szándékozom róla
részletes bírálatot írni, de meg nem állhatom, hogy itt meg ne vitassak
néhány vele összefüggő elvi fontosságú kérdést, mert ERDÉLYinek a
háromszéki nyelvjárásról szóló tanulmánya nyilvános tárgyalásukra
valóban kedvező alkalmat nyújt.
A legáltalánosabb és egyúttal legfontosabb elvi kérdés az, hogy
mely kritériumok alkalmasak a nyelvjárások jellemzésére, vagy — a mi
ezzel lényegében azonos jelentésű — a nyelvjárásoknak egymástól
való elhatárolására.
A legtermészetesebb eljárás nyelvjárásaink jellemzésében persze
az volna, ha teljes részletességgel felsorolnók a hangok, a szavak és
a mondatok képzése és használata módjának, valamint a táj szókészlet
nek mindazon pontjait, a melyekben az illető nyelvjárás eltér a köz
nyelv vagy pedig a szomszédos nyelvjárások szokásától. Csakhogy ez
egyfelől már nem jellemzése, hanem teljes leírása volna a nyelvjárás
nak, másfelől meg arra vezetne, hogy legalább is annyiféle magyar
nyelvjárást kellene megkülömböztetnünk, a hány község van a magyar
nyelvterületen. Mert kétségtelen bizonyosság, hogy nincsen két falu,
só't talán egy falunak két családja sincsen, a mely teljes tökéletes
séggel egyformán beszélné a magyar nyelvet. Már pedig érdemes-e
két szomszédos falu nyelvét külön-külön nyelvjárásnak mondani csak
azért, mert az egyikben pl. néhány szóban valamely hangváltozás
történt, a másikban pedig nem, vagy mert az egyik pl. néhány olyan
tájszót is használ, a melyet a másik nem? Ez éppen olyan eljárás
volna, mintha a botanikus növényrendszerében valamely növényfajnak
két példányát külön választaná egymástól csak azért, mert az egyik
valamivel magasabbra nőtt, mint a másik, vagy az egyiknek egy pár
levele világosabb színű.
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Nyilvánvaló, hogy nem minden nyelvjárási sajátság alkalmas
arra, hogy nyelvjárási felosztás alapjául szolgáljon, valamint a növé
nyeknek sem minden sajátsága alkalmas a fajmeghatározás czéljára.
És valamint pl. a botanikusok ma már megállapították azon elveket,
a melyeknek alapján a növények legczélszerűbben bizonyos csopor
tokba oszthatók, azonképpen a nyelvészeknek is meg kell állapodniok
bizonyos — akár természetes, akár mesterséges, <:e mindenesetre czélszerű •— alapelvekben, a melyeknek segítségével nyelvünknek a magyar
nyelvterületen tapasztalható változásai vagy árnyalatai külömbcző
csoportokba foglalhatók. A kérdés csak az, hogy mely magyar n\ elvi
sajátságok lehetnének legalkalmasabbak az üyen csoportosítás czéljüira?
Hogy egy konkrét példára támaszkodhassunk, lássuk ERDÉLYI
eljárását, a melylyel 6 elhatárolja vagy megállapítja először a h á r o m 
s z é k i n y e l v j á r á s t , aztán pedig ezen belül a hét h á r o m s z é k i
t á j s z ó l á s t . Mert, mint látni fogjuk, ő határozott külömbséget tesz
n y e l v j á r á s és t á j s z ó l á s között.
A keleti székelység nyelvjárási térképéhez írott értekezésemnek
egy helyével szemben (MNyelv I. 447.), a hol azt állítottam, hogy a
magyar nyelvterületet bár csak megközelítően pontosan elhatárolt
nyelvjárásokra felosztani teljességgel lehetetlen, hogy tulajdonképpen
csak az egyes nyelvjárási sajátságok elterjedését lehet pontosan meg
határozni, és hogy rövidség okáért beszélhetünk ugyan ezentúl is ilyen
vagy olyan nyelvjárásról, de tudományos fontosságot az ilyen nagyjá
ból való osztályozásnak nem lehet tulajdonítani, ezzel a nyilatkoza
tommal szemben ERDÉLYI azt mondja, hogy «mint látni fogjuk, beszél
hetünk h á r o m s z é k i n y e l v j á r á s r ó l továbbra is; sőt a megye
fekvése s a történet alapján, természeti és politikai okok alapján tudo
mányosan is» (NyK XXXVI. 32Í.). Hogy mennyiben beszélhetünk
továbbra is háromszéki nyelvjárásról, azt alább csakugyan látni fogjuk;
de hogy földrajzi, történeti, természeti (?) és politikai okok jogosít
hatnának fel arra, hogy t u d o m á n y o s értelemben beszélhessünk
háromszéki nyelvjárásról, azt kereken tagadnom kell. Mert hiszen
akkor ugyanolyan joggal osztályozhatnók nyelvjárásainkat pl. köz
gazdasági, közegészségügyi vagy botanikai okok alapján is. Azt kész
ségesen elismerem, hogy földrajzi ée történeti okok némely nyelv
járás-földrajzi jelenség magyarázatául szolgálhatnak, de nyelvi jelen
eégek tudományos értékű osztályozására és csoportosítására kizárólag
csakis nyelvtudományi okok lehetnek alkalmasak. Azt hiszem tehát,
hogy ERDÉLYI téved, mikor nem a nyelvtudomány köréből vett okok
alapján véli külön nyelvjárásnak, külön nyelvi egységnek / a Három
szék vármegye területén élő magyarság magyar nyelvét. Úgy látszik,
maga is érzi, hogy ilyen okok alapján bajosan sikerülne egy külön
háromszéki nyelvjárás létezését bebizonyítania, azért ezeket inkább
csak általánosságban emlegeti, bizonyítani azonban ö is nyelvi okok
alapján próbálja igazát. Lássuk tehát ezen nyelvi okokat is közelebbről.
STEUER JÁNOS, a maga idejében eléggé derék, de ma már tel
jesen hasznavehetetlen székely nyelvjárási térképén (Nyr. XXII. 256.)
Háromszék vármegyének egy-egy kis részecskéjét az alcsíki és a homoródi nyelvjáráshoz foglalja. ERDÉLYI STEUER eljárását mind a két
esetben helyteleníti, s ebben igaza is van, mert STEUER csakugyan
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levédett, de már nincsen igaza STEUER tévedésének megokolásában,
ós abban, a mit az ő állítása helyébe állít.
Az első csoportra vonatkozólag azt mondja, hogy Bükszád,
Peselnek, Szárazpatak, Kiskászon és Szentlélek nyelve azért nem tartozhatik az alcsíki nyelvjáráshoz, mert ettől egyben-másban külómbözik. «Hogy e külömbségek közül csak egy párt említsek*, felemlíti,
hogy az alcsíki nyelvjárásban a bogár, madár, szekér, level-íéle alakok
általánosak, e háromszéki községekben azonban nem; ott «legalább
Bánkfalvától és Szentkirálytól kezdve» megvannak a hójszu, ájszu-íéle
metathetikus alakok, itt azonban nem (321—22.).
Megjegyzem erre először is a/t, hogy ez utóbbi nyelvjárásbeli
külömbség nem jöhet itt számba, mert e hójszu-íé\e alakok Alcsíknak
Szentkirálytól és Bánkfalvától délre eső községeiben éppúgy ismeret
lenéi;, mint Háromszék vármegyében (1. nyelvj. térképemet MNyelv
I. k.). ha tehát Háromszéknek szóbanforgó községeiből jőve átlépjük
Csík déli határát, ebben a tekintetben t-emmi nyelvjárási külömbseget
sem fogunk észrevenni. Nem értem tehát, hogy mennyiben volna ez
a Csík és Húromszék érintkező határvidékein egyaránt ismeretlen
sajátság alkalujaa egy Háromszék közigazgatási területével egybeeső
«háromszéki nyelvjárás•< megállapítására? A bogár, szekér féle alakok
elterjedésének déli határa csakugy.m egybeesik Háromszék és Csík
vármegyék politikai határával, de ez aztán az egyetlen nyelvjárási
sajátság, a mely a politikai határnál elválasztja Csík megye nyelvjárá
sát Háromszék megye nyelvjárásától. Igaz ugyan., hogy ERDÉLYI azt
mondja, hogy e háromszéki községek nyelvjárása e g y b e n - m á s b a n
külömbözik az alcsíki nyelvjárástól, s csak mintegy példaképpen említi
a fennebb tárgyalt két (mint láttuk, valójában csak egy) nyelvjárásbeli
eltérést («hogy e külömbségek közül c s a k e g y p á r t említsek*) 321.),
de ez csak olyan szólás mondás. Mert én a hely színén szerzett tapasz
talataimból eléggé ismerem Csík és Háromszék vármegyék érintkező
határvidékeinek nyelvjárását, de a bogár, szekér és bogár, szekér-félén
kívül egyéb nyelvjárástani külömbseget nem tapasztaltam e politikai
határ közelében északra és délre eső községek nyelvében. Ha ERDÉLYI
ezt az egyetlen egy eltérést elegendőnek tartja arra, hogv az alcsíki
nyelvjárással szemben (ez a fogalom is csak olyan lucus a non lucendo!)
t u d o m á n y o s értelemben vett háromszéki nyelvjárásról beszélhessen,
engedje meg viszont, hogy STETJER pl. az éí, ö'Á, ö~ kettőshangzóknak,
a tb. 3. sz. birt. személyrag -ik alakjának, az á-a > á-o hasontalanulásnak, a val, -vei rag illeszkedés nélküli alakjának a kérdéses vidé
keken közösen meglevő sajátságát (1. id. nyelvj. térk.) elegendőnek
tarthassa arra, hogy az alcsíki és háromszéki nyelvjárás szembeállí
tásának jogosságát tagadhassa. Mert quod uni justum, alteri aequum.
S ha talán mindkettejüknek igazuk volna — pedig a maga szem
pontjából csakugyan mindegyiknek igaza van — akkor miféle tudo
mányos értéke van a külön nyelvjárások megállapításának ?
Nem egészen szerencsés ERDÉLYI a másik, STEUERtól a homoródi
nyelvjáráshoz csatolt községcsoport revindikálásával sem. Azt mondja,
hogy Baróton, Nagybaczonban és Bodoson nagy ritkán hallható ugyan
némi ö-zés, de:
Nyelvtudományi

Közlemények.

XXXVII.
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«Itt csak a nyelvjárások egymásra hatásával van dolgunk, a mit a
közeli szomszédságból és kölcsönös érintkezésből is magyarázhatni, s mi
vel az é'-zés, tehát a háromszéki sajátság általánosabb, s mivel maga
STEUER szerint is csak némileg csap át a homoródi nyelvjárás Három
székbe (Nyr. XXII. 216.): e kisebb részt is helyesebben és jogosabban a
háromszéki nyelvjáráshoz kell visszacsatolnunk, mint amaz északit is.
Természetesen a nélkül, hogy a politikai felosztáshoz ragaszkodnánk.» (322.)
Én magam annak idején, mikor e községekben jártam, még
annyi ö-zést sem tapasztaltam, mint a mennyit ERDÉLYI, azért nyelv
járási térképemen nem is jeleztem itt semmi J-zést, most azonban
mégis azt kell mondanom, hogy Háromszék vármegye mai területén
igenis van o-zés, még pedig nemcsak a szomszédos Udvarhely vár
megyei községek nyelvjárásának természetes hatása következtében,
hanem már régóta, az első település ideje óta.
Jól emlékszem arra, hogy mikor 1905 nyarán Málnásfürdőről
reggel elindulva dél felé Nagybaczonba értem, a falun át folyó pataktól
délkeletre eső községrészen haladtam végig s ott körülbelül négy órán
át 10—15 emberrel-aeszonynyal beszélgetve, a délután folyamán át
mentem a közeli, de már Udvarhely megyéhez tartozó Kisbaczonba.
Nagybaczonban még semmi ö-zést sem tapasztaltam. Kisbaczonban
azonban már teljes erejében észlelhettem az ó'-zés homoródvidékinek
nevezhető módját. Jól emlékszem még arra is, hogy Nagybaczonban
azt hallottam, hogy a községnek a patakon túl levő részét Telegdibaczonnak hívják. Ennek akkor semmi fontosságot sem tulajdoní
tottam, de azóta JAKAB-SzÁnEczKYnek Udvarhely vármegye története
ez. művében a következő adatra bukkantam:
«Arra, hogy Telegd hajdan Udvarhelyszék neve volt, felhozzák azon
tényt is, hogy Udvarhelyszék és Háromszék közös határán volt Baczon
nevű nagyközség, melyet a közbül folyó Barát pataka választott el, s a
jobbparti, Udvarhelyszék felőli rész volt Telegdi-Baczon, a Háromszók
felőli balpartinak neve: Sepsi-Baczon.» (199. 1.)
Felmerült tehát ezzel az a kérdés, hogy vájjon ez a Telegdibaczon, bár csak egy patak választja el Sepsibaczontól, megŐrizte-e
máig is azt az ö-ző nyelvjárását, a melyet a hajdani telegdi esperességhez tartozó többi községek analógiájára, eredeti politikai hova
tartozása alapján a régebbi időre nézve joggal fel lehet tenni ? El
hiszem, hogy a legtöbb ember szempontjából ez igen alárendelt fon
tosságú kérdés, de nekem megérte az újabb odautazás költségét és
fáradságát, s így meggyőződhettem róla, hogy Nagybaczonnak telegdi
részében a törzsökös lakosság legnagyobbrészt csakugyan ó'-ző nyelv
járáson beszél.*)
Bizonyos tehát ebből, hogy a mai Háromszék vármegye terü-

*) Nem lehetetlen, hogy STEUER annak idején éppen egy innen való
nagybaezoni embert ismert, s ezért gondolta, hogy Háromszék vármegye
e tájékán néhány község még a homoródvidéki nyelvjáráshoz tartozik.
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létén, habár csak egy kis ponton is, éppen olyan ö-ző nyelvjárás hall
ható, mint Udvarhely megyének szomszédos vidékein. De ha liberá
lisak vagyunk is, és elismerjük, hogy ez csak újabb, alig 30 éves
állapot, mert 1876, a megyerendezés éve előtt az o-zés és e zés határa
csakugyan egybeesett a politikai határral, akkor is ez az e g y e t l e n
sajátság, a mely Udvarhely és Háromszék megye itt érintkező vidékei
nek nyelvjárását niegkülömbözteti. És ha ERDÉLYI ezt az egyetlen egy
eltérést elegendőnek tartja arra, hogy a homoródvidéki nyelvjárással
szemben t u d o m á n y o s értelemben vett h á r o m s z é k i n y e l v j á r á s 
ról beszélhessen, akkor én viszont legalább is annyi joggal elég
telennek tarthatnám, mert nem egy, hanem több olyan nyelvjárási
sajátságra tudnék reámuiatni, a melyek Háromszék ós Udvarhely
megye határán innen ós túl egyformán megvannak, a melyek tehát
nem elválasztják, hanem összekapcsolják e külömböző közigazgatási
területekhez tartozó községek nyelvjárását. Éppen így Nagyküküllő és
Brassó megye magyar nyelvjárásaival is a háromszéki nyelvjárásnak
jóval több a közös, mint az eltérő sajátsága. Igazi, tagadhatatlan
határa tehát a háromszéki nyelvjárásnak csak egy felé van — Eománia
felé. És ERDÉLYI a STEUBRtól elkerített két közsógcsoport visszahódí
tását mégis így fejezi b e :
«Ezek után az előadottak alapján a háromszéki nyelvjárás területét
úgy jelölhetem meg, hogy határai nemcsak keleten, délen és nyugaton,
de északnyugaton és északon is egybevehetők a megye politikai határai
val, s a brassó- és nagyküküllőmegyei, csiki ós iidvarheryniegyei, homoródi nyelvjárással szomszédosak.* (H24.)
Ezek után, az előadottak alapján, én azonban kénytelen vagyok
kijelenteni, hogy semmi komoly okát sem látom annak, hogy a szom
szédos nyelvjárásokkal szemben, velők mintegy ellentétben, tudo
mányos értelemben vett háromszéki nyelvjárást kelljen megállapí
tanunk.
Már az a körülmény is, hogy ERDÉLYI brassó- és nagyküküllő
megyei, csíki és udvarhely megyei nyelvjárásról beszél, elárulja, hogy
politikai és nem nyelvészeti okok vezették a nyelvjárások osztályo
zásában. De még egy körülményre kell rámutatnom, hogy a h á r o m s z é k i n y e l v j á r á s fogalmának tudományos értékét kellően meg
világítsam. Arra, hogy ERDÉLYI az e \ ö és a bogár, szekér \ bogár,
szekér határvonalának nyelvjárásválasztó >erőt tulajdonít, de más, leg
alább is ennyire fontos sajátságok határai (pl. ei, oíí, o" j lé, i'o, fő vagy
ezek valamelyikének sora és diftongus nélküli állapot), a melyek
Háromszék vármegye területét keresztül-kasul szelik, egy cseppet sem
akadályczzák meg abban, hogy háromszéki nyelvjárásról, sőt tudo
mányos értelemben vett háromszéki nyelvjárásról ne beszéljen. Ennek
a kétféle módon való értékelésnek nincsen ugyan semmi nyelvészeti
alapja, de okát talán nem nehéz megtalálnunk — Háromszék vár
megye politikai történelmében. Az előbbieknek nyilván csak azért
tulajdonít nyelvjárásválasztó erőt, mert határuk egybeesik a megye
határral, az utóbbiaktól meg nyilván csak azért tagadja meg ezen
erőt, mert határuk nem halad a megyehatár mentén!
21*
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Hogy melyek azon nyelvjárási sajátságok, a melyek Háromszék
vármegye közönségeinek magyar nyelvét együttesen jellemzik, a melyek
tehát megokolttá tennék egy külön «háromszéki nyelvjárás* meg
állapítását, azt csudálatosképpen elfelejti megmondani. Kissé nehéz is
lett volna, mert Háromszék megye székely nyelvjárásának sajátságai
között egyetlen egy sincsen, a mely a megye határán túl is, a szom
szédos székely nyelvjárásokban in, még kisebb-nagyobb területen hall
ható ne volna,*) sőt még olyan is csak kettő van, a mely a megye
egész területén, mindenütt hallható: a többes 3. sz. birt. személyrag
•ik alakja és — Telegdibaczonról most nagylelkűen haUgatva — az
é"-zés. A helyett tehát, hogy megmagyarázná, hogy miben is áll tulajdon
képpen a «háromszéki nyelvját ás», kissé feltűnő ugrással rögtön áttér
arra, hogy e nyelvjáráson belül hány t á j s z ó l á s t lehet megkülömböztetni. í m e :
«Ezen a megyével tehát egyterületűnek vehető nyelvjáráson meg
figyelésem szerint hangtani alapon, a kiejtés szerint hét, egymástól többékevésbé eltérő árnyalatot, mondjuk tájszólást külömböztethetünk niog.
E tájszólások jellemző hangtani sajátságait, melyeknek kapcsán egymástól
való külömbözéseik és egyezéseik is kitűnnek, tán úgy adhatjuk czélszerűbben, ha főként a magánhangzókra szorítkozunk, ezeknek azonban
mindhárom csoportját (felső, középső és alsó nyelvállásúak) áttekintjük az
egyes tájszólásokban.» (324.)
Azt már láttuk, hogy milyen édes-kevés jogunk van ahhoz,
hogy a megyével egyterületű háromszéki nyelvjárásról beszélhessünk,
ezen tehát nem akarok újra fennakadni, de figyelemre méltó ós már
csak elvi szempontból is bővebb megbeszélésre szorul ERDÉLYinek azon
kijelentése, hogy ezen, a megyével állítólag egyterületű nyelvjárásban
h a n g t a n i alapon hét t á j s z ó l á s t külömböztet meg.
A n y e l v j á r á s fogalmával szemben álló t á j s z ó l á s n a k nyel
vészeti terminológiánkban új fogalmára vonatkozólag egyelőre cs-ak
azon, már az eddigiek alapján sem merész, s a később tapasztalandók
alapján egyre jogosabbá váló sejtésemet akarom kifejezni, hogy aligha
nem ismét a nyelvtudomány körén kívül fekvő okok szülték; az a
törekvés, hogy valamint a vármegye járásokra (ebben az esetben a
régi székekre) oszlik, azonképpen a nyelvjárás is tájszólásokra legyen
osztható. Előbb azonban megkísértem az első elvi kérdés tisztázását;
annak a kérdésnek eldöntését, hogy a hangtani alap egymagára ele
gendő e a nyelvjárások, vagy akár tájszólások megkülömböztetésére,
s ha nem elegendő, akkor általában mely nyelvi sajátságok lehetnének
erre akár tudományos, akár pusztán czélszerűségi szempontból a leg
alkalmasabbak.
Azt mondja ERDÉLYI, hogy hangtani alapon, sőt valójában csak
a magánhangzók alapján külömbözteti meg egymástól az egyes tájszólásokat. De miért csak a magánhangzók és miért nem a mással-

*) A -va, -ve határozó igenévképzőnek -val, vei alakja látszólag
ilyen volna, de legközelebb ki fogom mutatni, hogy Udvarhely megyében
is megvan.
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hangzók alapján is? És miért egyáltalán hangtani és nem szótani
vaey mondattani alapon ? Ha Háromszéken csak a magánhangzók
körében találnánk nyelvjárási eltéréseket, akkor eljárása egészen ter
mészetes volna, de hiszen ott egyéb eltérések is észlelhetők s azt
talán csak nem állítja, hogy ezek alkalmatlanok volnának ilyen czólra?
Elvi szempontból tehát mindenesetre önkényesnek kell mondanom
ezt az eljárását. Mert ha ERDÉLYI LAJOS minden megokolás nélkül az
összes egyéb természetű nyelvi sajátságok kirekesztésével pusztán a
magánhangzók alapján csoportosíthatja az egyes községek nyelvét
nyelvjárásokká, vagy mondjuk bár tájszólásokká, akkor Magyarországi
Lajosnak is jogában állana ugyané községek nyelvét pl. pusztán a
mássalhangzók körében észlelhető sajátságaik, vagy pl. alaktani saját
ságaik alapján csoportosítani, s akkor az eredmény persze már egészen
más lenne. Nyilvánvaló ebből, hogy az ilyen, elvi okok nélkül, önké
nyesen kiszemelt alap se nem czehzerű, se nem tudományos, hogy
tehát e helyett másban kell majd megállapodnunk.
De föltéve mégis, hogy ez a nem tndom mi okból kiszemelt
magánhangzós alap alkalmas volna nyelvjárások felosztására, e hang
tani kritériumok alkalmazása sem kifogástalan, mert ERDÉLYI még e
szűk körben sem ragaszkodik bizonyos meghatározott elvekhez, hanem
itt is önkényesen jár el.
A Háromszék lerületén beszélt magyar nyelvet a következő
hangtani sajátságok alapján osztja hét tájszólásra: kút, víz, tűz stb. j
kut, viz tiiz; szegény stb. | szeginy; é, o, Ő \ ei, ö~, oi \ lé, ''ó, M;
a, á | a, d; az i használata; némely szóban e > e vagy e>e
hang
változás.
Ezek közül az előbbieket elfogadom alkalmas kritériumokul, de
az utolsót nem. Hogy mórt fogadom el az egyiket, és mért nem a
másikat, azt nem nehéz megokolnom. Azért, mert az előbbiek mind
olyan természetűek, hogy nemcsak egyik-másik szóban észlelhetők,
hanem a szavak egész hosszú sorában jelentkeznek. A hosszú ú, ű, í
hangok pl. bizonyos területen k ö v e t k e z e t e s e n m e g r ö v i d ü l n e k
a t ő s z ó e l s ő t a g j á b a n . Ez az ú, ü, í > u, ii, i hangváltozás tehát
törvényszerű, s így tudományos szempontból kétségtelenül alkalmas
arra, hogy egyik nyelvjárási területnek a másikkal szemben való jel
lemzésére szolgáljon. Éppen így alkalmasnak találom erre a czélra pl.
a kettőshangzók vagy az a hang használatát is, mert nemcsak eset
legesen, minden látható ok nélkül állanak egyszer-másszor a hosszú
hangzók vagy a köznyelvi a helyén, hanem állandóan, vagy legalább
a szavaknak valamely pontosan meghatározható csoportjában. Az a
sajátság ellenben, hogy pl. a lehet, csere, nem szókat itt vagy ott nyilt
e-vel ejtik, vagy megfordítva, pl. a kecske, cseléd, cserép szókban zárt
é % ejtenek, a milyeneket ERDÉLYI talán harminczat is idéz, ez a saját
ság nem t ö r v é n y s z e r ű , hanem csak e s e t l e g e s , s z ó r v á n y o s
hangváltozás. Az ilyen adatokat a nyelvjárás részletes leírásában pon
tosan fel kell ugyan sorolni, mert egyik vagy másik okból talán
nagyon tanulságosak lehetnek, de a nyelvjárás jellemzésére, más szom
szédos nyelvjárásoktol való megkülömböztetésére, alább kifejtendő okok
alapján az ón nézetem szerint alkalmatlanok. És ha ERDÉLYI az ilyen
szórványos hangváltozásoknak mégis nyelvjárásválasztó erőt tulajdonít,
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mért sorolja fel csak az e > e és é > e esetleges változásait, és mért
h Ugat az a > o, o > a, e>i,
i > M stb. változásokról? Mert ha
valamely nyelvjárás jellemző' sajátságai között olyan lelkiismeretesen
felsorolja a kecske co kecske-féle hangváltozás eseteit, akkor érthetetlen,
hogy mért nem említi egy szóval sem pl. a ragya co rogya, veder co
vider, fii co fül és számos társuk esetét? — Azt kell tehát mondanom,
hogy a nyelvjárás jellemzésének EitDÉLYr-féle módja egyoldalú, mert
csak a magánhangzók körében észlelhető sajátságokon alapul, mód
szertelen, mert törvényszerű és szórványos hangváltozást egyaránt el
fogad kritériumnak, és következetlen, mert az egyik esetleges hang
változás minden előfordulását nagy gonddal följegyzi, a többiekét pedig
meg sem említi.
Már az eddigiekből is kitetszik ugyan körülbelül, hogy mi az
én felfogásom a nyelvjárásokról, valamint jellemzésük és osztályo
zásuk módjáról, de összefoglalhatom talán kissé szabatosabban is.
Ha meg akarjuk vizsgálni valamely község nyelvjárását, a köz
nyelvtől való törvényszerű eltérésekkel aránylag nagyon könnyen, már
néhány órai beszélgetés alapján tisztában lehetünk, mert mindegyikük
nemcsak egy-egy bizonyos szóban, hanem a szavak egész sorában
jelentkezik, minduntalan megüti fülünket, s így nagyon gyorsan
leszünk abban a helyzetben, hogy eldönthessük, hogy egy-egy ilyen
sajátság megvan-e a község nyelvében vagy nincsen. De az esetleges
eltérések megfigyelése, az, olyanoké t. i., a melyek csak ebben vagy
abban a szóban vehetők észre, az ilyeneknek összegyűjtése csak egy
községben is hetek és hónapok munkája lesz, és akkor is kérdéses,
hogy volt e alkalmunk minden ilyen szót hallani, sőt bizonyos, hogy
egy részük elkerüli figyelmünket, mert véletlenül nem hallottuk. Az
talán még lehetséges, hogy valaki annak a községnek, a melyben szü
letett és nevekedett, ilyen módon összegyűjtse és feldolgozza összes
nyelvjárási sajátságait, tehát nemcsak a törvényszerűeket, hanem az
alakbeli és valóságos tájszókat is, de nagyobb területnek ilyen teljes
séggel való felgyűjtése erőnkön felül való feladat volna. Ha tehát
nyelvjárásainknak egymáshoz való viszonyáról tájékozódni akarunk,
azt tartom, hogy a lehetőség határain belül maradva a törvényszerű
nyelvjárási sajátságokra kell szorítkoznunk, tehát azokra, a melyei;
nemcsak egy-egy esetben, hanem az esetek egész sorában jelentkez
nek, de viszont ne szorítkozzunk csak az ilyen természetű hangtani
jelenségekre (vagy éppen csak a magánhangzók körében észlelhetőkív,
a hogy ERDÉLYI tette), hanem vegyük számba a szótan vagy mondattan
körében jelentkezőket is. Mert a nyelvtan egész területén lehet ilye
neket találni. Ilyen jellemző sajátságnak vehetjük a hangrendszer köré
ben valamely köznyelvi hangnak, pl. az ország legnagyobb részében
az ly, Datkon az ü hiányát, vagy valamely olyan hang meglétét, mely
a köznyelvben ismeretlen, pl. az ce, az e, a különféle kettőshangzók;
a hangok használata köréből pl. az á hang asszimiláló és disszimiláló
hatását (az apám házo), a s >• sz változást Moldvában, stb.; a szótő
vultozásai köréből ilyenek pl. a tüz, viz, kut-félék, vagy a kötőhangzó
zártabb foka; és persze a szóképzés, a ragozás és a mondattan körébői
is szép számmal lehetne ilyen általános érvényű szabályokba foglalható
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nyelvjárási sajátságot idézni.*) Azt tartom, hogy ha ezeket tekintjük
jel'emző nyelvjárási sajátságoknak, és ezekre alapítjuk a nyelvjárások
osztályozását, akkor eljárásunk mcdszeres is lesz, mert határozott
elveken nyugszik, és czélszerű is lesz, mert nem haladja meg emberi
erőnket. Es ez a rendszer nemcsak megvalósítható, de nem is látom
semmi más módját annak, hogy a nyelvjárások tanulmányozásába vala
mely elfogadható rendet vigyünk bele. Tudományos és czélszerűségi
okok egyaránt ennek elfogadását ajánlják.
De ha a nyelvjárások kutatásának ezt a módszerét egy nagyobb
területen gyakorlatilag alkalmazzuk, a hogy én az utóbbi évek folya
mán megkísérlett em a székelység keleti felén, akkor csakhamar szét
foszlik egy fogalom, a melynek pedig régebben sokan nagy fontos
ságot tulajdonítottak, a pontosan elhatárolhatónak és meghatározható
nak, tehát egységesnek és tudományos értékűnek vélt nyelvjárás
fogalma. A székelyföldön szerzett tapasztalatom azt bizonyítja, hogy
az általános érvényű nyelvjárási sajátságok határai ma annyira össze
vissza keresztezik egymást, annyira nem haladnak párhuzamosan, hogy
talán kettőt sem lehetne találni, a melyek fednék egymást, tehát
egybevágó mértani idomot alkotnának ; és alig hiszem, hogy mások
más vidékeken majd ezzel ellenkező tapasztalatokat fognának szerezni.
A nyelvjárási sajátságok elterjedésének mai állapota tohát az én néze
tem szerint teljességgel kizárja azt, hogy a magyar nyelvjárásterületet
bár többé-kevésbbé pontosan elhatárolható nyelvjárásokra lehetne fel
osztani. Ez azonban természetesen nem zárja ki azt, hogy nyelvtörté
nelmi kutatások eredményeinek figyelembevételével, és a történelmi
és földrajzi viszonyok mérlegelésével egyik-másik kedvező esetben meg
ne kísérthetnők a nyelvjárási' sajátságok valamely régibb korban, pl.
a településsel közel egykorú időben való határainak nyomozását, tehát
az esetleg feltehető eredeti nyelvjárási egységek helyreállítását. De a
mai állapotot tekintve, azt kell mondanunk, hogy az átmenet nagyon
is fokozatos, mert a hány eltérő nyelvjárási sajátság elválaszt két
szomszédos vidéket, körülbelül ugyanannyi közös sajátság össze is kap
csolja őket, a községek egyik csoportjának az egyik, másik csoportjá
nak a másik nyelvjárásba való beosztása tehát mindig az egyéni ön
kénytől függ. Ezért állítottam már a MNyelv I. 447. 1., és állírom
most is, hogy a rövidség okáért (mintegy gyakorlati czélból) beszél
hetünk ugyan ezentúl is ilyen vagy olyan nyelvjárásról, de hogy az
ilyen nagyjából való osztályozásnak tudományos értéket nem lehet
tulajdonítani. Legkevésbbé persze akkor, mikor a felosztás nyilván
nem nyelvészeti, hanem egyéb okok alapján történt.
S ezzel áttérhetek ERDÉLYI dolgozata ellen való másik elvi ki
fogásom tárgyalására.
Fennebb már idéztem ERDÉLYI értekezésének azon helyét, a hol
azt állítja, hogy a háromszéki n y e l v j á r á s területe egybeesik Három
szék vármegye területével, s hogy ezen belül az ő megfigyelése szerint

*) Talán csak az egy jelentéstan körében nem lehet ilyen termé
szetű nyelvjárási sajátságokat találni. Én. legalább még eddig egyet sem
vettem észre.
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hangtani alapon hét egymástól többé-kevésbbé eltérő árnyalatot vagy
tájszólást külömböztethettink meg.
Azt már láttuk, hogy azon állítása, hogy Háromszék vármegyé
vel egyterületű háromszéki nyelvjárásról lehetne beszélnünk, nagyon
is ingatag alapon áll. Ha akarom, elhiszem, ha nem akarom, nem
hiszem. De a megye területén belül való hót tájszólás megkülönböz
tetése sem állja ki a tudományos kritikát. Mert hiába állítja, hogy
ezen felosztásában a hangtani alap (vagy, a mint kiesé laikusan értel
mezi: a kiejtés) volt kritériuma, a valóság az, hogy (egy eset kivételé
vel) tisztán politikai, vagy ha úgy tetszik, történelmi okok vezették.
A czéi nyilván az volt, hogy annyi tájszólást külömböztessen meg, a
hány egykor különálló politikai részből alakult meg a mai Háromszék
vármegye, és a felosztásnak minden más nyelvi jelenség kizárásával
tisztán a magánhangzós alapra való korlátozása, úgy látszik, nem más,
mint ugyané czél szentesítette eszköz. Az egykori Sepsi szék alsó és
felső részének nyelvjárása annyira eltérő, hogy itt nolens-volens kény
telen volt két tájszólást külömböztetni meg; az Orbai , Kezdi- és
Miklósvári-szék -— három tájszólás; az egykori Fehér megyének két
foltocskája (melyek közül az egyikben csak két kis magyar falu van!)
ibinét kettő: íme, ezért van hét háromszéki tájszólás. A valóság
azonban, sajnos, az, hogy a legtöbb esetben nemcsak hogy a törvénysverfí nyelvjárási sajátságok általában, de még a magánhangzói saját
ságok sem egyeznek meg az egykori politikai határokkal. Hogy ezt
bebizonyíthassam, lássuk az ő tájszólásait egyenként.
Ha végignézzük azon községek névsorát, melyek ERDÉLYI szerint
a tőle a l s ó s e p s i n e k nevezett tájszólást beszélik (3í27.) és összehason
lítjuk az egykori Sepsi-szék községeinek ORBÁN BALÁzsnál i Székelyi.
leírása III. 7.) olvasható lajstromával, akkor kiderül, hogy e tájszólás
területe teljesen fedezi az egykori Sepsi-széknek Gidófalvától és Sepsimartonostól délre eső részét, csak legdélibb sarkában veszi még hozzá
Bodolát és Nyént, a két szomszédos csángó községet. A mai nyelv
járási, vagy mondjuk, tájszólási és egykori politikai határoknak ezen
meglepő találkozása nagyon érdekes volna, ha csakugyan így állana a
dolog. De fájdalom, nem így áll.
Hogy a Sepsi-szék alsó ós felső részét ketté választja, azt helyes
lem, hiszen magam is megjelöltem már előbb, a kel. székelys. nyj.
térképén közvetetienül Gidófalva és Fotosmartonos fölött az </, ő, 6 \
ei, ö'l, öli határvonalát, de hogy ezt a déli részt egységesnek veszi,
hogy tagadni látszik az ezen belül végig vonuló é, ö, ó \ ié, tő, tó
vonalát, azt már sehogy sem helyeselhetem. Minthogy ERDÉLYI e
tekintetben, úgy látszik, mást tapasztalt, mint én, újra bejártam az
egykori Sepsi-szék keleti felének kérdéses községeit, és újra meg
győződtem róla, hogy bár egy kis hiba csakugyan becsúszott az é, Ö,
ó | ié, iő, ló határvonalának rajzába, mégis nekem van igazam. A hiba
az, hogy két község, Komolló és Réty, térképemen a diftongizáló
területhez tartozónak van feltűntetve, pedig valójában nem tartoznak
oda. Mostani kirándulásom alkalmával itt semmiféle diftongizálást sem
vehettem észre, megnéztem első utam alkalmával Komollón és Rétyen
jegyzett adataimat is, és ezekben se találtam ilyent jelölve. A hiba
csak úgy eshetett, hogy rajzoláskor kissé elcsúszott a vonalzó, s így
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Komolló és Eéty alatt húztam meg a vonalat, holott pedig fölöttük
kellett volna meghúznom. Sajnálattal beismerem ezt a tévedést, de az
összes többi községekre nézve fenntartom állításomat. Legfeljebb annyit
jegyezhetek meg esetleges félreértének elkerülése czéljából, hogy az
lé, iő, VŐ területének nyugati szólén fekvő községekben a diftongizálás
rohamosan pusztul s már csak a legidősebb nemzedék nyelvében ész
lelhető. Eégebben azonban bizonyára általános volt ós csak azért
kopott el mindjobban, mert e községek lakosságának földrajzi hely
zeténél és közigazgatási hovatartozásánál fogva évszázadok óta szinte
kizárólag a Sepsi-széknek kettőshangzót nem ejtő lakosságával kellett
érintkeznie. Csodálom, hogy ERDÉLYI e kettőshangzókat nem vette
észre, de meglétük kétségtelenné teszi, hogy az egykori Sepsi-szék
jilsn részének nyelvjárása nem egységes, lakossága tehát oem is tartozhatik egy törzshöz. Valószínű, hogy a kettőshangzók e tájon nem
sokára leljesen el fosnak tűnni, akkor tehát csakugyan ki fog fejlődni
egy egységes alsósepsi nyelvjárás vagy bár tájszólás, de ma ilyen még
csak ERDÉLYI értekezésében van meg.
A másodikat, ÍIZ o r b a i t á j s z ó l á s t , szerinte a mai orbai járás
hoz, vagy a régi Orbai-székhez tartozó községek beszélik. Csakis ezek,
se több, se kevesebb. Éppen csak annyit enged meg, hogy e l s ő
n y o m a i már a kezdi járásba tartozó Várhegyen, Léczfalván, Bitán
érezhetők, s hogy az ugyanoda tartozó Márkosfalva, Mátisfalva és
Hatolykfi is i n k á b b ebbe a tájszólásba veendő (328.).
A székely í-zékek ós székely törzsek közötti viszonyra nézve
ugyan ismét fölötte tanulságos volna, ha az orbai tájszólás területe
is ilyen pontosan egybeesnék az egykori Orbai-szék területével, de
sajnos, most sem így áll a dolog, mert az Orbai-székben beszélt nyelv
járás legfontosabb jellemző vonása, az lé, iő, ~4 kettőshangzók hasz
nálata, messzire meghaladja e szék határait. Mert bár ERDÉLYI tagadja,
de én bátran állíthatom, minthogy a múlt nyáron másodízben is meg
győződtem megfigyelésem helyességéről, hogy nemcsak azon sepsi
járásbeli községekben észlelhetők, a melyekről az elébb szóltam, hanem
a kezdi járás egész déli felében is, Bitától fel Volálig. Legfeljebb
annyit kell a községek e csoportjára nézve is megjegyeznem, hogy a
diftongizálás itt is már kihalóban van és semmiesetre sem olyan álta
lános, mint a teljesen egységes orbai járásban. Ennek is az a ter
mészetes oka, hogy e községek a nagyforgalmú brassó-kézdivásárhelyi
országút mellett fekü^-znek, hogy közigazgatási tekintetben az északi
felében nem diftongizáló Kezdi-székhez tartoztak, közgazdasági tekin
tetben pedig a szintén nagyobbrészt nem diftongizáló alsósepsi vidékre
voltak utalva, a velük egyeiedetű, de félreesőbb orbai lakossággal
pedig mindig jóval kevesebbet érintkeztek.
Ha tehát a tájszólásnak ezen egyetlen lényeges jellemző vonása,
a kettőshangzók használata (mert a mit ERDÉLYI ezenkívül itt még
megemlít, az mind jelentéktelen apróság) nemcsak az orbai járásban,
hnnem rajta kívül még legalább ekkora területen dívik, akkor semmi
jogunk sincsen a tájszólást mesterségesen az egykori Orbai szék határai
közé szorítani. S ha nincs o r b a i t á j s z ó l á s , még kevésbbó lehet
szó k e z d i t á j s z ó l á s r ó l , mert képtelenségnek tartom az északi köz
ségeket, melyekben nyoma sincsen semmiféle kettőshangzónak, és a
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délieket, melyekben még néhány évtizeddel ezelőtt teljes erejében
kellett dívnia az ié. vő, i'o-nak, egy tájszólás kalapja alá fogni csak
azért — mert ugyanazon politikai egységhez, a Kézdi-székhez tartoztak.
De legjobban bizonyítja ERDÉLYI felosztásának nem nyelvészeti,
hanem politikai eredetét, ha egymásután elolvassuk, a mit ezután
következő három tájszólásának, a s z é n t i é l e kinek, f e l s ő s e p s i n e k
és m i k l ó s v á r s z ó k i n e k jellemzésére elmond (332—337.). Az elsőtől
az utolsóig mindegyiknél ugyanazokat- a sajátságokat sorolja fel, szinte
szószerint ismételve, éppen csak az utolsónál említi meg új saját
ságként az ossó, bossó, kopossó-féléket.*) Miért kellett tehát e vidékek
nyelvét mégis három külön tájszólásnak venni, holott legfeljebb csak
annyira külömböznek, mint a tojás és a tojás ? — Miért ? Azért, mert
valamikor három külómböző politikai egységhez lai'toztak.
Az utolsó tájszólás körébe négy falu lakossága tartoznék, de
ezek közül kettőben, Élőpatakon és Frősdón oláh a nagy többség, s
csak alig van bennük egy kevés magyarság. Marad tehát Hídvég és
Arapatak. Ezeknek tájszólásáról még ERDÉLYI is elismeri, hogy alapjá
ban az alsósepsibelivel egyezik, s a miatt az egy-két kisebb eltérés
miatt, melyet fel tud hozni, bizonyára nem emelte volna nyelvüket
külön tájszólás rangjára — ha e községek nem tartoztak volna vala
mikor Fehér megyéhez.
A hol tehát lényeges külömbségek vannak, mint pl. Alsósepsiben és Kézdiben, ott ERDÉLYI csak egy-egy tájszólást hall, mert az
eltérő nyelvjárású vidékek egy-egy közigazgatási egységbe tartoztak; a
hol pedig semmi külömbség sincsen, mint Szentlélektől le Miklós
várig, ott három tájszólást állapít meg, mert ez a terület három külön
közigazgatási egységre oszlott. Nyilvánvaló mindezekből, hogy ERDÉLYI
nem a «voraussetzungslose Forschung» útján jutott ezen hét tájszólás
megállapításához. Nem történeti alapon írt ő a háromszéki nyelvjárás
ról, hanem történeti alapra erőszakolta a háromszéki nyelvjárásokat.
Említettem e czikkem elején, hogy nem szándékozom ERDÉLYI
dolgozata ellen való minden apró csepvő megjegyzésemet felsorolni,
hanem csak az elvi kérdéseket akarom megvitatni. Őszinte sajnála
tomra azt kellett bizonyítanom, hogy a mi elvi fontosságú dolog van
e tanulmányában, az vagy elvtelen, vagy helytelen, s így tulajdon
képpen be is zárhatnám soraimat. Mégis elő akarom hozni még két
kisebb kifogásomat, a kettőshangzók jelölésére é.* a liquidált magán
hangzókra vonatkozókat, mert talán általánosabb órdekűek lehetnek.
A keleti székelység nyelvjárási térképéhez való magyarázatom
ban már kimutattam, hogy Háromszék területén két rendbeli kettős hangzók hallhatók, az ié, tó, "o és az éi, öií, ö*. Az előbbieket helyesen
tárgyalja ERDÉLYI is (éppen csak azon laikus ízű megjegyzése ellen
lehetne kifogásom, hogy ezen kettőshangzók z e n g ő v é és é l e s s é
teszik az orbai beszédet), az utóbbiak jelölése és tárgyalása azonban
fölötte zavaros, és azért dolgozatának e része ellen valóban a leg
súlyosabb kifogások emelhetők.
*) Az elsőnél nein említi ugyan a zártabb ^ és a hangokat, de
kétségtelen, hogy ott is megvannak, mert hol kisebb, hol nagyobb mór
tékben mindenfelé hallhatók Háromszéken.
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E m l í t e t t é r t e k e z é s e m b e n a z t m o n d t a m , s ezt m o s t is a l e g h a t á 
r o z o t t a b b a n f ö n n t a r t o m , h o g y e k e t t ő s h a n g z ó k alakja $£, o'i, ö%, d e az
é;-ből — l e g i n k á b b h a n g s ú l y o s s z ó t a g b a n , r i t k á b b a n a z o n b a n m á s
helyzetben is_ — széles ejtésű e is lett, p l . te-l, kelz, szekeir
mellett
tel, kez, szekér is h a l l h a t ó . ERDÉLYI ellenben a s z e n t l é l e k i tájszólás
t á r g y a l á s a alkalmával, a h o l először szól róluk, ezeket m o n d j a :
«Rendesen 7i, ö? v. d>í, ö% (régebbi jelölés szerint eé, aó, <>ő) kettős
hangzókat ejt, p l . : kélz, vŐH, mezőé. Sokszor az é helyett csak szélesejtésű
e-t kapcsolóhang nélkül, pl. kéz, 'él (él). A kétféle e (*é és *e) kiejtésében
legalább ón n e m vettem észre itt külömbséget, pl. féik és féil, és t á n így
is jelölhetnők az efféléket; féík, fé„l. . . . Az o és ö hangzóknak liquidák
és pótlónyújtás folytán való meghosszabbodásánál, a mennyire megfigyel
hettem, szintén inkább széles ejtésű változatok járják, mint szűkek; s az
o ilyen változatai mind és az ó'-nek pótlónyújtásból származott meg
hosszabbodásai egyszersmind diftongizálódnak is. P l . raSJt és röit i s ; tőt,
főt, főd, hőt (böjt), de inkább möí v. tSH, faU v. fölt és főid, bŐít.»
'(332—333.)
A felsösepsi tájszólásnál

ezeket:

«Rendesen a széles ejtésű vagy diftongizált változatokat ejtik h e 
lyettük [t. i. é, ö, ó helyett]. Tehát pl. szép v. széip, örökkeí, métt? (miért),
éjjen (éljen), szaSÍI, kő v. kői és nyíltabban is k&ö stb.» (334.)
É s egy idetartozó jegyzetében :
«Megjegyzendő, hogy e kettős hangzókat, valamint az előbbi és
következő tájszólás kettős hangzóit a régi jelölés szerint eé, aó, «ó'-vel
jelölhetnők s STEUER is ilyenformán jelölte némi módosítással (A székely
diftongusok N y r . 22.). Újabban azonban HORGEE (Nyelvjárási Jegyzetek,
Nyr. iy03. és többi czikkeiben) pontosabb fonetikai jelöléssel é'i, óu, <>«,
majd eA, ö!í, oií-vel jelöli, az óu mellett aa-t is jelezve (Nyr. 32 : 559.).
Laikusok a hangzás után m a is azt a régibb jelölést használnák •— m i n t
tapasztaltam — s van a n n a k is alapja. É n azonban itt addig i s , m í g e
kettőshangzókat tárgyalom, a HoRGRR-féle újabb jelöléseket a l k a l m a z o m ;
megjegyezve azonban, hogy csakugyan sokszor nehéz e diftongusokat
pontosan visszaadni s öu ejtés helyett Háromszéken is eme pontokon
éppen találkozni aM (aó) sőt a", é£ és «o nyíltabb ejtéssel is. (U. ott.)
E b b e n a h á r o m i d é z e t b e n a n n y i a m e g i g a z í t a n i való, h o g y az
e m b e r szinte a z t s e m tudja, hogy m i n kezdje.
Először is n e m ú g y kellett volna m o n d a n i a , hogy e vidék ren
desen ei, ö? (v. ali). ói ( r é g e b b i j e l ö l é s s z e r i n t eé, aó, °ö) kettŐsh a n g z ó k a t ejt, m e r t az eé, aó, °ő jelölésnél n e m az a fontos, h o g y
r é g e b b i , h a n e m az, hogy h e l y t e l e n , e szerint t e h á t s e m m i k é p p e n
sem j e l ö l h e t n ő k m a is a régi m ó d szerint, m i n t a hogy a j e g y z e t b e n
állítja. Az, h o g y

STEUER

(Nyr.

22.)

és

ERDÉLYI

(NyF.

13:12.)

így

jelölték, és h o g y laikusok m a is ezt a régibb jelölést h a s z n á l n á k , n e m
teszi helyessé a h e l y t e l e n t . M e r t a z t m i n d e n , n é m i fonetikai gyakor
l a t t a l biró fülnek h a t á r o z o t t a n észre kell v e n n i e , h o g y i t t n e m eé, aő,
6 vagy °ö (mert egyszer í g y jelöli, m á s s z o r m e g ú g y ) , h a n e m igenis
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e% ö:i, ö" kettőshangzókat ejtenek. Hiszen ERDÉLYI maga sem meri
határozottan fenntartani ezt a régebbi, téves jelölést, mert csak zárójel
között és jegyzetben próbálkozik vele, de mikor tanulmánya vége felé
egybeveti a háromszéki nyelvjárást a drávavidéki és palócz nyelvjárá
sokkal (a hol eddigi tudomásunk szerint csakugyan ezek dívnak),
mégis újra ott szerepel az egyezés bizonyítékaként — az eé, aó, eS
(342-343.)
Hogy milyen bizonytalan lehet ő e kettőshangzók természete
felől, az kitetszik onnan, hogy szerinte az eí-t nemcsak eé nek jelölhetnők, hanem még ti'-nek (je£k, fed) és ("i'-nek is (öröke-). Az öi'
hangot nemcsak aó nak lelöli, hanem így is: sza°ll,*) vaSt, raSJt
(rojt. — Ez utóbbi fonétikailagleírva ra"d volna, tehát olyan diftongus, a mely triftongus!) Az öí' mellett pedig van szerinte nemcsak
«o és °ö, hanem még «$ is!
Megengedem, akadhat ember, a ki egyszer-másszor csakugyan
ejti az ERDÉLYI jelölte különféle kettős hangzók egyikét másikát, de
hiszen talán nincsen olyan lehető emberi hangárnyalat, melyet néha
mi magunk is ne ejtenénk, a nélkül természetesen, hogy ezek mind
a mi nyelvünknek rendes, megszokott, jellemző hangjai lennének.
Lehetetlenség, hogy mind e tarka-barka ketlőshangzók a háromszéki
nyelvjárásnak csakugyan rendes, megszokott, jellemző hangjai volná
nak, följegyzésüknek tehát csak akkor lett volna értelme, ha ERDÉLYInek az a lehetetlenség lett volna a czélja, hogy egyáltalán minden,
valamely háromszéki ember beszédében hallott hangot fonetikailag
följegyezzen. Egyedül az ilyen elvétve, szórványosan hallható kettős
hangzóknak felsorolásával csak azt érte el, hogy az ő értekezéséből
ugyan senki sem nyerhet tiszta képet arról, hogy tulajdonképpen
milyen kettőshangzók hallhatók Háromszék vármegyében. Némi joggal
az eí, őf, ö" kettőshangzókon kívül éppen csak még az a-t lehetett
volna felemlítenie, mert ez hangsúlyos szótagban a? helyett Három
széken nem éppen ritkán. Udvarhely megyében meg éppen sűrűn
hallható, a mint ezt Nyelvjárási jegyzetek ez. értekezésemben (Nyr.
32 : 559.) már meg is írtam, és ezidei tanulmányútamban újból igen
sokszor észlelhettem.
Utolsó e csoportba tartozó megjegyzésem az ilyen kettőshang
zókból fejlődött hosszú magánhangzókra vonatkozik. Abban igaza van
ERDÉLYinek (én is megírtam ezt már előtte), hogy az £'-ből sokszor
széles ejtéstí e lesz, de az ö'í, öi helyett ilyen széles ejtésű hosszú
ö, ö hangot én sohasem hallottam. Eleget figyelgettem őket, de mindig
csak azt tapasztaltam, hogy a ki nem ejti az ö'i, 52 kettőshangzókat,
az helyettük csak a köznyelvi szűk ejtésű hosszú o, o hangokat ejtette.
ERDÉLYI ezen megfigyelésemmel ellentétben a szentléleki tájszólásról
azt mondja, hogy: «Az o és ö hangzóknak liquidák és pótlónyújtás
folytán való meghosszabbodásánál, a mennyire megfigyelhettem, szintén
inkább széles ejtésű változatok járják, mint szűkek; s az o ilyen vál-

*•) Megjegyzendő, hogy az a a 326. lapon olvasható magyarázat
szerint p ó t l ó n y ú j t á s o s s z é l e s e j t é s ű a hangot jelöl!
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tozatai mind, és az J-nek pótlónyújtásb<'l származott meghosszabbo
dásai egyszersmind diftongizálódnak is.» Es ugyanezt mondja rövi
debben a felsó'sepsi és miklósvárszéki táj szólásokról is.
Minthogy széles e csakugyan van, végre is nem lehetetlen, hogy
néha tán széles ö, ö hangot is ejtenek, bár nekem, mint említettem,
sohasem sikerült őket határozottan észlelnem, és bár nem valószínű,
hogy EKDÉLYinek ez jobban sikerült volna, mikor a százezerszer gyak
rabban hallható, tehát kényelmesebben tanulmányozható diftongusokkal
nem tudott tisztába jönni. De ha csakugyan ejtenének is (minden
esetre csak nagyon ritkán) ilyen ö, ö hangokat, akkor is tévedésben
van ERDÉLYI eredetük felől. Idézett soraiból az tűnik ki, hogy ő azt
hiszi, hogy ezek az ö, ö hangok eredetibbek a kettőshangzóknál, holott
a fejlődés menete kétségtelenül c-ak ez lehetett: volt, föld > volt,
föld > vöt, főd > vöU, főid és — ha ez az utolsó fok csakugyan meg
van —t vöt, föd.
Áttérve tárgyalni kivánt kifogásaim utolsó, a liquidatio jelen
ségeire vonatkozó csoportjára, tulajdonképpen idéznem kellene érte
kezésének teljes másfél lapnyi szövegét, de helykimélés czéljából kérem
a tárgy iránt érdeklődő olvasót, hogy olvassa át előbb azt a bekezdést,
a mely a 325. 1. elsi'i sorával kezdődik és a 326. 1. közepéig tart. El
kéli olvasnia talán kétszer-háromszor is, mert igazán kemény dió,
csak az a kár, hogy a bele rossz.
Itt mindjárt fönn kell akadnunk legelső mondatán: «A rövid
magánhangzók a folyékony... mássalhangzók fi, r, j) elé kerülve,
ha azokkal egy ezótagban á l l a n a k . . . kissé hosszabban hangzanak.»—
Ez igaz ugyan, de csak félig, a féligazság pedig tudvalevőleg nem
igazság. A dolog ugyanis úgy áll, hogy a vele egy szótagba tartozó
l előtt álló magánhangzó megnyúlik ugyan, de csak akkor, ha nem
következik utána hosszú 11. Határozottan állíthatom, mert évek ''ta
figyelgetem ezt a jelenséget, hogy a Székelyföldön a megellik,
faluk:
farol, oldalog, kellett, szöllő, olló, illogat-íéle esetekben az 11 előtt soha
sem áll hosszú magánhangzó. (Sőt 11 még az őt megelőző, eredetileg
hosszú magánhangzót is megrövidíti, pl. töllem, fillér: szakaszvezető <
diai. ném. fírer, ullet < úgy lehet, stb.) *\ hosszú és rövid r s m^g
inkább az ilyen j és az előttük álló magánhangzók közötti viszonyt
még nem volt alkalmam eléggé megfigyelni (azért is nem írtam eddig
mind ez érdekes jelenségekről), de annyi már is bizonyos, hogy ERDÉLYI
megfigyelései még a magaméinál is hiányosabbak. A liquidatio jelen
ségének a passzus első soraiban adott meghatározása tehát nem ki
fogástalan s azért nem helyes természetesen az sem a mit a passzus
végén a hosszú 11, rr, jj' ről mond. Az ll-re vonatkozó állítása, mint
láttuk, minden bizonynyal helytelen.
Nem kifogástalan az sem, a mit a pótlónyújtásról mond. Egy
helyt azt olvassuk, hogy: «Némely ilyen [liquidált] s z ó b a n . . . a
magánhangzó után álló l vagy j ki is esik, pl. vöt (volt) s ez az ú. n.
pótlónyújtá8.» Néhány sorral alább meg ezt: «Amaz [a liquidatio] . . .
csak j , l, r-nél fordul elő, az utóbbi, a pótlónyújtás meg bármely
mássalhangzó kiesésénél s teljesebb hospzú hangzónál, pl. ával (= avval).»
Tehát egyszer azt mondja, hogy a magánhangzó után álló l vagy j ,
máskor mp» azt, hogy b á r m e l y mássalhangzó kiesésekor áll be a
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magánhangzó pótlónyújtása. Mármost melyik állítása igaz ? — Azt
hiszem, egyik sem.
A pótlónyújtás jelensége talán megérdemelné a tüzetesebb vizs
gálatot, mert úgy sejtem, hogy e tekintetben &ok minden másképpen
igaz, mint a hogy eddig gondoltuk. Erre a tüzetes vizsgálatra így
hirtelenében persze nem vállalkozhatom, azért csak azt mondom el,
a mit ERRÉLYI két állítása kapcsán el kell mondanom.
Az i-re vonatkozólag teljesen egy nézeten vagyok EiiDÉLYivel.
«A legtöbb esetben nem az történhetett, hogy a mássalhangzó kiesett
s ennek pótlására nyúlt meg a magánhangzó; hanem az, hogy a
hangzót már eddig is hosszan ejtették s ennek következtében esett ki
utána a magánhangzó.*) (326. 1. jegyz.) Igaz, hogy ERDÉLYI azt gon
dolja, hogy a liquidák hatása következtében megnyúlt magánhangzó
rövidebb, mint a köznyelvi hosszú magánhangzó, s így egy kis hosszab
bodásról, p ó t l ó nyújtásról mégis lehet szó, én azonban e félig való
hosszúságot határozottan tagadom (erre alább még rátérek), s azért
abban a nézetben vagyok, hogy a bot, vöt, főd, vögy, küd stb. esetei
ben szó sem lehet semmiféle pótlónyújtásról, hanem, hogy itt egy
szerűen és pusztán szótagzáró mássalhangzó előtt álló l kiesésével
állunk szemben.
Az r kiesése következtében beálló pótlónyújtást ERDÉLYI külön
nem említi, erről tehát ez alkalommal én is hallgathatok. Hogy j
kiesése következtében is megnyúlna a magánhangzó, arról most hallok
először. Hamarjában csak az egy bőt példája jutna eszembe (ha ugyan
csakugyan ide tartozik). Lehet, hogy ERDÉLYI a tanyittó,
gyütteni,
fétti (<: szék. fejti < közny. félti) eseteire gondolt, de ezeknél csak
nem lehet szó a magánhangzók pótlónyújtásáról? Végül, hogy b á r 
m e l y mássalhangzó kiesése alkalmával állana be pótlónyújtás — igazán
nem értem, hogyan tudott ERDÉLYI ekkorát tévedni! Ez másutt sem
igaz, legkevésbé igaz pedig Háromszéken. S hozzá még az a szeren
csétlen példa: dval (avval), holott mindenkinek, a ki csak egy napig
tartózkodott is a Székelyföldön, tudnia kell, hogy a székelyek rövid
a val ejtik!
Azt állítja továbbá ERDÉLYI, hogy a liquidatio következtében
megnyúlt hangzó nem olyan hosszú, mint a köznyelvi hosszú, vagy
pótlónyújtás következtében keletkezett hosszú magánhangzó. Most is,
és már régebben is nem egyszer, de százszor figyelgettem és próbál
gattam, hogy van-e külömbség pl. elment és ere, görhe és tőrbe, orvos
és óra, cirkál és irkál, ülnek ós tűrnek kérdéses magánhangzóinak idő
tartama között, de soha a legcsekélyebb külömbséget sem tudtam
észrevenni. Hogy van-e azonban külömbség akarta és ára, gödőrbe és
tőrbe, bokorba és óra, elkerülnek és tűrnek hosszú magánhangzói
között, arra nézve még nem tudnék teljesen határozott választ adni.
Egyszer-egyszer szinte hajlandó volnék megengedni, hogy van egy kis
időtartambeli külömbség közöttük, máskor meg úgy látom, hogy
semmiképpen sincsen. Azt hiszem, hogy ezt a kérdést véglegesen és
kétségtelenül csak kísérleti úton lehetne eldönteni. ERDÉLYinek a
liquidatio és pótlónyújtás jelenségeire vonatkozó szabálya tehát ilyen
általános érvényességgel semmiesetre sem állhat meg. Az én tapasz
talatom szerint ezt a szabályt ma így kellene fogalmazni: A rövid
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magánhangzók velük egy szótagba tartozó folyékony mássalhangzó
(l, r, j) elé kerülve, hangsúlyos szótagban — akár esett ki utóbb ez
az l, r, j , akár nem — olyan hosszúak lesznek, mint a köznyelvi
hosszú magánhangzók; hangsúlytalan szótagban is megnyúlnak, de
lehetséges, hogy nem a teljes köznyelvi hosszúságra.
De ERDÉLYI szerint a köznyelvi és a liquidatio következtében
keletkezett hosszú hangok nemcsak az időtartam, hanem még a képzés
módja tekintetében is külömböznek ós azért az ilymódon keletkező
más más hangárnyalat megkülömböztetésére más-más hangjelölést is
ajánl (J26.), Az ember ugyan szinte elkábul belé, míg mindezt ki
hámozza az ő, e bekezdésben kissé homályos és kuszált fogalmazásá
ból, melyet a példáknak nem a maguk helyén, hanem együttesen való
közlése még nehézkesebbé tesz, és mégis lehetetlen tisztán megérteni,
hogy szerinte csak egyik-másik hosszú hangzónak van-e ilyen négy
féle (félig hosszú széles és szűk, teljes hosszú széles és szűk) árnyalata,
vagy az összeseknek. De akármi legyen is e tekintetben az ő véle
ménye, mindenképpen irigyelnem kell fülének bámulatos érzékeny
ségét. Csak azon csodálkozom, hogy ilyen finom hallással hogy nem
tudott eligazodni az &, öii, ö~ diftongusokon?
Nem akarok még hosszadalmasabb lenni, azért röviden csak
annyit, hogy ez az egész fonetikai hókusz pók asz nem ér egy fabatkát
sem, mert az egész Székelyföldön nincs más közhasználatú szóles
ejtésű hosszú hangzó, mint a rövid é'-nek hosszú párja. A köznyelvi
ser-bői tehát lehet serből, sernek, ser stb., de már a bor-hó\ nem lesz
se bor, se bőr, se bőr, se bőr, se semmi más, csak bőr.
Hosszasan foglalkoztam ERDÉLYI dolgozatával, de úgy gondolom,
hogy csak olyan részleteivel, melyek igazán megérdemelték a meg
vitatást vagy helyreigazítást. S ha most összefoglaló ítéletet kellene
mondanom róla, bizony nem sok jót mondhatnék. A dolgozatnak igen
fényes ugyan a tudományos apparátusa — a nyelvészeten kívül még
felvonul benne a bibliographia, a történelem, a földrajz, a politika, a
vallás, az ethnographia és a folklóré, sőt még a térképészet is — de
a háromszrki nyelvjárásról való pozitív tudásunkat igen kevéssel vitte
előbbre. A magyar nyelvtudomány érdekében tehát azt kell óhaj
tanom, hogy magának a háromszéki nyelvjárásnak még csak ezután
készülő leírása olyan legyen, a milyen az időkről és módokról szóló
mutatvány, ne pedig olyan, a milyen a bevezetés volt.
HORGER ANTAL.

Válasz Horger bírálatára.
HoRGERnek A háromszéki nyelvjáráshoz szóló okvetetlenkedő és
kákán is csomót kereső megjegyzéseire csak röviden válaszolok. Arról
nem is beszélek, hogy a háromszéki nyelvjárás időalakjairól és módjai
ról szóló értekezésemet csak «szokatlan részletességéért*) dicséri meg
és jót is «mondhatna» róla, természetesen csak azért, hogy annál
jobbat üthessen fent említett dolgozatomon «elvi szempontbólo. Mert
ha «minden apró-cseprő megjegyzést* itt nem akart is felsorolni, a mit
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lennebb is jónak lát többször hangsúlyozni, annyi bizonyos, hogy az az
«elvi fontosságúi) álláspont, a melyet emleget, nem épen elvi fontos
ságú, hanem nagyon is személyes vonatkozása van, mint a máso'lik
lapon a keleti székelység nyelvjárási térképéhez irott értekezésére való
vonatkozásából látható. Ott t. i. arról van szó, hogy én a háromszéki
nyelvjárás területének kikerekítésénél nem fogadtam el egészen HORGERnek azt a különben nem saját magától, hanem HAAG német nyelvjáráskutatótól származó álláspontját, hogy ma egyáltalán ne beszélhetnénk
elhatárolható nyelvjárásokról, hanem csak egyes nyelvjárási saját-fígoa
elterjedéséről és területeiről. Az nem tetszett HoRGERnek, hogy ezt
nem fogadtam el az ö székely nyelvjárási térképe és hozzáírt dolgo
zata ellenére (a mit külömben nem tett BALASSA se, vö. Nyelvtudo
mány ez. új folyóirat 60—61. 1.). Es még az se tetszett, hogy ellene
merészeltem mondani annak is — bár csak finoman — hogy az ié,
i'ó, iö háromszéki kettőshangzós területet HORGER levitte a Feketeügy balpartján egészen a hétfalusi csángókg, nyilván ismeretes elmé
lete kedvéért, a melylyel a hetfalusi csángókat e háromszéki keleti
síkságról származtatja nagy apparátussal (Erd. Múz. 1905 felír, füzet);
azonban minden nagyobb meggondoltság nélkül, mint a csángók ere
detéről szóló dolgozatomban közelebbről (Nyr. 1908. évf.) kimutatom.
Erről az «elvi álláspontról* aztán természeteden könnyű a kákán
is csomót keresni, ha úgy is állapodunk meg bizonyos «ÍIlapelvekben»
mi nyelvészek is, mint «a botanikusok, a kik ma már megállapították
azon elveket, a melyeknek alapján a növények legczélszerűbben bizo
nyos csoportokba oszthatók* (szórend! •- helyesebben: «oszthatók
bizonyos csoportokba" !). Ez elvi álláspont szerint megjegyzem, hogy
én nem tettem határozott külömbséget n y e l v j á r á s es t á j s z ó l á s
között, mint ezt HORGER lennebb is hangoztatja rólam (eszem ágában
sem volt); én csak egyszerűen a helyett, hogy a háromszéki nyelvjárás
a l n y e l v j á r á s a i ról szóltam volna, mondtam részben a jóLangzás kedvéért, hogy: «ezen a megyével egyterülettínek vehető n y e l v 
j á r á s o n megfigyelésem szerint hangtani alapon (ime nemcsak a
laikus ízű «kiejtés szerint* !) hét egymástól többé-kevésbé eltérő
á r n y a l a t o t , mondjuk t á j s z ó l á s t külömböztethe t ünk meg,» s
tettem hozzá jegyzetben: «úgy hogy tulajdonképpen eredeti történeti
alapon háromszéki n y e 1 v j á r á s o k ról is szólhatnánk (NyK. 36 : 324).
A ki ebben szándékos ^határozott külömbségtevést» keres, azt csak
elfogultság és mások megtévesztése vezetheti. Mint a hogyan az vezeti
HoRGERt akkor is, mikor uo. alább ismét rosszul idéz és ezt a mon
datomat: «sőt a megye fekvése s a történet alapján, természeti <s
politikai okok alapján tudományosan is beszélhetünk ,háromszéki
nyelvjárásról')) (NyK. uo. 321) czéizatosan vagy nem értve, így bontja
fel: «de hogy földrajzi, történeti, természeti (?) és politikai okok jogo
síthatnának fel
azt kereken tagadnom keil». Nemde, nem
veszi, vagy nem akarja észrevenni a párhuzamot, a mi amaz állítá
somban van, hogy a természeti okok = a megye fekvése, vagyis a föld
rajzi okok, a politikai okok pedig = a történet alapján s így itt semmi
kérdőjelei szörnyszülöttről nem lehet szó és nincs szükség ((közgazda
sági, közegészségügyi vagy botanikai okokra» se, még ha talán «ifjú»
is «szívemben a iángsugarú nyár» (vö. MNyv. 1907. évf. 377). Es
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természetes, hogy amaz okokat én is csak mintegy támogató magyará
zatául hozom föl a háromszéki nyelvjárásnak; ennyit csak beláthat
HORGER is s kereken tagadnom kell, hogy én nem a nyelvtudomány
köréből vett okok alapján szólok külön háromszéki nyelvjárásról. Elő
ször is én e fogalmat mintegy hagyományként vettem át LŐRINCZ
KÁROLYtól és megtarthatónak vélem s e nyelvjárás mai e g y s é g e s e 
d e t t alakjára értettem, a mely mellett ma — mint NyK. id. h.
340—41. 1. kifejtettem — méltán beszélhetni «háromszéki nyelvjárás
ról*), melynek általános jellemző sajátságait is kiemeltem (uo. 342. és
322. jegyz.), megjegyezvén azonban, hogy ezek összefoglalását czélszerűbbnek és természetesebbnek tartom majd a leírás végén mintegy át
tekinthető összefoglalásként adni (vö. no. 342).
Ezeket persze HORGER tudatosan kihagyja és mellőzi s gáncsolja
érveimet, a melyekkel pl. STEUER jÁNOSsal szemben Bükszád, Peeelnek, Szárazpatak, Kiskászon és Szentlélek nyelvét visszacsatolom a
háromszéki nyelvjáráshoz. Megjegyzendő, hogy a hójszú,
ájszu-íéle
helycserés alakok, ha Alcsiknak Szentkirálytól és Bánkfalvától délre
eső köz^égeiben ismeretlenek is, még mindig lehetnek nyelvjárás határoló külömbségek, a mennyiben Csiknak az előbbi háromszéki
községekkel érintkező pontján, a régi Kászonszékben előfordulnak s e
községek azzal érintkeznek első sorban a Nyerges-tetőn át, s ha még
sincsenek meg Háromszéken ez alakok, annál fontosabb. — De meg
nemcsak a bogai', madár s ama j - s hangátvetéses alakokban, hanem
t á j s z a v a k b a n is különböznek e vidékek s így még mindig beszél
hetünk nyelvi alapon is e területek külömbségérőh nem is szólva a
t ö r t é n e t i , e t h n o g r a p h i a i és e t h n o l o g i a i külömbségekról
is, a melyek — mint HORGER is jól tudja — a régi külömböző székely
székek lakóit ma is többé-kevésbé elválasztják egymástól. Én pedig,
ne feledje HORGER, t ö r t é n e t i alapon is írtam a háromszéki nyelv
járásról s így nemcsak a mai egyezést vagy külömbözést vettem ala
pul, de kissé mélyebben a multat is. Persze erre HORGER azt mondja,
hogy én nem a nyelvjárásról írok történeti alapon, hanem a történet
kereteibe erőszakolom a nyelvjárást; s ime a háromszéki őző terület
ről írva. Nagybaczon, Bodos és Bárót nyelvéről polemizálva, elismeri,
hogy ő e községek nyelvéről ugyan nyelvjárási térképén nem is jelzett
semmi ö-zést, most azonban mégis azt kell mondania, hogy igenis van
ö zés, még pedig nemcsak a szomszédos udvarhelymegyei községek
nyelvjárásának természetes hatása következtében, hanem már régóta,
az első település ideje óta. S honnan tudja ezt? Maga elismeri, hogy
JAKAB—SzÁDECZKYnek Udvarhely vármegye története ez. műve olva
sása alapján. Igen, mert sajnálom kimondani, de HORGER felületes
kutató, bármennyire hivalkodik kutatásaival lépten nyomon (vö. pl.
NyF. 13:24, Nyr. 3 3 : 4 4 5 , MNyv. 1 :446 stb.); mutatja ez is, a mire
nézve nagy garral előadja, hogy oda is utazott ismét s meggyőződött,
iiogy Nagybaczonnak telegdi részében a törzsökös lakosság legnagyobb
részt csakugyan o-zo nyelvjáráson beszél. Bizony én is odautaztam
már ő előtte nem is egyszer, hanem kétszer, s gyalog mindkétszer, és
már akkor 10-ik háromszéki jegyzőkönyvemben az első utazás alkalmá
val észrevettem és feljegyeztem JAKAB—SZÁDECZKY nélkül is Nagy Már
ton tisztességes nagybaezoni székely ember családjában, a melyről
Nyelvtudományi

Közlemények.

XXXVH.

**

326

EKDÉLYI LAJOS.

hamarosan nem is tudnám megmondani, hogy a telegdi—baczoni rész
ben, a patakon innen vagy túl lakik-e, mondom, feljegyeztem egy pár
ö-zést, nevezetesen ez alakokat: Gérgo e h. Gergé (Gergely), szörnyű
(e h. szérnytí, a mely Háromszéken így általános) és rendölt. S effélét
jegyeztem föl egy párat Baróton is, Bodosban is, nemcsak Kisbaczonban (mely már udvarhelyi terület) és átmentem Bibarczfalvára is s
úgy fogalmaztam meg állításomat JAKAB E. és SZÁDECZKY L. kisegítése
nélkül ia már akkor.
És itt ismét ki kell jelentenem, hogy én a «háromszéki nyelv
járást" csak mintegy hagyományból és enyhe megkülömböztetésul
használom az udvarhelymegyei, homoródi nyelvjárással szemben is,
bár lényegesen külömböznek is egymástól éppen az é'-zés, illet, o-zésnél
fogva; HORGER azonban mindenkép azt akarja rám sütni, hogy én a
nyelvjárásokat egymástól mintegy elszigetelten fognám föl. Pedig éppen
ellenkezőleg, elismerem az átmeneteket és el az a 1 nyelvjárásokat i s ;
de nem tehetek róla, ha HORGER összevissza-kúszált térképével nem
érthetek egyet s az egyező sajátságokat magasabb szempontból is
nézve, egyes nagyobb területeket — a melyek nyelvileg inkább
egyeznek — együvé is vehetőknek tartok s HORGER színes, de vajmi
zavaros térképével szemben ma is merészelek háromszéki nyelvjárás
ról szólni. Vagy mit szeretne HORGER, hogy mit használjak helyette:
Háromszéki nyelvjárási sajátságok v. Háromszóki nyelvjárások? Mert
ezt a székely nyelvjárásokról szóló térképe ós dolgozata után sem
tudom. És az utóbbit — a háromszéki nyelvjárás o k at — már én
magam is jeleztem történeti alapon. És ón a brassó- és nagyküküllőmegyei, csiki és udvarhelymegyei nyelvjárás kifejezést csak földrajzi
megnevezésűi használom. Azért csak elhiszi HORGER, hogy én is tudom,
mit kell érteni e megnevezések alatt és én is sejtek valamit a székely
nyelvjárásokról.
Az az állítása pedig, hogy csodálatosképen elfelejtem megmon
dani, hogy melyek azok a nyelvjárási sajátságok, a melyek megokolttá
tennék a «háromszéki nyelvjárási) megállapítását, már a fennebbiek
alapján sem igaz. Már szóltam arról, hogy NyK. 36 : 342. 1. utaltam
rá, hogy ezt ezóiszerűbben a leírás végén adnám mintegy összefoglaló
áttekintést; azonban addig is jeleztem, hogy nyelvjárásunk é'-ző, az
ú. n. keleti székelységhez tartozik s mint ilyen, több egyezést mutat
a dunántúli nyugati nyelvjárásokkal (többnyire rövid i, u, ü és egyes
tájszavak használata), aztán kettó'shangzóit is jeleztem s valamivel fen
nebb (322. 1.) az ik többes 3. sz. birtokos személyrag használatát is.
De ha HoRGERnek ez mind nem elég, várja meg a dolgozatot és akkor
mondjon róla Ítéletet, előreláthatóan úgy is rosszaló Ítéletet.
Azt, hogy a hét tájszólást azért külömböztettem volna meg,
hogy valamint a vármegye járásokra, a nyelvjárás is tájszólásokra
legyen osztható s hogy ezt csak a nyelvtudomány körén kívül fekvő
okok szülték volna, egyenesen visszautasítom ; bár a JAKAB-SZÁDECZKYféle alapon, történeti alapon — s pedig azon tárgyalom e nyelvjárást,
a mit jónak látott HORGER elhallgatni —i bátran szólhatnék úgy is.
Hiszen annyit már MEITZEN*) kutatásai s TAGÁNYI gazdaságtörténelmi
*•.) Megjegyzem: ÁGOST és nem KÁROLY, mint HORGER ezt is elsietve
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hogy

NAGY

GÉZA 2 )

és

CONNERT

JÁNOS 3 ) kutatásait ne is hozzam fel, hogy az eredetileg egy területen,
tehát egy székben lakók bizonyára inkább beszélhettek egyformán
már a székely törzsi együvétartozásnál fogva is s a priori lehetetlen
volna HORGER elmélete, hogy az orbai tájszólás Kezdi- és Sepsiben is
is divatos lett volna egykor, még nagyobb területen mint ma. Nem is
szólok arról, hogy Orbai, Kezdi és Sepsi lakói nemcsak ethnographiailag, de etimológiáikig is többé-kevésbé külömböznek egymástól.
Elvi (?) szempontból kifogásolja HORGER azt is, hogy ón a
háromszéki tájs/ólásokat csak a magánhangzók alapján külömböztetem
meg s miért nem a mássalhangzók alapján is? stb. Ez is csak kákán
csomót keresés! Tudja ő is ezt bizonyosan; hiszen tudja, hogy ott
vannak a legfeltűnőbb «törvényszerűi) eltérések; a mássalhangzók
dolgában Háromszéken nincsenek is osztályozó külömbségek. Ezt tud
hatná

HORGER mint

magyarországi, BÁNÁTI ANTAL is és ha külömb-

ségeket tud az ő bánáti fülével, hát elő vele ; sajnálom, hogy nem ad
olyan osztályozást, legalább abból én is tanulhatnék. Inkább kiemel
hette volna azt, hogy legalább mindhárom nyelvállás szerint áttekin
tettem a magánhangzókat mindenik tájszólásban. E helyett azonban
szándékosan rossz helyre keveri a szegény \ szeginy rés/leges osztályo
zási külömbségemet, mit itt-ott szintén felhozok, ha megvan ; s szándé
kosan ferdíti az e> e vagy e > e hangváltozásra, mint osztályozási
kritériumra vonatkozó álláspontomat. Hiszen én is ezt csak mint egyik
megkülömböztető, de nem «nyelvjárás-választó* hangváltozást hoztam
fel pár tájszólásnál; ezek csak a főbb sajátságokhoz járult elemek az.
én megkülönböztetéseimben is. Tessék megnézni azokat a jellemzése
ket, a melyeknél mindenütt tekintettel voltam az átmenetekre is, hisz
azt tudjuk, hogy a nyelvjárások egymásba mennek és nem elszigetelt
valamik, mint HORGER szeretné a nyelvjárás-fogalmat feltüntetni. S hogy
az a > o, o > a, e > i, i > ü stb. változásokról halk-átok ? Hát persze,
mivel éppen csak nagyjában jellemzem e tájszólásokat s nekem ezek
a hangváltozások sajnálatomra nem is tűntek, nem is tűnhettek föl,
mert ezek nem olyan külömbözők, mint amazok (a három nyelvállás
szerint valók) és szeretném, ha HORGER kifogásolás helyett ismét összeállítná ezeket is nekem. Analógiája külömben azért sem helyes, mert
pl. a ragya co rogya, veder oovider, fii oo fül stb. csak egy alakban van
meg valamennyi háromszéki tájszólásban: rogya, vidér, föl. íme,
HORGER nagyhangú következtetése itt is csak szappanbuborék, harcza
csak szélmalomharcz é=s következetessége a Don Quijote következetes
ségére emlékeztet. Külömben is a szótani és mondattani külömbségeket, sőt a jelentéstaniakat is magam szoktam hangsúlyozni a nyelv
járások megkülömböztetesenel már HORGER előtt (vö. a Háromszéki
nyelvjárás bevezetését is NyK. 36 : 319—20.); de itt a háromszéki
nyelvjárás területén belül csak árnyalatokról és nem afféle HORGER*) Ethnographia I. évf. és Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle 1891.
) Adatok a székelyek eredetéhez és egykori lakhelyéhez, 1886, a
vége felé.
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féle nyelvjárásokról van szó. A jelentéstan körében meg csodálom, hogy
éppen nem vett észre nyelvjáráselhatároló külömbségeket HORGER,
hiszen ide tartoznék tán a tájszavaknak más-más nyelvjárásban, más
értelemben való használata, más észjárás szerint való alkalmazási!,
szóval a szókincsbeli külömbségek, valamint pl. az ú. n. igeidőbeii
árnyalatok a mondattanban stb. De ezeket, úgy látszik, nem Fejti
HORGER.

Az elhatárolható nyelvjárás fogalma ellen pedig hiába kardos
kodik HAAG német nyelvjáráskutató után (vö. Nyr. 33 : 328.); azért
csak meg lehet külömböztetni a fáktól az erdőt, csak tessék összoi'oglaló szeműnek lenni. Hiszen úgy HoRGERék szerint csak össze-vissza
vonalzózott, keresztezett térképek lesznek, a melyeken elvégre nem
látunk semmit. Pedig mindig vannak és lesznek nagyobb összefüggő
egységek, a melyek közt csak meg kell találni a külömbségeken belül
az egyezéseket i s ; de nem a HAAG-HORGER álláspontján, hanem azon,
u melyen mi magyar nyelvjáráskutatók eddig is álltunk. Mint pl.
BALASSA IS «A magyar nyelvjárások osztályozásában és jellemzésében*.
Tovább menve, egyenesen tiltakoznom kell HORGER amaz állítása
eilen, mintha én Háromszékmegye területén azért vettem volna fel
hét tájszólást, mert «a czélom nyilván az volt, hogy annyi tájszólást
külömböztessek meg, a hány egykor különálló politikai részből ala
kult meg a mai Háromszék vármegye ». Megengedem, hogy HORGER nél a czél szentesíti az eszközt (maga használja e kifejezést), azonbnn csak nem képzeli, hogy nyelvész létemre (arra merészelnék szá
mot tartani én is) előttem a megye története és nem a nyelvjárás
anyaga, alakja számított volna. Hogy aztán a talált tájszólásoknál
magyarázatul szolgált nekem történeti alapon a megye alakulása is,
az természetes. De csak elhiszi HORGER, hogy először az egész megye
területét, minden egyes községet bejártam, megfigyeltem nyelvét és
úgy csoportosítottam a községeket nagyobb csoportokba, a nélkül,
hogy akkor még tudtam volna is a megye történetét. Hisz akkor miért
külömböztettem volna meg Sepsi alsó és felső tájszólását is, s erre nézve
nincs igaza HoRGERnek, mert a Sepsi felső járáshoz tartozott egykor
az Olt melléke jobbról Sepsiszentgyörgytől lefelé is egészen Aldobolyig,
a tőlem ú. n. alsósepsi tájszólás egy része is.*) Meg aztán Felsőfehér
vármegyének nem két, hanem három foltocskája volt a mai Három
szók területén, köztük Nyén Bodoia is, s ime azt is az alsósepsihez
tartozónak vettem. De HORGER ezeket elhallgatja; holott én megjegyez
hetném, hogy pl. a csángók eredetének kutatásában ő egyenesen «előlegi képzelődéssel» indult, mikor látta nálam a NyF. 13 ik számában,
hogy Háromszéken Orbaiban is ié, "ó, l:ó'-vel beszélnek és kész volt a
csángó elmélet, hogy íme innen származnak az összes csángók, csak
egy kissé kibővítette Orbait, nyugatra nagyobbá tette — s aztán erre
készült^ az értekezés.
És itt most már nem hallgathatom el azt a sajnálatomra párat
lan személyi vonatkozást, hogy 1904 november 21-én ebben az ügy-

*) Ezt is megnézhette volna HORGER ORBÁN BALÁZS

Székelyföld

leírásából két lappal előbb (III. 5.), ha már abból (TIT. 7.) idéz.
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ben még nekem ír HORGER, mint a háromszéki nyelvjárásnak szerinte
akkor «nemcsak kitűnő, hanem — sajnos —• egyedüli ismerőjének",
egy kis kéréssel fordulva hozzám, hogy miután Nyelvjárásaink tanul
mányozásához ez. dolgozatomban olvasta, hogy az orbai nyelvjárás
ban ié, aó, '2S kettŐ8hangzók vannak, nem tudnám-e neki megírni,
hogy melyek a legnyugatibb községek, a melyekben ezek még hallha
tók. Természetesen levelére, melyből láttam, hogy a háromszéki nyelv
járásban teljesen tájékozatlan, megírtam neki azonnal s íme, nem is
egészen két hónap múlva, 1905 febr. 15-én, a csángókról az Erdélyi
Múzeumban megjelent czikkében már azt írja, hogy «a m ú l t n y á 
r o n (1904) személyes tapasztalatból (?) megismerhette a Háromszékmegye keleti síkságán fekvő községek nyelvjárását s fel is sorolja név
s-zerint, a mint én neki felsoroltam, a nélkül, hogy rám egyáltalán
hivatkoznék (vö. Erd. Múz. 1905. 77. 1.). Csak kissé nagyobbat kanyar
rít nyugatra és délre e területen, s azóta folyvást bővíti ós szűkíti e
diftongizáló részt (vö. Erd. Múz. : 1905 : 77, M. Nyelv 1 : 449. és most
e czikkében). Legnagyobb a meglepetésem azért, hogy 1904 november
vége és 1905 febr. közt, ha még meg is kellett írnia a czikket, mikor
lehetett az az ismeretlen n y á r , a melyen ő e községek nyelvét elő
ször tanulmányozta? De azért HORGBR az ilyen elsőség kérdésével is
sokszor dobálódzik czikkeiben.
Itt jön most czikkében az, hogy (a fenti ó-zésen kívül!) ismét
meggyőződött, hogy «egy kis hibn» csakugvan becsúszott az ő határt onalainak rajzába s mégis neki van igaza ! A hiba, most már a máso
dik hiba az, hogy két község, Komolló és Eéty, az ő térképén a
diftongizáló területhez tartozónak van feltüntetve, pedig saját maga
szerint «valójában nem tartoznak oda». Mostani kirándulása alkalmá
val itt semmiféle diftongizálást sem vehetett észre. Ezért persze a
«vonalzó» az oka mindennek! Csak a «rajzoláskor kissé elcsúszott!*
Alatt húzta meg szegény vonalzó a vonalat é-í nem felül! ((Sajnálat
tal beismeri» HORGER «ezt a tévedést*, de az összes többi községekre
nézve fenntartja állítását!* Mert «régebben bizonyára általános volt»
lennebb is, tehát Lisznyóban is, Bikfalván is ? stb. Ugyan, ugyan, —
a ki ilyen megbízhatóan kutat és reparálgatja önmagát, ne legven a
más bírája ! Nagy hiba ez, megingatja bennem a hitet egészen HORGER
kutatásainak alapossága iránt. Ilyen alakja az alsósepsi, sőt az orbai
tájszólásnak is valóban nem az én értekezésemben, hanem csak a
HoRGERében van, a mi a felületes kutatásból és a makacs ragaszko
dásból származott. Az o r b a i t á j s z ó l á s határát én nem oly
m e r e v e n kerekítem ki, mint HORGER állítja és egyáltalán kétel
kedem, hogy HORGER kétszer járta volna be e területet. Hogy elő
ször nem is járt ott, azt már levele alapján láttuk. Innen van aztán
az, hogy nála «a diftongizálás kihalóban* van ott is, hol nem is tud
juk, volt-e valaha diftongizálás. A védekezésnek pedig ez a faja, hogy
a kettőshangzók már «kihalóban» vannak, vagy hogy a diftongizálásnak omég néhány évtizeddel ezelőtt teljes erejében kellett dívnia»,
nem mindig találó. Hiszen hát ha valahol t e r j e d t a diftongizálás
még újabb időben is, a régi területen túl is ment, mert erre is lehet
ám példa! De miért hozza azt is fel ellenem, a mit nem tud bizto
san, vagy a mire kérdhetném: honnan tudja?
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Arra nézve sincs igaza HoRGERnek, hogy Eró'sdön oláh lenne a
nagy többség; látszik, hogy itt sem járt. E terület. Hidvég—Eró'sd,
pedig mint közelebbről ki fogom mutatni, alapjában felsó'sepsi és erdővidéki terület lehetett, csak később simult a vele érintkező Alsósepsi
nyelvjáráshoz, de kissé külömbözik tőle pár vonásban 8 ezért vettem
más á r n y a l a t n a k és nem azéit, mert egykor Felsőfehérmegyéhez
tartozott. Erre a pár községre külömben érdekes éppen magának
HoiíGEunek a megkülömböztetése, Nyr. 33 : 446., a hol, mint most jöt
tem rá, azt írja, hogy «e települők nyelve máig se olvadt össze telje
sen székely környezetük nyelvével*. S íme, három évvel később velem
mégis egynek vétetné a többi háromszéki székelységgel! Ez a követ
kezetesség!
Aztán nem igaz az sem, hogy Alsósepsi és Kezdi közt volna
lényeges külömbség s Kézdiben ié, "6, ÍÖ diftongus volna a nyugati
hegy alatt is; ezt csak HORGER találta ki, az én levelein adatait önké
nyesen bővítve nyugat felé. Az ürbai tájszólás pedig bizony addig
terjed, a meddig én jeleztem ; azt a kifejezést meg egyáltalán nem
értem, hogy "Szentlélektől le Miklósvárig!» A ki valaha csak járt
Háromszéken, el sem tudja ezt képzelni, a vonalzós rendszerrel sem,
a mikor a nyelvjárások határait az önkényes egyenes vonalak kap
csolják egybe hegytetőkén keresztül (vö. pl. MNyv. 1 : 449. «a bodoki
hegység gerinc/én délfelé vonuló határ»).
De hát ez még nem is minden ! HoRGERnek laikus ízűek az én
diftongus jelzéseim is, csak azért, mert nemcsak az ő, jobban mondva —
mint azóta rájöttem — tulajdonképp STEUER megállapította ei, o", ó'ií
jelöléseket fogadom el, hanem keresem a sokféle, valóban nehezen
jelölhető változatok másnemű kiejtéseinek leírását is. Elismerem,
hogy itt csakugyan hibáztam lelkiismeretességemmel, hogy nem
fogtam a dolognak HORGER-féíe könnyebb végét s nem jelöltem
csak egyféleképpen azokat a diftongusokat; de nem tehetek róla,
ha nekem olyan jó fülein van, mint HORGER is dicséri, s filológus
nál megkívánható pontossággal igyekeztem feljegyezni a többi
változatokat is. Ilyenformán pl. BALASSA Magyar nyelvjárásaiban
pár helyt, pl. 82. és 84. 1. s ALBERT JÁNOsnak a gömöri táj
szólásról szóló czikkében (vö. uo. 8G. 1.) és SiMONYinak A magyar
nyelv czímű munkájában (2. kiad. 149.) egymás mellett található
külömbözö diftongus-jelölések ellen is kifogása volna bizonyára HoR
GERnek, csak azért, mert nem egy ő általa megállapított sort tüntet
nek föl. Pedig a tél-re nézve nem is igaz HORGER amaz állítása, hogy
ez is csak zárt é'-vel vagy ilyen kezdetű diftongussal hangzanék a
székelységben. Ha meg is jegyeztem, hogy a kétféle é kiejtésében a
szentléleki nyelvjárásban nem vettem észre külömbséget, az Olt mellé
kén többször hallottam a régi jelölésnek megfelelő nyíltabb eé-s, ille
tőleg ei-s (mert eső diftongus) változatot is effélékben : heí't s ezért
mondtam — mielőtt még e diftongusokat részletesen tárgyalnám a
hangtani részben, a mit persze HORGER meg sem várhatott — ezért
mondtam, hogy a régi jelölésnek is van valamelyes alapja. Most itt
világosabban úgy fejezhetem ki magamat, hogy a HORGER jelölte dif
tongusok a z á r t a b b a k , ezekkel szemben azonban többször a n y í l 
t a b b a k (eé, aó, eö, helyesebben eí, aó, <%'X) is előfordulnak s ezek
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közé tartozik tulajdonképpen HORGER aK-ja is az első szótagban. Az,
hogy az értekezés végén az eé, aö, eő-t használtam a dunántúli és tör
ténelmi vonatkozásoknál, onnan származott, mert ón értekezésemet tör
ténetíróink számára is írtam s azok e nyíltabb diftongusos jelölést
inkább ismerik, mint az ei stb. jeleket. Nyelvész pedig úgy is tudja
mtijd, hányadán áll a dolog.
Persze HORGER tovább kérkedik azzal is, hogy az eí-ből lett e-t
is megírta már én előttem (megengedem, de azért hallhattam én is
már ő előtte, mert már csak valami 14 esztendő óta tanulmányozom a
háromszéki nyelvjárást); de azt már hiába vitatja, hogy ne lehetne és
ne lenne Háromszéken széles ejtésű ö, o is, az é\ o'". ö'Á kettoshangzós területen. Tehát affélék is, mint görbe és gödörbe liquidált alakok
is, úgy ejtődnének szerinte nemde Alsosepsiben, mint Budapesten a
kór, a «kó'rút»-ban és «körúti villamos»-ban ? Persze, ha csak papiro
son kell ezeket eredeztetnünk és ejtenünk, könnyű ; de mást mond ott
lent az élet: görbe, gödörbe; ellenben a szöllo szölló — ós nem úgy.
mint ő jelöli a Nyr. 1907. szept. füzetében i s !
A hquidatiónak és pótlónyújtásnak külömben ismét kákán cso
mót kereső kutatásánál újra nekem ad igazat alapjában, hiába harczol és kardoskodik, s bizony ón mondhatom rá, hogy megfigyelései
«móg a magaméinál is hiányosabbak*.
Mert a fennebbi példákhoz
pl. nem ismeri az ilyen liquidált alakokat g.e, mint hérre (helyre),
vajjal és e pótlónyújtásos alak ejtését: aval, a mely ha a Székelyföl
dön nem is olyan hosszú, mint másutt,-de valamivel ott is hosszabb
az egyszerű aval-nÁ\, kivált haugsúlyos válaszban ! Az a kijelentése
pedig, hogy az én idevonatkozó phonetikai hókusz-pókuszom nem el
egy fabatkát sem, éppen annyit érő kijelentés, mint az az elébbi, hogy
pl. gödörbe—gödörbe volna a Székelyföldön is, mint bor s görbe—görbe
(pedig itt az ö első és hangsúlyos szótagban áll), a mik HORGBR úr
alapos megfigyeléseit dicsérik. Bizony van ott nyelvjárásonként széles
ejtésű hosszú és valamivel rövidebb, szűk ejtésű hosszú ö és ö hangzó
is, csak tessék jól megfigyelni a valóságban, s nem Budapesten az
asztal mellett elgondolni!
Általában lehet, hogy HORGER keveset tanult az én leírásomból;
de látom, úgy is tanult egyet-mást; hanem rám nézve gyümölcsözőbb
lett volna, ha valami újat is mond, a miből én is tanulhattam volna.
Szerettem volna, ha a «felvonuló fényes tudományos apparátust* is
megbírálja s ha látom, hogy elfogulatlanul méltányolja a háromszéki
időalakokról szóló értekezésemet is. így csak körmönfont és első pilla
natra megtévesztő dialektikájával újabb alaptalanságáról győzött meg
épp úgy, mint pl. legutóbbi háromszéki tájszóközlésével is (Nyr. 1907.
326—328.), a melyből látom, hogy csak átszaladt Háromszéken, minde
nik községbe bekukkantott, felírt egy-két szót, a kész a kutatás, mely
ből azonban nem sok a köszönet, mert a legtöbb tájszónak vagy alakja,
vagy jelentése kétes szerintünk, a kik csak háromszékiek vagyunk.
(Vö. pl. alacsony == silányabb minőségű, olcsó vászon! átólkormá
nyoz — átvezet az erdőn, elkel ós elkövetkezik = eltávozik; intézik =
megy, az uraság! disznyó^akój : disznóól stb. hogy többet ne is említ
sek.) Végezetül még csak egy-két párhuzamos helyet idézek a HORGERféle «elvi fontosságú» alaposságnak illusztrálására: «a csángók . . . .
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vármegyei földön laktak s eredetük már azért s e m lehet e g y a
s z é k e l y e k é v e l * , a miről «való nézeteimet mielőbb részletesen ki
fogom fejteni az «Erdélyi Múzeum» ez. folyóiratban' (A barczasíígi
magyar községek története, írta HOEGER ANTAL, 1903. 5.). É s : «a csán
gók eredetének megmagyarázása czéljából nem kell elkalandoznunk se
a kunokhoz, se a besenyőkhöz . . . c s a k ide kell jönni a S z é k e l y 
f ö l d r e ) ) (Erd. Múz. 1905. 78. uő.). Továbbá: «A hétfalusi csáng*
nyelvjárás és Halmágy között figyelemreméltó kapocs csak az uó, iin
használata. Ezzel szemben azonban jóval több és nagyon fontos saját
ság tekintetében, a melyeknek elősurolása, most nem lehet feladatom
i mindig így !), eltér a Rétfalu Halmágy tói . . . Tehát éppen n i n c .-e a
e l e g e n d ő o k u n k a r r a , hogy Halmágyot csángó-szigetnek tart
suk)) (HORGF.E, NyK. 31:422—23.). Ellenben: «minden ellentét szépen
elsimul, ha föltesszük, hogy H a l m á g y n a k eredetileg nyugoti szé
kely lakosságának megerősítéséül 1211 után azon c s á n g ó családo
kat telepítették oda, a kik a művelhető föld hiánya miatt már el nem
fértek a hótfalusi csángók mai lakóhelyén» (Erd. Múz. 1905 : 72. 1.)
Stb. — De hát hogy is lehet az effélét úgy alaposan végezni, mikor
pl. Halmágyon összesen 10 + 4 = 1 4 napot töltött saját bevallása
szerint (1. Nyk. 31 : 365.) és írt vaskos értekezést az Akadémia szá
mára; én pedig a háromszéki nyelvjárást legalább 14 év óta tanulmá
nyozom, ott is születtem s ma sem merem állítani, hogy teljesen isme
rem. De úgy hiszem, ennyi is elég annak kijelentésére, hogy gramma
tikai czivakodás helyett vállvetve produktívabb munkát is végezhet
nénk. Bár ón most a hétfalusi nyelvjárás leírását sem kérem HORGERtől, és csak sajnálnom kell, hogy alkalmat szolgáltatott arra, hogy
jóindulatára és nagyhangú kutatásainak vulódi értékére rámutassak.
ERDÉLYI LAJOS.

Kisebb közlemények.
Egy állítólag ismeretlen latin-magyar szótárról. SIMONYI
ZSIGMOND szíves volt figyelmeztetni, hogy az Erdélyi Múzeum XVIII.
(1901.) kötete 37—39. lapjain egy ily czímű értekezés található:
«Egy ismeretlen latin-magyar szótár.» Minthogy erről az értekezésről
«A magyar szótárirodalom» czímű dolgozatomban sehol sem teszek
említést, hadd mondjam el, mi van ez értekezésben, s hadd állapítsam
meg, mely műről van a jelen esetben szó.
TÖRÖK ISTVÁN, az értekezés szerzője egy nyolczadrétű

csonka*)

*) Megvan belőle az E - Z z í v ; a példány nyilván a kolozsvári ref,
koll. tulajdona.
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latin-magyar nyomtatott szótárt ismertet s arra a végeredményre jut,
hogy «a szótár külföldön készült 1654—55 körül, a Régi magyar
könyvtárban (SZABÓ K.-tól) nincs róla említés; ezért tartom ismeret
lennek és érdemesnek arra, hogy szakembereink közül valaki bővebben
ismertesse*. Hogy a külföld mely sajtója alól került ki a szótár, arra
TÖRÖK ISTVÁN azzal felel, hogy Utrechtben. Oka erre az, hogy a csonka
példány végén közölt zárszóban (1. alább) KAPOSI P., SZÁNTAI M. és
HELEMEAI S. nevek fordulnak elő, ezek közül pedig KAPOSI PÁL és
SZÁNTAI M. 1653—4 ben, illetve 1655—6-ban utrechti egyetemi hall
gatók voltak.
TÖRÖK nagyon helyesen mondja, hogy «KAPosmak volt előkészültsége a szótár készítéséhez, mert ő készítette két társával
COMENIUS híres Janua czímű iskolai könyvének latin szövege mellé a
magyar fordítást 1652-ben». Ha mármost annak, a mit itt mond,
utána járt volna, megnézte volna a Januá-nak ezt az 1652-iki ki
adását (vö. SZABÓ, EMK. I. 860, TOLDY, A m. nemz. irod. tört. 4 107),
akkor látta volna, hogy az általa ismertetett csonka latin-magyar
szótár és COMENIUS Januá-ja egy ós ugyanaz a mű. Ennek a Januának teljes czíme: «Eruditionis Scholastica3 Pars II. Janua. Rerum
et Lingvarum Stnictnram externam exhibens. In usum Scholae
Patakinse edita. Typis Cels. Princ. expressit. Georgius Renius MDCLII.»
A könyv egy fejezetének: «Sylva Latináé Lingva) .. . Sive Lexicon
Januale» a czíme, s ezért szótárirodalmunkról szóló dolgozatomban
*COMENIUS Lexicon januale ez. műve* czímmel tárgyaltam (vö. NyK.
36 : 299).
Hogy azonban a TÖRÖK által ismertetett szótár és a Lexicon
januale egy és ugyanaz, annak igazolására álljanak itt a TÖRÖK által
idézett helyek összevetve a Lexicon januale megfelelő helyeivel:
TÖRÖK idézete:

a) A csonka példány záradéka:
«Sic emendamus Latina, qua)
nostra sünt. Hungarica quam recte
sint adornata, ego quidern judicare
non possum: commendet diligentia
sua interpretes, quos adhibuimus,
Classis hujus ex ordine Prseceptores
(unius bienwm, eheu trés) P. Capossium, M. Szántai, S. Helembai. Hortor autem, si quid aberrationum
fuerit animadversum, in melius inutare ut ne pigeat. Dies diem docet:
Nyelvtudományi

Közlemények.

XXX17/.

A Lexicon januale megfelelő helye:
a) A Lex. jan. záradéka:
«SIc emendamus Latina, qvae
nostra sünt Hungarica qvám recté
sint adornata, ego qvidem judicare
non possum: commendet diligentia
sua interpretes, qvos adhibuimus.
Classis hujus ex ordine Prseceptores
(unius biennii decursu, eheu, trés)
P. Capossium, M. Szántai, S. Helem
bai. Hortor autem, si qvid aberrationum fuerit animadversum, in
melius mutare ut ne pigeat. Dies
22a
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potestque videre praxis, qnae theoriae
oeulos fugiunt. V.

diem docet: potestqve videre praxis, qvas theoriae oculos fugiunt. V.»

b) Példa:
«Den-tes 1 quare in ore; — tes 2
duos in anchora; — tale 3 in aratro
— to (ónis, m. 4) est — táttis 5, infans e-tulus 6, senex e-tátus 7, falxticulata 8. Infantes dum — tiunt 9
non opus habent — tifricio 10, nec
— tiscalpio 11: bi-te (12, se. ligone)
utuntur Vinitores: trí-te 13 furcá
rustici.
[Fog- 1 vas macska agai 2 Csoroszlya 3 Nagy -u 4 -as 5 -atlan 6
-a hullott 7 -as (sarló) 8 -asodni 9
-vakaró 10 -vájó 11 két águ (kapa)
12 Három agu (villa) 13»

b) Példa:
«Den-tes 1 qvaere in ore: —tes 2
duos in anchora: — tale 3 in aratro.
-to (ónis, m. 4) est — tátus 5, infans
e — tulus 6, senex e — tátus 7, falon —
ticulata 8. Infantes dum — tiunt 9
non opus habent — tifricio 10, nec —
tiscalpio 11: bi — te (12. se ligámé)
utuntur vinitores: tri — te 13 furcá
rustici.
[Fog- 1 vas macska agai 2 Cso
roszlya 3 Nagy -u 4 -as 5 -atlan 6
-a hullott 7 -as (sarló) 8 -asodni 9
-vakaró 10 -vájó 11 Két agu (kapa)
12 Három agu (villa) 13».

Ez egybevetésekből világos, hogy a TÖRÖK által ismertetett latin
magyar szótár az eléggé ismert COMENIUS «Lexicon januale» ez. mű.
Hogy a szótárnak nyelvileg mi az értéke, arról részletesen olvashatni
dolgozatomban.

író.

MELICH JÁNOS.

E szavunkat már VÁMBÉEY (NyK. 8 : 155.) és BUDENZ (NyK.

10 : 84.) török jövevényszónak magyarázták, összevetve vele a követ
kező török szavakat: ujg., oszm., csag., kirg., alt., kojb. airan «ein
getránk aus gegohrener kuhmilcho, KADLOFF, 1 : 2 5 ; buini csuvas ujran,
malokaracskini öten MUNKÁCSI, NyK. 21 : 23, ASMAEIN 347, 354. Ujab
ban MUNKÁCSI utalt az alakilag kétségkívül pontosabban illő mongol,
kalmük airak («lait fermentó, koumis» KOVAL. 8, JÜLG 137.) szóra, s
annak a nézetének adott kifejezést, hogy ebben az esetben is «mon
golból ugor-török úton került jövevénynyel van dolgunk» (vö. KSz.
2 : 192, NyK. 32 : 398.). Magam is felvettem e szót török jövevény
szavaink lajstromába, természetesen MUNKÁCSI megszorítása nélkül,
mert hiszen török *airak alak felvételének mi sem áll az útjában
(vö. MNy. 3 : 223.). Nagyobb akadály a .szókezdő ai- oo magy. i- meg
felelés, a melyre nem igen tudnánk analógiát idézni. Igaz hogy a
csuvasban gyakori a szókezdő j - köztör. magánhangzós szókezdettel
szemben (pl. tör. aySr, aw§r co csuv. jiw§r, tör. at oo csuv. ját stb.),
de egyrészt ez a hangváltozás aligha olyan régi, mint a magyar nyelv
török elemei, másrészt meg köztör. ai-nak a mai csuvasban is ui-,

335

KISEBB KÖZLEMÉNYEK.

oi- felel meg: köztör. ai oo csuvas uj§%, oj$k «hold» ; kaz. ajSr- oc
csuvas oj§r-, ujdr- «elválasztani.*
PRÖHLE baskir szójegyzéke irányította a figyelmemet egy másik
török szóra, a mely alakra, meg jelentésre is pontosabban illik a
magyar iro-hoz. Az adatok a következők: bask. jad-, jaz- «köpülni» ;
m&j jádü «köpülés» ; jaőma «író» (KSz. 5 : 246.); KATARINSZKIJ szó
tárában nem találom (más forrásban sem), mindamellett PRÖHLE ada
tának helyességében semmi okunk sincs kételkedni.
A magyar író mármost a tör. jaz- «köpülni* ige *jazak, *jaz§k
{,= bask. jádü) nomen verbaléjának ízről ízre megfelel (vö. köztör.
jaz- os magy. ír- «schreiben»). Nincs ennek a származtatásnak jelentésbeli nehézsége sem. A magy. iró a «megköpült tejfölnek savanyú
leve, mely a vaj elválasztása után fenmarad* CZUCZOR-FOGARASI. Igaz,
hogy a bask. >jádü elsősorban «köpülést» jelent, de hisz a nom. actionis
> nom. acti jelentésváltozás a törökségben is egészen közönséges (pl.
oszm. sar- «envelopper» ; sarma 1. «action d'envelopper*, 2. «viande
hachée enveloppée dans des feuilles de vignes* ; sárik «turbán*).
Ugyanennek az igének másik nomen verbaléja, jádma, már szorosab
ban iró-t (mintegy «köpülék»-eí;) teszen.
Azt hiszem, hogy a többször idézett keleti cseremisz jóra (áros
tej, buttermilch* ; GENETZ feljegyzése, UgF. 13 : 53) is inkább ide
tartozik, mint az airak, airan-hoz. Köztörök *jazak-nak a csuvasban
*édra, *sira, illetőleg eredetibb *j§7'a, *jira felelne meg. A cser. o-val
jelölt hangnak, a mely GENETZ szerint «bezeichnet einen ziemlich
offenen gutturalen vocal zwischen a und esthnisch ő» (SUS. Aik.
7 : 1 : Bevez.), a. csuvasbaa rendszerint § felel meg: pl. csuvas éSrSt >
cser. cogot «sajt» ; csuv. porSs > cser. poros, poros «macska». A mi
a cser. szókezdő j-t illeti, igaz hogy a cseremiszben a köztör. j - ( =
csuv. s'-)nek rendszerint s-, s- felel meg, de hiszen éppen a magyar
nyelv régi török jövevényszavai (ír, gyűrű) bizonyítják, hogy a z >
r hangváltozás régibb keletű a j - > s- változásnál.
G. Z.

M.jós, javas,
javos.
E szó etimológiája eddig még nincsen
tisztázva. Utoljára SZILY KÁLMÁN, Nyr. 28 : 289. stb. a jóst —
melyet a /avastól elválaszt — régebbi *jonhos- {*johos-)bó\ ma
g y a r á z t a : alapszava tehát jonh ,exta, intestina' volna és jós tkp.
,haruspex'. Ez a magyarázat mégis h a n g t a n i és jelentésbeli ne
hézségekkel jár, vö. SETÁLÁ SUS. Aik. XVII, 4 : 49. De más
részről szerintem n e m származtathatjuk a jóst, javast a ,bonus'
jelentésű m a g y a r melléknévből sem, a m i n t BUDENZ MUSz. 148.,
Nyr. 1 : 249. tette, és u t á n a SETALA is az idézett helyen.
Jós,
22a*
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javas nem lehet eredetileg— «divinus», mert a magyar jó, java*
nem azonos a cseremisz jumo ,deus£ szóval és a föltett jelentésváltozás: «bonus» > «deus» nem igazolható, mint a NyK.-ben
nem régen megjelent «A finn és a cseremisz isten-névről» czímü
értekezésemben be iparkodtam bizonyitani. Tehát új magyará
zatot kell keresni.
A cseremisz nyelvben van egy alapszó : ju (keleti és erdei
diai.), j,o (hegyi diai.) ,varázsló ige' [«zauberspruch» (GENETZ és
BAMSTEDT), HaroBopi> (VASZILJEV)] ós annak származéka: juzo,
JUZO, juz§ .varázsló, zauberer' (SZILASI), ,ráolvasó, HaroBopm;HKT>
^nBKapb)'' (TROICZKIJ), ,3HaK>miíi HaroBopLf (VASZILJEV 51.), hegyi
cser. ioz§ ,zauberer, hexenbekámpfer, einer, der durch hexerei
bőse krankheiten heilt' (RAMSTEDT), jKOjr^yHi.' (TROICZKIJ). Ennek
a képzője -zo, ~zo, -z§ csuvas eredetű: csuv. -z§ (-s) = köz
tör. -c§, vö. ASMARIN, MaT. ,HJIH H3CJI. liyB. a3HKa 105., BÁLINT,
Kazáni-tatár nyelvtan. 27. A csuvas jövevényszavak útján, mint
pl. jomze (TROICZKIJ) ,varázsló' = csuv. jy,mdz§, sdv§rzo (TROICZKIJ)
,dudás' = csuv. s§B§rz§ annyira meghonosodott a cseremisz
nyelvben, hogy eredeti főnévtövekhez is hozzájárul, pl. kol§zo
,halász' (kol ,hal').*)
Miután a szóban forgó csuvas-cseremisz képzőnek jelentésre
nézve a magyar s-képző teljesen megfelel (vö. csikós, lakatos,
üveges, órás), a magyar javas, javos ,ráolvasó' egy ,varázsló igét,
ráolvasást' jelentő java- tőből származtatható, mely alakilag is
a fönt említett cseremisz alapszónak megfelelője lehet. A cser.
ju, io teljesebb *jnve, ^iov^-ból magyarázható, vö. cser. kii =
magyar kő, köve-, finn kivé-. Arra is lehetne gondolni, hogy az
eredeti alak *jay„ volt, s ebből a magyarban java- lett (vö. hó,
hava- ,mensis' = mordE. [diai.] koy id. < *kayB), a cseremiszben
pedig *juy, *juv, ju (*ioy, *iov, io), vö. cser. loygo ~ lu (< *luv,
Huy), (hegyi-diai.) Io (< Hov, Hoy) ,köz' és cser. pü = mordE.
(diai.) pey, osztj. peyk, vog. payk, magy. fog.
Valószínű, hogv a jós és a javas mellékalakok, mint BUDENZ
föltette, vö. SETALA," SUS. Aik. XVII, 4 : 47. Bajos őket azért
különválasztani, hogy a jelentésben némileg eltérnek («a jós jö
vendöl, de nem gyógyít soha, ellenben a javas gyógyít, de nem
jövendöl", SZILY az idézett helyen), és még kevésbbé jöhet számba
az a körülmény, hogy a javas csak későbben a népnyelvből vált
ismeretessé, mert az puszta véletlen is lehet.
PAASONEN H.

*) Továbbá a nomen actoris képzőjéül is szerepel (az ere
deti -so, -sS mellett), pl. loktdio, loktSz§ .zauberer, hexer' {löktem
,behexen'), ki^hzd ihegyi diai.) ,bettler' (kíjsem ,begehren').
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p,>rhyen, Szp. perhyen kövi szeder j Steinbeere, костяника;
р. кцгэоэ annak szára | ihr stengel [kazB. börlögän].
рэгте (Novoje Jakuskino faluból) garatfiók, garateregetö |
mühltrichter; kaz§k-pdrmi vesszőből v. hársfakéregből font kosárka
(a falon), melyben kanalakat tartanak | ein von rutén od. lindenrinde geflochtenes körbchen (an der wand) zum aufbewahren
von löffeln; vö. рэгпе.
рэте (Dva Klyucsa faluból), Ucsebn. 52. id. kosárka j
körbchen: yy,rama рэгпъ y§j jenslley рэгэп^ (közmondás); —
Ucsebn. 52. кузовъ; Máté XV, 37. корзина; vö. рэгтг; vö.
GOMB.

pdrzetks fejes gyapjúkesztyti | wollener fausthandschuh; puiueld p. ujjas keztyű | handschuh [or. перчатка handschuh].
pdr(úh, Szp. p'érfiid (vö. ASM. BCS. 40. pdrfiidk, perflzelí)
magszem, gabonaszem j korn, körnchen, зерно; ul§m рэгfizi egy
szalmaszál | ein Strohhalm [c?agKun. bürcek kugel, rolle; haar,
locke, altV. pürcük, piirücik почка (древесная); vö. kazB. bőrtok
krümchen, körnchen].
рэгргэё gabonaszemek, gabona j die getreidekörnchen, das
getreide; ej, Щгэ, кэгвг pdrfiídípe yuranlS p§D§Ba az§naD§p ó
isten, darával, gabonával és a fazékban lévő kásával tisztellek.
рэггуе madárbegy (kívülről) | kröpf (von der aussenseite) ;
vö. GOMB. p;izefs [kazO. bütäkä итичш желудокъ, vö. ASM. 101;;
jak. bötöyö vogelmagen, csagKún. pétik e magén, darm].
pdsmdl: je, pdsmdl, Щгэ / így kezdődnek az imák | ausruf
im anfang der gebete; — áldd meg! | segne! [kazO. bismillä <
ar. bismillah im namen Gottes, Zenk. 198.].
p9sts a női szeméremtest (szűzi állapotában) j die weib
liche schäm (in ihrem jungfräulichen zustand); vö. kapsa.
pdzer-, 1. pis-.
рэЕэ, Szp. p'éze czomb, nadrág szára | Schenkel; hosenbein;
vö. GOMB. pufft [oszm. bagak Schenkel, bein, die inwendige dicke
am Schenkel, Zenk. 158., oszm. B.-M. baßak jambe, cuisse, intérieur de la cuisse; patte de derriere chez les animaux; másképen
ASM. 101., GRÖNB. 67,, 7 3 . : = kaz. bvt Schenkel].
рэёкэп- (ASM. 12. peskön-) hajlani | sich biegen, нагибаться;
vö. Mark. I, 7.; vö. GOMB.

pdt-, Szp. pet- végződni, elfogyni, elveszni | endigen, aus
gehen, verloren gehen; vö. GOMB. [kaz. bdt-1.
pdDer- bevégezni, végezni, fogyasztani, megsemmisíteni [
beendigen, verbrauchen, vernichten.
pdDemi Ucsebn. 105. издержка, трата (kiadás, költség j
ausgäbe, aufwand, kosten).
рэоэ, Szp. рёве terhes, viselős | schwanger, trächtig; vö.
GOMB. pöjjö [vö.
Paasonen

GRÖNB.

H. Csuvas szójegyzék.

73.].
(NyK. XXXVII—XXXVIII.

Mell.)
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pdDdUn- megterhesedni | schwanger, trächtig werden.
рэвэт, Szp. p>öDem egész | ganz; vö. GOMB. [kaz. beten],
рэвэтвг, рэвэтвеуmind, egészen j alles, ganz, все; совсЪмъ.
P9D9T-, Szp. рёвэг- pödörni, sodorni | drehen, сучить; vö.
GOMB. [kaz.

betér-].

рэвэгое hegyes nyílalakú peczek, a mely a végén tollakkal van felszerelve; rovátkos bottal (pdB9rGs-avri, p.-jaraGanni)
dobják föl, leesvén föláll | ein spitziger, pfeilartiger knebel
mit federn am hinteren ende (spielzeug).
pdtrdl- összesodródni j sich zusammendrehen, свиваться.
рэШэк Ucsebn. 29., Máté XXIII, 23.; Szp. рёЫэк menta
(növény) | münze (pflanze), мята; vö. GOMB. [kaz. bötndk].
pdfiíey Ucsebn. 100. уголь (szöglet j ecke); vö. GOMB. рэгак
[oszm. Zenk. bucak; vö. kazB. ростак id.].
pdfihkkd, pdfiiikkd; demin. pdfiídkkeí, pdfiiikkes,
Szp.
pdfiídkh kicsiny, kis | klein; рэрхэккдп lassanként | allmählich;
vö. GOMB. [csagKún. bitcaka klein, kleines kind; vö. ur. рэсэ
маленьюй, малышъ; мелочь; picä id.; mongK. biciyan, burjC.
besegen, bisikan, bisiyan].
pdfiídklet- kisebbíteni | kleiner machen.
рэШеп, Szp. pHtsen egyedül | allein; евэ р. рцгпавэр én
egyedül élek; milluj уатэг savnl aza kilét рэШепвг aj virtnd
щ% (dalból); vö. GOMB. рэШепгу; vö. ASM. 183.; vö. рэгге [vö.
kazO. Ьэгсэп-nä- обдумать каждое слово].
pdvе, Szp. pöve malomgát, malomrekesz; malomtó | mühlwehr, mühldamm; mühlteich, плотина; прудъ [kazB., kazO.
bejä, misBug. bu].
pdvs-, Szp. pevä- gátat kötni | dämmen, прудить, строить
плотину [kazB. bejä-, misBug. buw§-].
pdvs- festeni, színezni (pl. czérnát) | färben [kaz. buja-].
pdver, Szp. piiver máj j leber; vö. GOMB.; VÖ. paGaroa
[kazB. bauSr, misBug. baiv§r].
pdvet, Ucsebn. 43. pdven hámiga alá való | kummetunterlage, kummetkissen, подхомутникъ, хомутина, подкладка хо
мута [kazB. böjät, misBug. büwät].
pSjaya (birt. ragokkal -ayam, -ayti, -ayjzd) férjem bátyja,
általában férjem férfirokona, a ki nálánál idősebb | der ältere
brúder meines ehemannes, überhaupt jeder männliche verwandte
meines mannes, der älter ist als er; vö. GOMB. [kazO. bdj-aja
старппй деверь].
p§jav, Szp. pejav kötél | strick, seil, веревка; y§m§t-p§jav9
a hámiga gúzsa, vonószíj | kummetriemen, гужъ; vö. GOMB.
[vö. ? kaz. bäj verband, предметъ (веревка, ремень), которымъ
что либо связано; ? bau strick; kam§t Ьаиэ kummetriemen ;
ASM. (84.) szerint = kaz. Ыгаи békó ! fessel)].

99

CSUVAS SZÓJEGYZÉK.

рэу, Szp. рву fos, szar [ scheisse, dreck, kot; уэ1уа-рэуэ fülzsír | Ohrenschmalz [kazO. buk].
рэу-, Szp. id. nézni; őrködni, ápolni, gondozni | betrach
t e n ; überwachen, warten, pflegen; vö. GOMB. [kaz. oszm. bak-].
рэуэп- hódolni, engedelmes, alázatos lenni | huldigen,
unterwürfig, demütig sein; vö. Máté XI, 30. [baskK. bay§n-,
покоряться, покланяться].
рдуэпваг- meghódítani | unterwerfen, подчинить.
рэуэг, Szp. рвуэг vörösréz j kupfer; vö. GOMB. рэуэг [kaz.
Ьакэг < per. bahyr kupfer, kupfermünze, Zenk. 179.].
p§G§ dugó ;, csap | stöpsel, propfen ; zapfen; pifiidGe-pSkki
a hordó csapja; vö. MAGN. 210. [kazB. Ъёкё stöpsel, propf, altV.
pök заиоръ; пробка].
pSian, Szp. pelan szarvas | elenntier; Ücsebn. 59. олень
(iramszarvas | remitier) [kazO. belan олень, kazB. «hirsch»].
pdlyan- felindulni, felpezsdülni, felzavarodni, felzendülni |
aufgerührt werden, in wallung geraten, erregt werden, aufgewiegelt werden, auflauf machen; svv pdlyanza t§raf (tavaszszal); maпэп Ss pSlyanai; yalSy p§lyann§; vö. Máté IX, 23. [kazB. helyan-].
püyanßzdk zavaros, zavarosan | trüb, мутный.
pdlyat- caus. [kazB. belyat-].
pSlßSr Bazsk. I, 23. előszoba | vorhaus.
р§Шгва ostornyél végén levő szíj- vagy zsinórhurok, melybe
a kezet beleillesztik | riemen- oder schnurschlinge am peitschen
ende [csagKün. büdurga kette am peitschenstock, kirgK. biildürgö
петля, которой нагайка надевается на руку; vö. tat. meldermä
id. (ufai kormányzóság, birszki ter., az ottani cseremisz tolmácsom tudósítása szerint); az ottani cseremiszeknél тШэгуа, рэ1dSrma id.].
pdlfiíav a menyasszonytól a vőlegény részére készített vagy
vett ajándékok, melyeket a vőlegény atyja és öcscse vagy húga
már a lakodalom előtt elhoznak, egyúttal a lakodalom napjában
megegyezve: öv, gyűrű, egy pár kesztyű és kendő (кэш-ЩШг) \
die von der braut für den bräutigam verfertigten oder gekauften
geschenke, welche schon vor der hochzeit von dem vater und
dem jüngeren brúder (od. der jüngeren Schwester) des bräutigams abgeholt werden, wobei zugleich der tag der hochzeit endgültig festgesetzt wird; sie bestehen aus einem gürtel, handschuhen, einem ring und einem tuch (kdrü-tytri genannt); vö.
GOMB. pSlúÉav, pSnDzal договоръ о дн£ свадьбы [altV. molcak
ерокъ (termin), kojbK. mólnak id., csagBud. boléau id., ur. роЦа,
роЦау срокъ; vö. mongK. bolgu- déterminer un jour].
p§nD§y- penészedni | schimmeln, schimmelig werden.
j)§nD3/tar- caus. .
p§nfií§ pont | punkt, точка.
7*
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рэг jég; jégeső | eis; hagel; р. sSvai jég esik; рэг рэг fii»
рэг jégszem; Szp. pur jég | eis; per jégeső j hagel; vö. GOMB.
[kaz. bez eis; hagel].
pSr- fordítani; csavarni; fúrni | wenden, drehen; winden;
bohren; lazSna рэг fordítsd félre a lovadat! [kaz. bor-].
рэг§п fordulni | sich wenden; vö. Máté V, 42.
p§rüala- iter. forgatni | drehen.
pSrGalan- forogni, gyakran fordulni | sich (herum)drehen,
sich hin und her wenden.
pSrGalanDar- caus.
pdrGdfiíd fadarab, melylyel a szekéren vagy szánon levő
terhet megfeszítik | ein dicker knüttel od. stock, womit man
die fuder an einem fuhrwagen oder schütten spannt; vuttizsm
"{Sjzemey tijenzs ьэггпэ éeGdlren saklanza s yßnza pdrGdßidna.
pSr§nza t§n8.
рэга furo | bohrer, буравъ; at perl, Szp. aptri, Ucsebn. 38.
apt§ri (aD§-\-p.) ár | pfriemen; vis-vash pSra kerékagyfuró ! windelbohrer, коловоротъ; Ucsebn. 100. savra рэга id.; vö. GOMB.
[vö. kirgK. burru bohrer (навертытъ, буравъ); — vö. kazB.
berau bohrer < or. буравъ].
p§ra%-, Szp. präg- hagyni, elhagyni | lassen, weglassen, verlassen; /ir§m p. idétlent szülni, elvetélni | abortiren [oszm. brak-,
byrak- Zenk. 185.; vö. altV. p§rka- бросать, метать].
p§ra%tar- caus. (Ucsebn. 139. отучить).
pSraGa törköly, üledék | treber (=
sald-pStti).
p§r§s vastag deszka, gerenda, mely a kályhától az ajtó elle
nében levő falhoz nyúlik | ein dickes brett od. balken zwischen
dem ofen und der der tür entgegengesetzten wand [or. орусь].
P§r§slan Бугурусланъ város | die stadt Buguruslan.
рэгэе, Szp. per§s bors | pfeffer; vö. GOMB. [kaz. boroc].
рэгг, Szp. peri tönköly | speit, полба (Triticum spelta) [kazB.
beraj].
pSrGSt (valósz. pSr jég + kut segg) szánkó-féle; elhasznált
szita- vagy hársfakéregből készített kosár, melynek fenekét trá
gyával bekenik és aztán vízzel leöntik, a mi által a fagyban
jégkéreg képződik rajta | art schlittchen von eis.
рЗгккёп idestova, mindenütt, keresztül-kasul | hin und her,
überall, kreuz und quer; рлг yura afiía kuriDsns р. sav§rnat —
pSrza sini (tal. mese) egy fekete (barna) fiúcska a vályút idestova forgatja. — a bolha csípése; s§zi p. tsy,psa süret az egér
idestova szaladgál; евэ é&ldGs p. sirarSm, Щртагэт a sapkámat
mindenütt kerestem, (de) meg nem találtam [vö. ? рэг-].
pSrza, Szp. perza borsó | erbse; éijeGsn p. id.; mimdßdpSrzi, Ucsebn. 55. nimes-pSrzi bab | bohne; vö. GOMB. [kazB.
bercak, burcak].
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p§rza, Szp. perza bolha [ floh; sirDaean p. id. [kaz. berca].
рэгвак kevéske | ein wenig; par mana p. uksa adjál nekem
egy kis pénzt! kSst p. parya adjál egy kevéskét! гвэ kSst p. §nlar§m egy kicsit, valamit értettem.
p3rfiz§üan barázda-billegető | bachstelze, трясогузка (Motacilla) [vö. ? pztr-}.
p§ru, Szp. peru borjú j kalb; vö. GOMB. [kazB. bozau, oszm.
buzagy Zenk. 218.].
pSrula- megborjazni | kalben.
p§s göz, pára (pl. fürdőszobáé, forró vize, izzadó lóé) J
dampf (von siedendem wasser, von einem schwitzenden pferde,
in der badestube) [baskK. büs id. (паръ), csagVámb. bus nebel,
oszmZenk. pus nebel, trübes wetter].
p§s-, Szp. pus- rontani, varázszsal rontani verderben, durch
Zauberkünste verderben; vö. pus-; vö. GOMB. pus- [kaz. bez-j.
pd7.dk romlott, hibás, beteg | beschädigt, krank; p. kus,
y,ra, al§ [kasB. boz§k, bezek romlott | schlecht].
pSzdl- el-, megromlani | verderben (intr.).
pSstas rontás | das verderben.
pSzar-, Szp. pezar- fingani | farzen.
pSzara: p.-kut sokat fingó j wer viel farzt.
pdzara, Szp. pasára (» zöngétlen) görény J iltis, хорекъ
(Mustela putorius); vö. ZOL. psara сурокъ.
p§zarlSy fing j farz.
p§s : as-p§s hús, húsételek | fleisch, fleischspeisen.
p§zal, Szp. psal puska | flinte, gewehr [or. пищаль).
pSzaDan, Szp. puzanan furo, melylyel lyukat égetnek | bohrer, womit man löcher brennt.
pHdluat- súgni, susogni | flüstern [ónomat, vö. kazB. рэёkSlda- id., baskK. m§s§lda- сопеть, копошиться].
pdídf/an- gyötrődni, aggódni ] sich ängstigen; truk manran parSma iJDa puslargs, niétan tupsa parajmarSm, pSzSryana
julüSm; vö. Máté XX, 13. евэ sana p§z§r%anmalla tumast§p
я не обижаю тебя; vö. Márk XIV, 33. [csagKún. bosuryanjemanden ängstigen; vö. csagKún. bosar unruhe, angst, bestürzt,
bosuk- ängstigen, betrübt sein. kazB. Ьей- sich ängstigen].
p§t púd (orosz súlymérték) j pud (russisches gewichtsmass)
[or. пудъ].
p§Da, Szp. рева szeg ) nagel, pflock, гвоздь; Ucsebn. 41.
колъ (karó [ pfahl); vö. GOMB. pnoá [? kazB. betak baumast; ?
altV. pozuy, posSy гвоздь, poju id.].
pSüala- fel-, rászegezni j auf-, annageln.
p§Düvkka lisztmérték, четверикъ; vö. GOMB. [ОТ. пудовка].
7J§D9, Szp. p6D§ kása | grütze, к а т а ; vö. GOMB. poDo [kaz.
butka, altV. yotka, potko, potkd).
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pdtpdlDdklet- pitypalattyolni (fürj) | schlagen (wachtel) [ónomat, vö. kazB. b§tb§lda-, misBug. pStpSlda-].
p§tran-, Szp. putran- összezavarodni | zusammengerührt, ger
trübt werden [vö. ? kel.-törZenk. butra- sich zerstreuen, zerstieben, sich entfalten, sich auflösen, csagKún. botra- betrübt, zerstreut sein, botrak zerstreut, betrübt].
pStranfiídk zavaros | trüb.
pgtrat- Szp. putrat- (össze)zavarni, keverni; felzavarni; felkavarni; csacsogni | zusammenrühren, umrühren, trüben; schwatzen, plappern; Ucsebn. 139. мвсить, мъшать, мутить; lata р.
lónak elegytakarmányt készíteni J mengfutter für pferde zubereiten.
pStratma elegytakarmány, abrak | mengfutter (speise für
pferde), мъсиво.
p§fiea: afiía-pSfiia, afiza-pisa, Szp. id. gyermekek | kinder [vö. per. bece, becce junges (von tier und menschen); vö.
HORN, 184.

sz.].

pofiid petty, folt | tüpfel, sprenkel, flecken [kaz. bércek id. .
p§(óí§ nyomasztó, tikkasztó, rekkenő | drückend, schwül,
dumpfig; pajan р. kun ma nyomasztó a levegő; pürt р. a szobá
ban nyomasztó levegő van; p. tdttem koromsötét | stockfinster
[? altV. тэпсЗк затхлый, тЗгэк id.].
pdfilty- megfúlni, megfuladni | ersticken (intr.); an %upla
afiídna, pdfiid'/ai ne fedd be a gyermeket, megfulad !
p§tDÉ9/tar- fulasztani | ersticken (trans.).
pdßidGd fürész | säge, пила [kazB. рэскэ].
p§fié§r, Szp. pofiidr fogoly; császármadár | rebhuhn; haselhuhn [kazB. beßer Tetrao bonasia].
pdfiídra kis láncz (pl. keresztláncz) | kleine kette (z. b. diejenige halskette, an der man das kreuz trägt); vö. GOMB. p§túzSra, pdúzra [vö. ? kazB. с§1Ьэг, сэХЪэг id.].
pStísanlik méhes kert | bienenhof, garten [or. пчелъниш].
pdvan, Szp. pevan bögöly (nagyobb mint кцвэг-kut) | bremse,
слвпень [altV. (pótlék) pökön комаръ (szúnyog | mücke)].
p§v3n-, 1. pu-.
pijele- a pólyaszalaggal körülkötözni | mit dem wickelbande
umbinden (vö. Lük. II, 7. спеленить) [kaz. büä- einwickeln, einwinden (ein kind)].
pijsleGen: afiia pijelsaenni gyerek pólyaszalaga J wickelband eines kindes.
pi'/атваг a vadállatok, farkasok (és medvék) uralkodója
(tisksr kajdksen x11^) I der beherrscher der raubtiere, der wölfe
(und

der baren); vö. ZOL 202., SZBOJEV 104., MAGN. 29, 48, 53,

62, 84, 88.; p. jStti farkas j wolf [kazB, payambär, pägämbär,
misBug. pifambär prophet < per. pejgämber, Zenk. 237.].
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pice úrnő | dame; ir§ ц1виЬ рек iv§l§ pur, ir§ pios рек
%эгэ рцг fiad van — jó úrhoz hasonló, leányod van — jó úrnő
höz hasonló; vö. GOMB. [tobGig. Ыка хозяйка, csagKún. bike
(bika) ehrenhaftes mädchen, adelfräulein, lediges mädchen, csagVáml). bike, bige, bije l'rau, dame; tat. (jeniszeji kormányzóság,
minuszinszki kerület) bikä abSstaj! madame! 1. ASM. 131.J.
piGen- iparkodni, fáradni, erőlködni | sich anstrengen, sich
bemühen; piGenze эНегэт, pujajmar§m erőlködve, erőnek erejé
vel dolgoztam, de nem gazdagodtam meg; piGenerey düezen
•/SssanDa kulafiíd sijdn (közmondás); vö. Razsk. I, 5 0 : Kijevri
yaldy taDa Ьевэг -yut piGenze %§ualaza jarassSn руХпэ vdzene a ki
jevi nép még másodszor erőnek erejével ki akarta űzni őket.
pil, pille-, pilhy, 1. peyil.
pile- (ónomat.) dongani, surrogni (pl. méh, légy) | summen,
schwirren (z. b. bienen, fliegen).
piles, Szp. id. piros berkenye, madárberkenye | Vogelbeere,
рябина; vö. GOMB. [kazO. miliis, misBug., baskK. mäläs id. (kazB.
miläs vogelbeerbaum); vö. altV. pele рябина].
piles-jdCdéü vörös berkenyefa ! vogelbeerbaum, eberesche,
Sorbus aucuparia.
pihk, Szp. id. övtáj, lágyék, derék j mitte des leibes, die
weichen; vö. GOMB. [VÖ. kaz. bil, altV. pel].
pilldk, Szp. id. öt | fünf; vö. GOMB. [VÖ. kaz. bis].
pin, Szp. id. ezer j tausend; vö. GOMB. [kaz. nwy].
pir-, 1. eBir.
pir, Szp. id. kendervászon hanfleinwand, холстъ коноилянный; vö. GOMB. [kazB. biíz eine art baumwollenzeug, altV. pös
даба (MaTepia); полотно; китайка, ur. pös бязъ; vö. ? ar. bezz
gewebter stoff (im allgemeinen); leinwand, ZENK. 195.
pir-stan (orosz) szövőszék [ (rassischer) Webstuhl.
pir-vir§iw eredeti csuvas «szövőszék» | altmodische einrichtung zum weben.
pir gutaütés, szélhűdés | schlag, apoplexie; §na pir sapnS
Őt guta ütötte [? baskK. bire 6t>Cb].
pirdéti «angyal», védőszellem | «engel», schutzgeist; min
den embernek van pirdsti-je; a halotté az emlékünnepekre jár,
«nem maga a halott» (tehát pirdéti tulajdonképpen = lélek, ki
sértet) ; más magyarázat szerint az embernek két pir9síi-]e van,
egyik a jobb vállán, az isten küldöttje, ki az embert jóra vezeti;
másik a bal vállán, az ördög (sujttan) küldöttje, ki őt rosszra ve
zeti [kaz. päristä, misBug. firdsti < per.].
pirGi miatt, -ért | wegen, halber, изъ-за; Iván р. mancwa
Idnerdí János miatt engem is megvertek; тэп pirGi? miért
warum? vö. ASM. 216.: относительно, по причина.
pirh: urld-pirb, 1. url§ [kazB. birh].
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pirvaj (nem lágyított r-rel) eleinte | anfangs, erst, сначала,
сперва [ог. сперва, первый],
pizer, 1. azar-pizer.
pizev pirosító, kenőcs, melylyel a nők pirosítják az arczukat vagy feketítik a szemöldökeiket (készen veszik a boltban)
schminke, farbstoff, womit die frauen sich die wangen rot oder
die brauen schwarz färben [csagKún. bezek schmuck, zierde; vö.
kazB. bim- zieren, weissen (mit kalk), kazO. мазать, красить].
pismsn kézi mérleg, gyorsmérleg j schnellwage [or. оезменг].
pis-, Szp. id. érni; főni, sülni | reifen, reif werden; kochen,
backen, braten (intr.); ргепэ érett | reif [kaz. рэё-].
рэгег- főzni; sütni | kochen; braten, backen.
pizen, Szp. id. valamely tüskés növény j ein dorngewächs,
татарникъ (ZOL. типовникъ); tanl§ p. egy más fajta | eine andere art [kazO. bilcän р а с т е т е дурманъ, дуропьянъ, белена;
az ufai cseremiszeknél pelcgn «осоты» ( = d i s t e l ; DAL szerint ра
стенья разн. видовъ, даже родовъ: Carduus, Cirsium, Sonchus,
все сорныя, колкшя растенья)].
piÉ9 szívós, erős és hajlékony (pl. fa, czérna) | zäh, bieg
sam, spannkräftig, Ucsebn. 116., MAGN. 138. гибкш [kazB. рэзэ
elastisch; vö. altV. pS£§y гибкш].
piziyi, Szp. id., Ucsebn. %l.piéiy%i О p'd-\-éiyJ) öv | gürtel,
gurt, кушакъ, поясъ.
piski kovászból készített lepény j ein kuchen von Sauerteig, лепешка.
pit1 arcz; huzat, tok, cziha | gesicht, antlitz; Überzug, zieche;
miriDer-pißh párnahéj, párnacziha j kissenüberzug; ^ra-pifiid a
lábfej felső része | fussrücken, rist; vö. pat [kazB. bit wange,
csagKún. bet gesicht, das äussere, altV. pet наружность, лицо,
лицевая сторона].
pit-kué arcz | gesicht.
pithx huzat-, czihaszövet | zeug, woraus man Überzüge,
ziechen verfertigt; vö. xurt-pitld%9.
pit-s§marDa a pofa legkiállóbb része | das am meisten
hervorstehende an der wange.
pit-sSmarDa-sSmmi pofacsont [ backenknochen, скула.
ргШдп: p.-jänd (szövet) jobb oldala | die rechte seite
(eines gewebes).
pit®, piüd, Szp. pit igen, nagyon | sehi; р. рггэк igen nagy;
р. гаиаппэ nagyon megörült; vö. GOMB. [kaz. bik).
pim sűrű (pl. szövete | dicht, fest (z. b. ein gewebe), плот
ный [kaz. bik].
piDdr-, Szp. zárni, bezárni | zuschliessen, versperren.
piDdYGdßfo: aldk-piüdrGdtísi ajtókilincs; tolózár j türklinke;
türriegel.
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pitid/ kályhatolóka; kályhaajtó | Ofenklappe, ofenschieber; ofentür.
pifizev: p.-pSjavd a lógós húzókötele | das zugseil des beipferdes, des beigespannten pferdes (p§jav kötél | seil), пристяжка
[az ufai tatároknál ottani cseremisz tolmácsom szerint micau-at
lógós j beigespanntes pferd].
pifizevle- lógóst befogni | ein pferd beispannen.
pifizevri, p. laza lógós | beigespanntes pferd, пристяж
ная лошадь.
pifizet pecsét | siegel [or. печать].
pifizdGe, pitskz, Szp. pit'ske hordó | fass, fässchen; vö. GOMB.
[kazB. mickä, pickä < or. бочка].
pitíse, Szp. id. bátya; atyám öcscse j älterer brúder; der
jüngere brúder meines vaters; тапэп pitUe az én bátyám, san§n
pitísü a te bátyád, un§n piiUdid az ő bátyja; pis-p., piz§k-p. ha
két bátyám van, az öregebbik; atyám bátyja; pdfizdk-p., kdZdn-p.
ha két bátyám van, a fiatalabbik; vö. GOMB. [altV. pice ältere
Schwester; Stiefmutter etc., kirgK. baj-biise die älteste frau; vö.
ZOL. 132., ASM. 138.]
piüsezd demin.
ргШдп, 1. pit1.
pifizü szuszlik zisel, сусликъ (valószínűleg hangutánzó szó).
piJDd Szp. 1. pÍD§.
pil, Szp. id. méz j honig [kaz. bal].
pilak émelyítőn édes (pl. fagyott burgonya, sületlen ke
nyér) | ekelhaft süss, fade; vö. MAGN. 64. pilak paraaan раз
дающей сладости какъ медъ.
pil-%y,rúzd méh | honigbiene. [kaz. bal-kert].
pilky,r§Gd lóhere | klee.
pillS : p.-s§ra méhsör | met.
pilfizdk, Szp. id. piszok, sár (sűrű) | schmutz, kot [kaz. balc§k ton, lehm].
pilfiédklan- bepiszkolódni, besárosodni j schmutzig, kotig
werden.
pilfiédklat- bepiszkítani, besározni J beschmutzen.
pÜfiédkld piszkos, sáros | schmutzig, kotig.
pir-, Szp. id. menni, jönni | gehen, kommen, fahren [kaz.
bar-].
pir, Szp. id. torok | kehle, Schlund [kaz. buyaz, oszm. boyaz id.].
piram nagyevő, falánk j gefrässig; р. eDsm, laza.
piridl (pir-\-sdl) torokbaj (mely gátolja a nyelést) J halskrankheit; vö. paoa.
pirzS, Szp. id. bél | darm.
piz§k, Szp. id. nagy | gross [kaz. bdjdk hoch, altV. pözük

106

PAASONEN H.

hoch, oszm. biijiik gross, ausgedehnt, wichtig, vornehm, Zenk.
241., ur. päddk высокш, большой; ? altV. puyda большой (nagy j
gross); vö. GRÖNB. 67. (66, 68.)].
pizdklan- nagyobbodni | grösser werden.
pipa/n- elrejtőzni | sich verstecken; piüanmalla vil'ani (kü
lön csuvas) bújócska, bújósdi J ein (besonderes tschuwaschisches)
versteckspiel.
piDar-, Szp. id. elrejteni; eltemetni | verstecken; vergraben.
piüd, Szp. piJDd tetü | laus; vö. GOMB. piJD§ [kaz. b&t,
kirgK. bit].
platnik ács i Zimmermann [or. плотникъ].
plis plus | plüsch, plüschsammet [or. Плисъ].
praluk drót | draht [or. проволока],
prifiiak eskü | eid LOY. присяга].
pu, sdr-pSvd pára (mely tavaszszal a hóolvadás után а
földből emelkedik) | dunst, dampf (der im frühling, nachdem
der schnee geschmolzen ist, aus der erde emporsteigt); vö. MAGN.
84. [kaz. bu dampf].
pu-, Szp. id. (praeter. p§vr»m, Szp. ропгэт) megfojtani |
erwürgen [kaz. bu-].
p§v$n-, Szp. pev§n- megfojtani magát | sich erwürgen.
puj-, Szp. id. gazdagodni | reich werden [kaz. baj§-].
pujan, Szp. id. gazdag j reich [vö. kaz. bej id.].
pujanlan- gazdagodni | reich werden.
pujanlanDar- gazdagítani | reich machen.
pujanl§% gazdagság j reich tum.
puy- gyűjteni, összegyűjteni | sammeln, versammeln, соби
рать, копить.
puyu a község gvülekezete ! gemeindeversammlung, сходт>;
vö. Máté XXVI, 4.
pucán, Szp. id. fatuskó (melyen ülnek) | klotz (zum sitzen);
Ucsebn. 36. стулъ (szék j stuhl); vö. GOMB. [ = kazB. bükän klotz,
holzblock].
puGam, Szp. id. báb | puppe, кукла; vö. GOMB. [kaz. bayana
sáule, pfahl, pfosten].
pukku kalarábé-féle | art kohlrübe, букла.
puklak tompahegyü | stumpf an der spitze; vö. ZOL. poklák
рука съ отмороженными пальцами; vö. MAGN. 13.
puklaklan- megtompulni (a hegyén) j stumpf werden (an
der spitze).
puklak-vdéh = puklak.
pukra, Szp. id. konkoly | lolch, куколь; vö. GOMB. [kazB.
bak§ra, bakra].
pukreéke a hámiga bőrhuzata j der lederne Überzug des
kummets [or. покрышка].
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pul-, Szp. id. lenni | werden, sein; vö. GOMB. [kaz. bul-].
pul bizonyára, csak | gewiss, wohl, wahrscheinlich, чай,
чать, должно быть; kilét р. bizonyára eljön; pire kajma
vdydt sitrd p.

pulSs-, Szp. id. segíteni | helfen.
pulSzu segítség | hilfe.
pxÚDar- Ucsebn. 61. мочь (képes lenni, bírni | vermögen);
ZOL. смочь, совладеть.
pul: tirS-puh: k§zalyi éul t.-p. puh ez idén jó aratás lesz j
heuer wird es eine gute ernte geben; vö. ZOL. pol обильный,
полный (bö | reichlich); tir-bol обшие хл'вба (bőség gabonában j
reichtum an körn) [oszm. hol weit, breit, geräumig, reichlich,
viel, im überfluss, Zenk. 224.].
pul! puskagolyó | flintenkugel [or.' пуля],
pula miatt, végett j wegen, для, изъ-за; avrSna р. purttdtie siva jan§ (közmondás) a nyél miatt a fejszét vízbe dobta;
,§mma kilóm V — «уайава р. кИвэт» ,miért jöttél ?' — «mesék
végett (meséket hallgatni) jöttem»; vö. ASM. 216.
pulek azon ételmaradékok, melyeket a lakodalmon a szertartásmesterek (tuj-pus és тэп-Ъги) táskáiba dugnak és a lako
dalom utáni napon a fiatal férj otthonában az udvar közepén
kiterített bőrre kiraknak és aztán megesznek | diejenigen Speise
reste, welche an der hochzeit in die ranzen des tuj-pus und des
тэп-кэги hineingesteckt werden und am folgenden tag in dem
neuen heime auf ein in der mitte des hofes ausgebreitetes leder
ausgeschüttelt und dann verzehrt werden [kazB. büläk geschenk].
рцЬеудэ, vuDd-pulenGÍ fahasáb j holzscheit [or. полюно].
ргйэ, Szp. id. hal | fisch; vö. GOMB. [kaz. bal§k].
puldid halász | fischer.
pul'G§ дробь (sörét | schrot) [or. пулька kleine kugel].
pulüdr, Szp. id. a feleség húga vagy öcscse | die jüngere
Schwester oder der jüngere brúder der frau [kaz. bald§z].
pidoSran, Szp. pulüran medvetalp | bärenklaue, борщевникъ, Acanthus; vö. GOMB. [kaz. balWryan].
}уцр pap | priester [or. пот; vö. kaz. pup].
pup-tavras papság | priesterschaft.
puple- beszélni | sprechen, reden [•? oszm. pepele- stottern,
stammeln, pepe Stotterer, Zenk. 229].
pur, pur§, Szp. pur kréta | kreide [kaz. bur; ak bur id.].
pur: тэп-руг mindössze | insgesammt; тэп-рцг %ald%pa az
egész néppel (együtt) | mit dem gesammten volk, mit all dem
volke; vö. GOMB. por§ [kazB. Ьагэ].
purm, piirDe (pur-{-te) valamennyi, minden [ alle, alles;
isir- leGen p. vilmest nem minden beteg hal meg; vö. GOMB.
pofd Da [kaz. barda].
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pur Szp. I. рдг.
pur-, Szp. id. lenni, létezni | sein, vorhanden sein
[kaz. bar-).
рцгэп- élni j leben.
py,rSn§s élet | leben.
рига, Szp. id. gerendázat, épületváz | balkenwerk, gebälk,
die vier aus behauenen balken zusammengefügten wände, срубъ
[kaz. bura].
рига-, Szp. id. épületvázat, kalitkázatot csinálni j balkenwände aufkatzen, die balken zu den vier wänden behauen und
zusammenfügen, срубить; рига р., kdlet р. [kaz. рига-].
purak nyírfakéregből készített fa fenekű és -födelű bödön |
ein länglichrundes gefäss von birkenrinde mit hölzernem boden
und deckel [or. буракъ].
pur an: puDek-puran bárányok | lämmer [kaz. bar an lamm].
puranla- megbárányozni | lammen, lämmer werfen.
purSs borz | dachs.
purG§ hársfakéregből készített kosár, melyből a vető a ga
bonát szórja | korb aus lindenrinde für das Saatkorn, Ucsebn.
52. лукошко [? baskK. marke коробка для крута].
purld, Szp. id. szürkés, sárgásszürke | gräulich, gelbgrau,
«чалый» [kaz. burlS].
purns, Szp. piirne, Ucsebn. purns, purne ujj | finger [kaz.
hármak).
purnssks gyüszü J fingerhut.
purns, 1. pur.
purDd, Szp. id. fejsze | axt.
purDdkdli a fejsze-él elülső szöglete | die vordere ecke
der axtschneide.
purD§-s§mzi a fejsze-él hátsó szöglete | die hintere ecke
der axtschneide.
purÉSn, Szp. id. selyem | seide.
purttijnkka harisnyát helyettesítő kapczaruha | fuss- od.
beinbinde [or. портика].
purum komp, hidas | fähre [or. пароль].
pus, Szp. id. kopéka | kopeké, копейка.
pus-, Szp. id. nyomni; rálépni, tapodni | drücken; treten;
еэтата р. kotolni | brüten; vö. GOMB. [kaz. bas-].
puzar- szorítani | drücken ; ипэп yujyßns puzar vigasztald
őt bánatában !
рцгэп- ványoltatni (szövetről mondva) | gewalkt werden
(vom zeug).
puskdU Ucsebn. 44. стремя (kengyel | Steigbügel) [kaz.
baskSc treppe, leiter].
рииэу, Szp. id. kötőrúd, nyomórúd | heubaum, гнетъ.
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py,sma lépcső, létra j treppe, leiter; vö. GOMB. [kazB.
basma stég (für fussgänger)].
pus-, Szp. id. (állatot) leölni, levágni | sehlachten; vö. p§s-;
vö. GOMB [kazB. bez- brechen, verderben, altV. pus- id. ((рубить,
разръзывать, разобрать на части; pazSn р. убить, ръшитъ,
отрубить голову)].
puza hímkender [ der männliche hanf, посконь [kaz. basa].
puza-katísi a vőlegényt kisérő legények a lakodalmon (4);
a mennyasszonyt kisérő legények (2 v. 3) J begleiter des bräutigams an der hochzeit (4); begleiter der braut (2 od. 3); vö.
уэг-jdDaGanni.
puz§ kút | brunnen [kazB. baz grübe, graben].
pyzfy- elromlani, megavasodni (vaj), megzápulni (tojás) |
verderben (intr.), ranzig werden (v. der butter) [vö. csagKún.
pas rost, rostig, oszm. pas rost, grünspan, schmutz, der sich an
eine sache ansetzt, pas- rostig werden, verrosten, Zenk. 163.].
pusma karton és más olyanféle készen vett szövet, melyből
inget és alsónadrágot készítenek | kattun und anderes derartiges
fertig gekauftes zeug zu hemden und Unterhosen [kazO. basma
набойчатый холстъ, пестрядь].
pusmSrla- vkin erőszakot elkövetni j jmdm gewalt antun;
notzüchtigen, vö. Bazsk. I, 8. [vö. рщ-].
pystav, Szp. id. posztó j feineres tuch (zur kleidung), тонкое
сукно ; vö. GOMB. [VÖ. kazB. pestau, pustau, kazO. pustau < or.
поставь].
puzu mező | feld, ackerland [kaz. basu].
pus, Szp. id. fej; főnök; kezdet | köpf, haupt; Oberhaupt;
anfang; pus sap- (tisztelete jeléül) letérdelni | niederknien (zum
zeichen der ehrfurcht), Ucsebn. 140. поклоняться; vö. GOMB.
[kaz. bas].
puzehk fejalávaló | köpf unterläge, изголовье.
pusla- kezdeni | anfangen, beginnen [kaz. basla-].
puslamSzd Ucsebn. 107. начало (kezdet j anfang).
рие-рцгпг hüvelyk (ujj) | daumen.
pus-s§mmi koponya | schädel.
' pus-tyri fésű | kämm.
pus-ty,tri fejkendő j köpf tuch.
pus- bemártani, belemeríteni | eintauchen, eintunken, мак
нуть; édGdrna tSvar sine pus mártsad a kenyeret sóba; vö. Márk
XIV, 20.
pustar- gyűjteni | sammeln.
puétarSn- összegyűlni | sich versammeln.
pustaruld, Ucsebn. 125. pustaralld takarékos | sparsam,
бережливый.
pusne kívül, kivéve | ausser, ohne ; цпгэг р. ittizem pw'-Ds
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siva kajn§ valamennyien, őt kivéve, belefúltak a vízbe; manran
v. тапгэг p. ez;> nistana an kaj nélkülem sehová se menj el!
[vö. kaz. baska id.].
fuéay, 1. pnfiio-y.
puzana, Szp. id. sógor (feleségem nővérének férje) | Schwa
ger (mann der frauenschwester), свокъ [oszm. baßanak Schwager (brúder des mannes); vö. kaz. baja, altV. paja id.].
puzan gyenge, kiserejü | schwach, kraftlos.
puz§, Szp. id. ostor | peitsche, кнутъ.
ршэ, Szp. id. üres; szabad, foglalkozás nélkül való; laza j
leer; frei, ohne arbeit, unbeschäftigt; lose; piziyi р. siyr§m az
övet lazán kötöttem meg [kaz. bui].
pyzat- kiüríteni | entleeren.
py,z(d)-uj§x a harmadik hónap (mikor a hó puhulni és
olvadni kezd) j der dritte monat.
puz3t, Szp. id. fiatal hársfa kérge. tkp. belső rétege, mely
ből háncsczipőt csinálnak, háncs j die rinde eines jungen lindenbaumes, deren innere schient, wovon bastschuhe verfertigt wer
den, bast, лыкъ; vö. stis-puzdfizd.
pysjissi, pussissi (pu2dt-\-jivdi) lehántott fiatal hársfa !
abgeschälter junger lindenbaum, лутошка.
руШу&Н (py,zdt-\-s§ióé§) = pTisjissi; vö. ASM. 114.
puz§t-yiippi a fiatal hársfa kérgének külső rétege, melyből
kosarakat készítenek | die äussere schient von der rinde eines
jungen lindenbaumes, wovon man körbe verfertigt.
рц'Ш-кдёкагэ hársfakéreg-tekercs j rolle von lindenrinde.
puskert baskir | baschkire [misBug. bask§rt id., csagKün.
baßkSr name eines türkischen Stammes].
pusmak czipő, papucs [ schuh, pantoffel [kaz. basmak].
put-, Szp. id. elmerülni, elsüllyedni, beesni, besüppedni |
sinken, versinken, einsinken [kaz. bat-].
puDar- caus.
puDavzd zurboló, turbokló [ plumpstock, fischerstange (die
fische in's netz zu treiben), ботъ.
putyay süppedékes hely (mocsárban) | stelle (im morast),
wo man einsinkt; manSn lazam put/aya puttd.
puDsk, Szp. piiiDsk bárány (nőstény) | lamm (weibliches)
[kirgK. bojdak баранъ молодой].
puDene, Szp. puDsm fürj | wachtel; vö. GOMB. [kazO. büdänä, altV. pödine, pödüne, pödiinö].
„ piwsfie-kuroGd valamely növény | irgend eine pflanze.
pufizay, puzay, Szp. puzay kalász | ähre; yßmla-pu fiiayyi
hopfenhaupt, хмълевая шишка; vö. GOMB.; VÖ. pus [kaz.
basak].
puUsussi, 1. рцШ.
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pü, Szp. id. (pdvd-) termet | wuchs, statur; vö. piziyi
[kaz. huj].
pü-si test, derék | körper, rumpf.
piik- beszegni | säumen, einsäumen, подрубать [kaz. bek-].
püGam szegély, beszegés j saum, randsaum, рубецъ.
pükls- — pük-.
pükle (egy közmondásban) egyenesen | gerade, прямо.
pill-, Szp. id. elrekeszteni, elkeríteni | abteilen, abzäunen,
загородить; latana pul álld útját a lónak! | versperre dem
pferde den weg! an pul man sSmaya ne szakítsd félbe az én
beszédemet! | unterbrich nicht meine rede! [kazB. biil-, bei- abscheiden, zerteilen].
pülty1: кэве-рШэуэ azon vászondarab, melyből az ing
mell- és hátrésze készül j das stück leinwand, woraus der
vorder- und rückenteil des hemdes gemacht wird [kazB. ЫИэк
teil, kapitel, abschnitt].
püfag* «rosszakaratú szellem, a ki visszatarthatja ama
jószágot, a mit az isten (tur§) ad» | «ein böswilliger geist,
welcher das vom gott gegebene gute zurückhalten kann»; tur§
sirza, p. pürze sak m§z§r vitre pürDe kajza кэвэг; vö. ZOL. 55.
MAGN. 29,

47,

62,

84,

87,

113.,

SZBOJEV

103.

рШэу-атэгэ a pilhy nevű szellemnek az anyja | die mutter
des pühy genannten geistes.
püldyéd = pühy1.
pühm, Szp. id. a szobának elrekesztett része (melyben
a tűzhely van) | abteilung des Wohnzimmers (in welcher sich
der ofen befindet); Ucsebn. 35. комната [kazB. bühm abschnitt].
pülme hambár | mehl- od. kornkasten, kornbehältnis (in
dem Speicher), сусвкъ [kazB. bülmä Scheidewand, abteilung,
zimmer].
pur, Szp. id., ASM. 49. pöver geny, evesség [ eiter; kué-pür
csipa | augenschleim, augenbutter; vö. GOMB.
pürlen- genyedni | eitern.
pürh genyes | eiterig.
pur- meghatározni; adományozni | bestimmen; verleihen;
Uun pürDsn tur§ a lelket adományozó isten | der die seele ver*
leihende gott; ty,r§ sirza, pühy pürze sak mdz»r vitre pürm kajza
кэвдг [kaz. bejer befehlen; álla bejersa если богъ велитъ, altV.
pujur- определить, решить дъло; повелеть (о начальника);
назначить].
püré vese | niere ( ~ al-vaUi) [kazB. bejräk, oszm. bübrek
niere, Zenk. 175., bögrék id. Zenk. 223., ur. püräk id. почка!.
püremefiíd tojásos tejjel megkent kovászos lepény | kuchen
aus Sauerteig, der mit eingemischter milch beschmiert wird,
ватрушка [kazB. pirämäc].
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pürne Szp. 1. pyrne.
pürt, Szp. id. lakóház, -szoba | wohnhaus, -stube; vö. GOMB.
pürt-tÜBÍ padlás | bodenraum.
pürt-итэ előszoba | Vorderhaus.
püz9r, Szp. id. sérvésjbruch; Ucsebn. 103. грыжа; р. makrát'
a gyomor korog [kaz. Ьизэг].
püske (csepűvel töltött, vászonnal bevont) labda | spielball;
püskelle vil'ani labdajáték | ballspiel.
piisken: jSlnSr-püsksnd a hótalp lábszijja | der riemen am
schneeschlittschuh, welcher den fuss festhält; sdBaDa-piisksnj а
bocskor két oldalán alkalmazott félköralakú fülecskék, melyeken
a bocskorkötő zsinórokat átfűzik j die halbkreisförmigen Öhre an
den Seiten des bastschuhes, durch welche man die bastschuhschnüre zieht.
püstdr széles piros kartonszalag, mely a női ingen a mell
től a vállon keresztül a hátra nyúlik | breites band von rotem
kattun, das an dem frauenhemd von der brüst über die schulter
an den rücken sich streckt.
r
rak rák | krebs [or. раггъ].
rastav: r.-uj§yd, r.-uj§/ 12-ik hónap | der zwölfte monat
[or. рождество Weihnachten].
rast'sa berek, liget | hain [or. роща).
ri fiiak emelőrúd j hebebaum [or. рычагъ).
ruzak nyúl | grauer hase, Lepus europaeus [or. русакъ].
s
saja, Szp. id. kár j schaden, Verlust; mana s. pyXfih, lala
vilfizd károm esett, a ló megdöglött; s. jar- veszíteni J verlieren; s. kaj- elveszni | verloren gehen; vö. Máté IX, 17.
[kirgK. zaja id., misBug. zaja hiába | vergebens, зря < ar. zai\
zaiet Untergang, verlorengehen, zaja verloren werden, unter
gehen, zai\ zäjt, plur. zija' verloren, in Verlust geraten, Zenk.
587., 583.].
sajra. Szp. id. ritka, gyér; ritkán j undicht, selten; selten
(adv.); s. гэгтап gyér erdő | ein wald von dünnem bestand;
vSl рггэп рава s. kilét ő ritkán jön hozzánk | er kommt selten
zu u n s ; vö. GOMB. [kazB. щэгак, sejräk].
sayal, Szp. id. kevés | wenig; vö. GOMB. sarai.
sayallan- elégtelenné válni | unzureichend werden, ста
новиться недостаточнымъ.
sa^allat- kevesbíteni j vermindern.
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SCLGS, Szp. sak a falhoz erősített pad, lócza 1 wandfeste
bank TkazB. säkd, sikd, oszm. seki der erhöhte platz zum sitzen;
bahne, Zenk. 514.].
sao-ajd a pad alja | räum unter der bank, поднары.
SÜGSI fehér (a ló lábáról mondva) | weiss (von den füssen
eines pferdes); v§l laza url s. azon ló fehér lábú [ZOL. szerint
tat. «секле»].
saG§l-ural§ fehér lábú (ló) | mit weisser fessel versehen
(v. pferde).
saGSloa fok, lépcsőfok ; fok, padmaly a folyó partján a ma
gas vízállás után | stufe, treppenstufe; stufe, vorsprung am flussufer nach dem hochwasser; обрывъ [vö. kazB. sikdltä-ld holperig, kazO. sikdltä-ld бугристый, ухабистый, misBug. sigdlcä-h id.].
saG§r, sakkor, Szp. id. nyolcz j acht; saG§r-vunn§ nyolczvan j
achtzig; v. ö. GOMB. [kaz. sigdz].
saklat zálog | pfand, Unterpfand [or. закладъ].
sala: s. карт Ucsebn. 50., ASM. 128. воробей (veréb j
spatze); vö. ZOL. sala село (falu | dorf) [kazE. sala dorf < or. село].
salam, Szp. id. üdvözlet | gruss; v§l s. jafiid sirdn pa,Da
ő üdvözletet küldött nektek; s. par- üdvözölni [kazB. säläm,
kazO. salam, kazB. salam, salam < ar. seläm heil, friede; begrüssung, Zenk. 515.].
salamalik : s. tav sir el legyetek üdvözölve! j seid gegrüsst!
(grussformel); аИккэт s. (meséből) id.
sajya-/ egyenes, szálas fa | gerader, hochstämmiger bäum.
say/aylty egyenes, szálas fákból álló erdő ] ein wald von
geraden, hochstämmigen bäumen; síil(d) tu iinfiis sajya%l§y,
sajyay lajd"/ кэЫ1д% (népdalból).
salán-, Szp. id. szétmenni, szétbomlani, eltörni | sich zer-'
streuen, auseinandergehen, zerfallen, zerbrechen, in stücke gehen.
salanfiídk törött, szakadt, rendetlen j zerbrochen, verfallen, (TJcsebn. 125) неряшливый.
salat-, Szp. id. szétszedni, szétszórni, szétbontani, eltörni
(trans.) ! zerstreuen, zerbrechen (trans.), раскидать, расточить.
salat, Szp. id. maláta j maiz [or солодъ].
salyu mogorva, zsémbes | mürrisch, störrisch.
salyulan- mogorvává lenni | mürrisch werden.
satyulat- mogorvává tenni | mürrisch machen.
salma metélt vagy szaggatott tészta j nudeln, gezupfter teig
[kaz. salma].
salma-jaski metélt-leves | nudelsuppe.
salma-siirBi id.
salma-ísird valamely betegség (a lábikrákon kelevények
támadnak) | irgend eine krankheit (bei der beulen an den waden
entstehen).
Paasonen H. Csuvas szójegyzék.

(NyK. XXXVII—XXXVIII.

Meli.)

114

PAASONBN

H.

salt-, Szp. id. eloldani, föloldani j losbinden, aufbinden,
abbinden, losmachen, lösen, развязать, разуть [vö. ? kazB.
eis- id.].
sahnen- kioldódani, levetkezni | sich losbinden, sich
lösen, sich ausziehen.
saldak, Szp. id. katona | soldat [or. солдатъ].
samana, saman, Szp. saman idő, kor | zeit; kdfiíuneyi sá
mánra pyrSnma j§v§r manapság nehéz élni [kaz. zamana, zaman <
ar. zemän, zemäne zeit, Zeitalter, Zenk. 481.].
Samar Самара város | die stadt Samara.
sam§r, Szp. id. (mérsékelten) kövér, húsos | (massig) fett/
dick, feist; vö. GOMB. [kaz. sinizz].
sam§r§l- Ucsebn. 141. разжиръть == samerlan-.
samerlan- hízni | fett werden.
samSrlat- hizlalni | fett machen.
san hófuvatag (pl. az úton, kisebb mint а кэН) J Schnee
wehe (kleinere, vgl. кэП); jur-sand id.
san-, 1. ez9.
sanDal: s§yman sanoald gálicz-féle (zubbony-szövetet festenek vele) [ art vitriol (womit der kittelstoff gefärbt wird), «са
пожный купорось» [kaz. oszmE. sandái Sandelholz; sandalya
btijadd er färbte mit Sandelholz < per. sendel Sandelholz, Zenk.
521., ar. sandal, sandel id. Zenk. 574.1.
sanDal Szp. 1. suiwal.
sap 1. sar§.
sap-, Szp. id. hinteni, szétszórni, öntözni | streuen, sprengen, (be)giessen [kazB. gib-}.
saBdn- szétszóródni, szétmorzsolódni | sich zerstreuen,
sich zerbröckeln, разсыпаться.
saBdnßidk morzsalékos | bröcklig, разсыпчатый.
зава: savdt-вава, edények, mindenféle edény v. tartó j
allerlei gefässe, gefäss und geschirr [kazB. sauSt-saba id., kazE.
saut-saba küchengeschirr, altV. saha большой туесъ (буракъ),
употребляемый при весеннемъ, родовомъ жертвоприношенш коня].
завак, Szp. id., Ucsebn. 31, saBaGa (növény-, bogyó-)fürt |
traube (von beeren), büschel, кисть (ZOL. «стебель, вт/гвь»)
[kazB. sabak kőiben, traube, kirgK. sabak стебель растешя, соло
мина; вътвь, на которой висятъ плоды, altV. sabak id.].
saban: s. sik- fellábon ugrálni (bizonyos játékban, a ki
veszít) | auf einem fuss hüpfen (in einem spiel, wer verliert).
sapla-, Szp. id. foltozni [ flicken [vö. ? esuv. sip, siph-].
saplattar- foltoztatni | flicken lassen.
sapWk folt j fleck (zum flicken) Tvö. sapla-; siphy].
sar, sar§: sar-yurt Ucsebn. 88. трутень (herémén | dröhne);
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sar§-yy,rt (Novoje Jakuskino) poszméh J wilde biene, hűmmel, дикая
пчела [ = ? csuv. sara gelb; vö. ? oszmE. sar§-ßa wilde biene].
sar-, Szp. id. elterjeszteni, kiteríteni, szélesíteni j (aus-)
breiten, breiter machen, erweitern, стлать, разширить; vir§n s.
ágyazni | das lager bereiten, betten [oszm. krrnB. sär- ausbrei
ten, ausspannen; samas§r s. die wasche ausbreiten].
sar§l- kiterjedni, szétterjedni | sich ausbreiten, sich er
weitern; siv sarUfiíd a víz megáradt j der fluss ist ausgetreten.
sar§m cséplésre szétterített kévesor a szérűn | zum dre
schen geordnete garbenreihe auf der tenne, посадъ.
sarlaGa széles j breit [vö. sar-].
sarla-G§s szélesség | breite.
sarlSy: %ir§m-sarl§%d heveder | bauchgurt der pferde, под
пруга [vö. sar-].
saramat: s.-кэвггп szivárvány | regenbogen (== azamatкдвгггг) [kazB. salauat Ырэгэ, vö. kaz. komE. salamat gesund,
gesundheit < ar. selämet das ganz- und unversehrtsein; integrität,
freisein von übel, Sicherheit].
sarana valamely növény; gyökere sárga, fenyötoboz-alakú,
ehető; virágjai szépek, halaványpirosak | eine pflanze mit hell
roten blumen, deren gelbe wurzel, die einem tannenzapfen ähnelt,
essbar ist, луковица [kazO. sarana лил1я (liliom j lilie)].
sar§, Szp. id. sárga | gelb, желтый, русый; sap-sar§ egészen sárga | ganz gelb; vö. GOMB. [kaz. sar§].
saral- = sarSy-.
sarty- megsárgulni | gelb werden.
sard-уэгЬ pirossárga j rotgelb, желтокрасный.
sard-úu топленное масло.
sard-isir sárgaság | gelbsucht.
sar§ az övről hátul lelógó hímzett és rojtos női dísz | ein
hinten vom gürtel herabhängender, brodirter weiberschmuck mit
franzen.
sar§-yüri annak rojtjai [ dessen franzen.
sarzippi (sar§-\-sÍB§) annak öve | dessen gürtel.
sar§pl§ Ucsebn. 73. вредный (káros | schädlich).
sas 1. saz§.
sazan ponty-féle | art karpfen [oszm. kirgE. sazan id.; or.
сазанъ].
sazarDdk, Szp. id. hirtelen ( plötzlich.
saz§, sas, Szp. id. hang | stimme; sas kdlar- siratni (a ha
lottat) | (einen verstorbenen) beweinen [oszm. krm. adE. säs
stimme, ton, geräusch, lärm].
sas-palli betű | buchstabe.
sat (be nem kerített) kert | (nicht eingezäunter) garten; vö.
GOMB. [or. садъ].
8*
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sat-pay(si bekerített kert | eingezäunter garten.
sav-, Szp. id. szeretni | lieben; vö. GOMB. [kazB. sej-, misBug. sii-].
savSn- megörülni | froh werden [kazB. sejen-, sejdn-,
misBug. süwdn-].
savSridé öröm | freude [kazB. sejönös, sejenöc, misBug.
süwdridc].
sava, Szp. id. vakaró-eszköz, gyalu-féle | Schabeisen, schabhobel, скобель; Ucsebn. 100. настругъ [vö. ? oszmZenk. sygastreicheln].
savala- окоблить.
savSk Ucsebn. 37. лотокъ, совокъ (kis liszt- v. gaboüalapátka | kleine schaufei um körn od. mehl aus- und einzuschütten) [or. совокъ).
savdl, Szp. id. ék j keil, клинъ; vö. G-омв. [? kmd. lebK.
s§y§s id., altV. s§y§s id. (клинъ), cüis колытокъ, гвоздь дере
вянный; vö. GRÖNB. 49.].

sav§t edény, tartó J gefäss (kazB. sau§t, kaz. csag. tobB.
saut].
S£%st óra j stunde; vö. GOMB. seyet [kazB. sayat, sägät,
kazB. sayät < ar.].
ssymet: xajar-sexmeph,
éü-$t%metú£9, inGsk-se/msfiéd bizonyos szellemek | irgendwelche geister; vö. MAGN. 91. зехлетъ
трудъ, забота; боль, вредъ [< ar. zähmet das gedränge eines
dichten haufens; mühsal, beschwerde, betrübnis, schmerz, krankheit u. s. w. Zenk. 478., vö. ar. sakämet Zenk. 512. misBug.
za/mät].
seyrs : manSn ssyrs %§ргэ (= тапэп fé&re %эргэ) nagyon
megijedtem, ijedtségtől szívdobogást kaptam | ich erschrak heftig;
vSl тапэп ssyrene /эвагЬгэ ö engem nagyon megijesztett [per.
zehre gallenblase, galle, zorn, mut, Zenk. 485.].
ss^rlsn- megijedni | erschrecken (intr.); vö. Márk X, 32.
ssydrlenDer- (meg)ijeszteni | erschrecken (trans.).
sehp a ki hibásan ejt valamely hangot | einer, der irgend
einen laut fehlerhaft artikulirt; ASM. 66. косноязычный.
semmdn szerint,-hoz képest | gemäss; vö. ASM. 218. егтэп,
s$m сообразно съ по (отъ егтэ способъ, мотивъ, напъвъ); vö.
GOMB.

sem.

sendk, Szp. id. nagy villa, szénahányó villa | grosse gabel,
heugabel, вилы; vö. GOMB. [kazB. sänäk].
ssnDdre, Szp. sendre függő ágy [ hängebett, hängepritsche
zum schlafen, an der decke, полати [kazB. sündärä, misBug.
sänddrä].
serjGer: jsídl-s. gálicz | vitriol, купорось [kazB. zavar, kazO.
zängär himmelblau < per.].
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seren -ónként | postpos. der beziehung auf jeden einzelnen,
jeden; vö. ASM. 217. seren, sajran, säjrän [vö. kazB. saydn id.].
sereßs fogóeszköz galambok és selyemfarkú locskák szá
mára, mely több, lószőrböl készitett, deszkácskára vagy botocskára erősített hurokból áll | art fanggerät für tauben und Seiden
schwänze (ein brettchen oder stöckchen mit mehreren schlingen
von pferdehaar), силки.
serDe, Szp. id. bot. baktopp | geissfuss (Aegopodium), снить
[kazB. särdä, misBug. zärdä].
s?k- bökni, döfni | (mit den hörnern) stossen, бодать
[misBug. sdk- coire cum femina].
sdGeGen döfős | stössig.
sdkme-sava Ucsebn. 100. рубанокъ (gyalu-féle | Schlicht
hobel).
s9Ge varsa (fűzfából) | kleine (weidene) fischreuse [kazO. sckä
нерета, веренька, верши, kazB. sehe id.; vö. altV. sügen рыбо
ловная морда, сплетенная изъ таловыхъ прутьевъ].
sdleGe, tajték, nyúlós nyálka j geifer [kazB. Sdlägäj].
sah, Szp. sele zab | hafer; vö. GOMB. S''>'Z;Í [kaz. sele].
sdh%, Szp. selek piócza | blutegel [kazB. sejleh, selek].
sdlGds hókása, vizes hó | schneebrei, schneeschlamm [ZOL.
szerint (76. 1.) tat. seit es].
sdÍBd lúg | lauge [kazB. sdltd].
sdlüdle- lúgozni | laugen.
sdlDdh lúgos | laugig.
sdltta- hirtelen kézmozdulatot tenni, csapni | die hand hastig bewegen, mit der hand ausholen, махнуть рукою [kazB.,
kazO. sdltä-].
sdm sötét | dunkel; кэгэг sgm-tdttdm ezen éjjel egészen
sötét, koromsötét van; sdm-sukk§r egészen vak | ganz blind;
sdm v§rman sötét erdő; vö. Bazsk. I, 39.; Máté XXVII, 45.;
vö.

GOMB.

som.

8ЭГ-1 kenni, dörgölni | schmieren, einreiben; vö. GOMB. 8ЭГ-,
s»r- [kazB. ser- treiben, kirgK. sür- гнать (табунъ); скоблить
кожу, когда ее о"бдвлываютъ; vö. kazB. sert- schmieren, reiben,
kirgK. sürt- вытирать, тереть; vö. csuv. ЗЭГБЭП-; vö. GBÖNB. 34.].
sdrGdfiid hegedűvonó | Violinbogen.
sdr-*, Szp. ser- szűrni | filtriren, seihen; pul§ s. húzóháló
val halászni | mit dem zugnetz fischen; vö. GOMB. s^r- [kazB.
SÜZ-,

86Z-].

SdreGen szűrő j seiher, filter; sdt-sdreGenni tejszűrő | milchs einer.
sdreGe kerítőháló, vonóháló (két ember a vízben haladva
czipeli) j zugnetz, бредень rkazO. süräkä черпакъ съ съткою для
ловли рыбы, наметка, misBug. söräkä id.; vö. csuv. sar- 2 ].
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saren egy húsvét előtti ünnep | ein fest, das vor ostern ge
feiert wird [ = kazO. serän, kazE. serä0n].
sdrdm, Szp. serem széngőz | kohlendunst [kazO. serem].
sBrls-, Szp. serle- (ónomat.) surrogni, dongani (pl. légy,
méh) | summen, schwirren (z. b. die fliege, die biene), жужжать.
sdrmn- vmihez könnyen hozzáérni, vmit érinteni, horzsolni | an etwas streifen, nur obenhin etwas berühren, an etwas
vorbeistreifen (ASM. VII. s a r i w K tat. = sdrdn споткнись); игава
kdDesss sdrDdnßed a kocsi könnyedén érintette a szögletet; §na
k§st sdrDdnmeDs juramasí, makrai őt érinteni se lehet, (mindjárt)
sír, vö. Máté VIII, 3 . ; vö. вэг-1 [kazO. serten- спотыкаться;
misBug. serten- — csuv. sdrDdn-].
sdt, Szp. söt tej | milch : vö. GOMB. [kaz. set].

sdDel asztal j tisch; vö. GOMB. [or. столъ; vö. kazB. estül].
SdDsl-sitti asztalkendő | tischtuch.
sdüdr- vonszolni, hurczolni, czipelni | schleppen, волочить
[vö. ? kazB. esterä- id.]
sdtrdn- schleppen (intr.).
Sdtksn, Szp. seDekken fanedv | baumsaft, сокъ; pul§-s9tkens
haltej | milch der fische.
Sdvsk meneteles | langsam abschüssig, geneigt, пологш.
sdvdrdl- friss izét veszteni (ital), megtörni | seinen frischen
geschmack verlieren, abgestanden werden (v. getränk); vö. ZOL.
75. раскисаться, прокваситься, свернуться, оседать, отсырт/гь.
SdVdrdlDer- caus.
s§j vendéglátás, lakoma | gastmahl, schmaus (~ isis) ; s.
kyr- megvendégeltetni j bewirtet, traktirt werden; гвэ yßnana kajzan s3j kurDdm [kazB. s§j].
s§jla- megvendégelni | bewirten, traktiren.
s§/: s§% sSy- keresztet vetni | ein kreuz schlagen, пере
креститься ; vö. GOMB.

sty- szúrni, csípni (pl. kigyó, darázs); csipkedni (madár),
csőrrel vagdalni | beissen, stechen (z. b. die schlänge, die wespe);
picken, hacken (mit dem schnabel) [kel.-tör. sok- einstossen,
stechen, beissen, Zenk. 527. (vö. oszmR. sok- hineinlegen, hinein
stecken, durchbohren), ur. suk пихай, засовывай, вкладывай,
втыкай (vö. jak. uk- legen, stecken, einpacken)].
s§%9 komor, mord, mogorva | mürrisch, barsch, unfreund
lich; s. éul nehéz szán-út (nagyon hideg időben, mikor a hó
száraz és a szántalp csikorog) j schwere Schlittenbahn (während
strenger kälte, wenn der schnee trocken ist und beim fahren
ein knarrendes geräusch sich hören lässt) = finn k i t e ä k e l i
[oszm. krmR. s§k§ das bedrängen; gedrängt, eng; streng, ernst,
die strenge; heftig (vom winde) (vö. oszm. krmR. s§k dicht ge
drängt, dicht zusammengelegt, kompakt, oft, oszmZenk. dicht
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gedrängt, gepresst, gedrungen, derb, häufig, reichlich), oszmZenk.
syky dicht, fest etc.; derb, stark, hart, streng].
s§/9 Ucsebn. 60. жадный (mohó, sóvár j gierig, begierig,
habsüchtig) [ujg. kel.-törE. sok habsüchtig, gierig; (kel.-tör.) neidisch, csagKún. sok geizig; böser blick].
s§y§n-, Szp. s%YSn csurogni, folyni; beszivódni | ausfliessen,
triefen, lecken, leck sein; sich einsaugen; ku vitre sSyanai; ku
vitreren siv sSyanat [kazB. s8f§n-}.
sSyman, sSkman, Szp. soyman testhez álló hosszú posztókábát j langer, dem leibe anschliessender rock [kazB. cikmän
kaftan aus tuch, tobGig. sükrnäu сермяга, cikmän сукно, каз>танъ; vö. ? csagKún. sokman grosse reisestiefel, oszm. sokman
eine art pantoffel oder Überschuh, Zenk. 578.].
sdlan elefánt | elefánt [or. слонъ].
sSmay, Szp. id. szó; hír, mende-monda | wort; gerede, gerücht; yalSy yussmßze s. süret híre jár a nép között; vattizsm
kaland s. közmondás j Sprichwort, sentenz; s. par- szavát adni,
megígérni | sein wort geben, versprechen ; vö. GOMB.
sdinayla- beszélni j sprechen.
sSmala Ucsebn. 1. smala.
sSmza, Szp. semza orr; állati orr (pl. kutyáé, macskáé,
disznóé); madár-orr, csór Inasé; schnauze, maul, rüssel; schnabel;
sdmzaBa kalaé- orrán keresztül beszélni, orrhangon beszélni
durch die nase sprechen; vö. GOMB. somza [ASM. 101.].
s§mza-sijd orrcsont | oberteil der nase, переносье.
s§mza-s§D§ksem orrlyukak | nasenlöcher.
sön, Szp. id. arcz, arczulat, szin | gesicht, antlitz, aussehen;
sm-s§Bat id.; ипэп sSn-sSBafiéd (sdtid-s^Bafiid) yitrd neki szép
arcza van [kaz. etc. B. s3n].
sSnzdr csúnya, rút | hässlich, безобразный.
sma- megvizsgálni, megpróbálni | prüfen, untersuchen, versuchen [kaz. sSna-],
s§n§, Szp. sono kopja; fullánk | spiess; stachel (der insekten,
z. b. der biene) [kazB. sene, jak. щи].
s§n(úz§r, Szp. id. láncz, bilincs | kette, fesseln, цъиь; vö.
GOMB. [per. zenf,ír, zingir kette, Zenk. 482.].
sSnfiíSrla- bilincsekbe verni, meglánczolni | in fesseln
schlagen, anketten.
sdBat 1. s§n [kazO. sSpat лицо, статность, видъ, misBug.
sifat id. < ar. sifet, syfat die äussere form, Zenk. 570.].
sdB§r fizdklan- kotlás következtében elromlani (tojásról
mondva) | zufolge des brütens verdorben werden (von eiern) [vö.
kazO. еаЬэгёэк испортившееся яйцо, болтунъ (romlott tojás | verdorbenes ei), cäbdrsdk гнилой, тухлый (megromlott, záp | faul),
с. fjQmerka болтунъ, гнилое яйцо].'
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s§B§rfieSkl§: s. еэтагва kotlás következtében elromlott
tojás ] zufolge des brütens verdorbenes ei [vö. az előbbit].
s§pka bölcső (hársfakéregből) | wiege (aus lindenrinde) [or.
зыбка].
s§psa, Szp. sopsa darázs | wespe, оса [kazV. sdpsä id. оса,
kazO. птерстень, оса, kazB. brutbiene, dröhne; misBug. sopsa].
s§r, Szp. id. festék j färbe (stoff, mit welchem man färbt),
краска [kirgK. s§r сурикъ, киноварь, краска, altV. s§r краска,
misBug. s§r id.].
s§r-§sti festő | färb er, maier.
s§rla- festeni | färben, malen.
s§ra, Szp. id. sör | bier [kaz. sSra].
s§ra-t's§m9 = is§m.
seran, Szp. seran nem cserzett bor | ungegerbtes leder,
сыромятная кожа [kazO. seran id., kazV. (s. v. кожа) serem
необделанная кожа].
sSran (Шуга csizma-féle | art stiefel.
s§r§ fakószürke, halaványbarna (teveszínű, de valamivel
sötétebb; lóról és macskáról mondják) J fahlgrau (wie die färbe
eines kameels, aber etwas dunkler, «zwischen сивый und сав
расый» ; wird von der färbe eines pferdes oder einer katze gebraucht) ; ZOL. 63. сърый, голубой [kazB. sere grau (färbe des
wolfes), kazO. sere оврый, misBug. sere «саврасый»].
sSrä-yurt, Szp. sor-yart hímméh [ männliche biene, трутень.
sdryßn- elszivárogni, kicsurogni | durchsickern, ausfliessen,
lecken; ky,rGa sdnßzen siv s§r%§nat' [vö. kaz. kirgR. sark- (kaz.)
tropfenweise abfiiessen, durchsickern; (kirg.) bis zum letzten
tropfen ausgegossen werden; kirgB. soruk- abfliesaen (vom wasser,
von einem nassen gegenstände].
s§ry§vat valamely gyermekbetegség (vízhólyagocskák a testen) | eine kinderkrankheit (wässerige bläschen an dem körper)
[vö. ? kazB. s§rkau krank; krankheit, kazO., misBug. s§ryaw
болезнь, хворь].
sSry§vat-kur§Gd a szántóföldön termő növény, melylyel a
s3ry§vat nevű betegséget gyógyítják (fazékban forralják s aztán
azzal a vízzel borogatják a beteg gyermek testét) j eine auf
den ackerfeldern wachsende pflanze, mit deren extrakt man
die sSryßvat genannte krankheit durch umschlage heilt.
s§rGa bizonyos dísz | ein zierat = alea [kazB. s§rya Ohr
gehänge, sdrja-Ьаи halsgehänge von silbermünzen].
s§rla- = S9rls .
sSrnaj, Szp. sornaj duda | dudelsack, sackpfeife, 1. MAGN.
200. [kirgK. sSrnaj гармоника (киргизы видять ее у татаръ);
misär tolmácsom szerint az orenburgi tatároknál sornaj гар
моника (?); oszm. zürna, zorna hoboe, Zenk. 479. < per. sürnä,
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sürnaj festpfeife, festschalmei, klarinette, schallhorn, hoboe,
Zenk. 507.].
s§rnaj-%urt «nagy méh, melyet külön méhkasban tartanak» [ «eine grosse biene, die in einem besonderen bienenstock gehalten wird.»
s§rt, Szp. id. hegy, domb | berg, hügel, холмъ, гора = tu ;
ZOL. 65. хребетъ горный [kazB. sSrt rücken, rückgrat, bergriicken, kazO. s§rt хребетъ, спина, бугоръ].
sdzar, Szp. id. nyest | marder [kazB. sosar, komB. sausar;
csagKún. süsar zobel, eichkätzchen, oszm. sansar fouine B.-M.
102., oszm. sansar, "vulg. samsar hausmarder, Zenk. 513., sansar
marder, Zenk. 521.].
sSzdl korpa [ kleie, отруби.
s§sk§ Ucsebn. 65. бредни (vonóháló | zugnetz) [altV. suska
мътокъ изъ чистой СЕТКИ на развилка для ловли мульковъ,
tob Gig. су згу сакъ].
sdD§r: s. tu- rabolni j rauben, ограбить; vö. Bazsk. I, 50.
sdDdrlan- id.
sdD§r- dörgölni, dörzsölni, simogatni | reiben, schaben, strei
chen, streicheln [altV. s§d§r id. скоблить, скрести].
s§tr§l- = sarDdii-; manSn итава kdDtsss sStrSlfiéd.
sSvaj czölöp, karó | pfähl (zum einrammen) [kazO. subaj <
or. свая].
sSvap lelki üdv j Seelenheil, спасете д у т и ; silfya sSvaea
pdlmsst nincsen szégyenérzete | er hat kein Schamgefühl; vö.
GOMB. sSvan [kazB. sauab, misBug. säivap < ar. sewäb (sewap)
Vergeltung der guten werke, Zenk. 337.].
s3v§ 1. Via pászma ( = 10 fonál) | Vis fitze ( = 10 fäden);
2. versszak | strophe [? tel. alt. krmB. saba teil, kmdR. sab§ id.].
s3v§r mormota j murmeltier, сурокъ; vö. ZOL. 64. сусликъ
[kirgK. suur сурокъ].
s§v§r , Szp. id. szórni | wannen, worfeln (getreide) [kazB.
sdiiSr-, sau§r-, kazB. säur-].
s§v§s .kullancs | zecke, baumlaus, клещъ; vö. GOMB.
s§vdslan darázs-féle | ein insekt, das der wespe ähnelt;
«nagy, a méhhez hasonlít, fészkét tölgyfák odvába rakja, mézet
gyűjt»; vö. ZOL. 28. vuslan терстень.
si1: pü-si test j körper, leib; pdVdnpisn sijdnfizen, üth tirh
Xlissdnfizsn, t'sdri varrdúfizen tuytSr íulalla! (ráolvasásból); vö.
MAÓN. 151. туловище.

si2, Szp. si évgyűrű (fán) j Jahresring (an einem bäum),
волокно дерева, (Ucsebn. 107.) слой.
sik-, Szp. id. ugrani, szökni; ráragadni (betegség) | springen;
anstecken (eine krankheit); ihre siGst a szív dobog j das herz
klopft; stkkiBe isup- vágtatni (ló) | galoppiren; sikkißs tsuptar-
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vágtatni | in vollem galopp fahren; vö. GOMB. [oszm. csagE. säkhüpfen; vö. kaz. siJor- id.].
sikkelen- rázódni, rázkódni | sich hin und her bewegen,
sich schütteln.
sikter- lenditeni, lódítani, ugratni, ugrasztani j in bewegung setzen, aufspringen machen, (Ucsebn. 142.) сдвинуть,
качать (ребенка).
siktdrme bölcsörűd | wiegenstange = kazO. sirtmä шесть
на которомь подвешена дт/гская люлька, очипъ.
sült-, Szp. id. rázni, lebegtetni, ingatni | schütteln, rütteln,
(Ucsebn. 142.) трясти, качать (дерево), встряхивать (одежду)
[vö. kazB. вэ1кэ-, вЛэк-; vö. GEÖNB. 33.].
sim a sör v. mézsör (legjobb) felső, sűrű része | der obere,
dicke (beste) teil vom bier od. met; vö. ASM. BCS. 66, 67.
simds zöld | grün [?? per. zebz grün, frisch, schön, lebens
kräftig. Zenk. 496.].
siijGer: irjGek-siyGer mindenféle kár, szerencsétlenségj allerlei
Unglück, verlust; vö. ASM. 115. inGek siyGek различный несчаCTÍH;

VÖ. M A G N .

63.

sip: im pyloer, sip рцШг (ráolvasásból) legyen gyógyulás,
legyen javulás! | es werde heilung, es werde besserung! [alt.
tel. lebB. säp zugäbe, beigäbe, kirgK. sep zugäbe, Zuwachs].
siple- kijavítani, újítani j ausbessern, renoviren; vö. sapla-.
sipletter- caus.
úpldy gyógyulás, javulás | heilung, besserung; je, рэзтЛ
Щгэ! Ыгэгап irWy, eDsmrsn úpldy! (ráolvasásból).
sir-, Г. ezir.
sir- elvenni, levenni, eltávolítani, elhárítani | wegnehmen,
abnehmen, entfernen; vy,s éinfiítn s§nal§k sir vedd le a takarót
a teherről! гвэ y,n§n Ъгэкпе sirDdm levettem róla a bundát;
гвэ эпа sirDdm levettem róla a takarót; ej, Щг§, siyla, manran
uzala tdzsls sir ó isten, oltalmazz, háríts el tőlem minden roszszat! tdlleze piran iíjGeGe siyGere sirze jar hárítsd el az engemet
fenyegető szerencsétlenséget! — vö. Luk. I, 25.; MAGN. 58.
[tel. oszmB. s§j§r- abreissen, abschälen, abziehen (die rinde, die
haut, die kleidung); (oszm.) abkratzen, abschälen; (oszm.) p§cay§ s. das messer herausnehmen, pärdäji s. den Vorhang fort
ziehen, jär jüzündän toprar§ s. von der erdoberfläche den staub
forttreiben (vom winde); vö. csagVámb. säjir- abziehen, abschaben,
abschinden, wegnehmen].
sirBdn- loccsanni, freccsenni | mit plätscherndem geräusch
gespritzt werden, (Ucsebn. 142.) брызгать, плескать; типа pilúz§k sirBdnfih. [kel.-tör. (B.) särpin- in einer welle sich fortbewegen ; vö. oszm. csagB. särp- bespritzen, spritzen].
sirB9t- locsolni, loccsantani, freccsentem | sprengen, be-

CSüVAS SZÓJEGYZÉK.

123

sprengen mit plätscherndem geräusch; vö. az előbbit [misBug.
sirpdt-}.
sis-, Szp. id. érezni | empfinden, spüren [kazB. siz-].
sizdmld/ Ucsebn. 111. чувство (érzet | empfindung).
sizü érzet | empfindung.
sivd, Szp. id. hideg; hideglelés | kalt, kälte; das kalte fieber,
лихорадка; s. tinaí §na ő hideglelésben szenved; vö. GOMB. [kazB.
s§ti§k, misBug. suw§k].
sivd-jend észak | norden; kaj sivd-jmdls menj észak felé!
sivdle hideglelés | das kalte fieber.
sivdn- lehűlni, meghűlni | kalt werden, sich abkühlen.
sivd-рэу hópehely | Schneeflocke.
sivdt- lehűteni | kalt machen, abkühlen.
sivd-isir Ucsebn. 102. лиxopaдкa(hideglelés das kalte fieber).
si1 Szp. 1. si^.
si*: si pul isten veled! | lebe wohl! прощай! si-pyl tselbúcsúzni | lebewohl sagen, abschied nehmen; vö. siv§ [kazB.
sau gesund, sau bul lebe wohl!].
sijan9 Szp. id. kár, veszteségj schaden, verlust [kazB. z§jan<.
per. zijän, zijäne id. Zenk. 485.].
sijanlS, Ucsebn. 89. sijenh káros | schädlich.
siy§ óvatosan | vorsichtig (adv.) [kazB. sak vorsieht; vor
sichtig].
siyla- óvni, védeni, őrizni j bewahren, hüten, bewachen.
siyld óvatos | vorsichtig.
Siran- Szp. 1. sdyßn-.
silSm Szp. 1. sivlSm.
sÜD§m, Szp. id. jobb (dexter) | recht; s. al§ a jobb kéz ]
die rechte band.
sip-, Szp. id. összekötni (pl. elszakadt zsinórt), hozzákötni,
hozzávarrni, hozzáilleszteni, megtoldani | zusammenbinden, an
binden, zu etwas binden, annähen, anstücken [kaz. etc. E. sap
ansetzen; bas sapkán Нэк ein stiefel mit einer kappe; sdnSyuk
sabar ol (ujg.) er setzt das zerbrochene zusammen].
SÍB§, Szp. id. csukló, íz | gelenk, суставъ, колвнцо; vutsippi Ucsebn. 57. полвно, плаха (fahasáb | holzscheit); vö. sarzippi; vÖ. sip- [vö. ? csagB. sapak stiel, stengel, kaz. kirg. tobE.
sabak knopföse, die Öse am ohrringe].
sip-, Szp. id. hörpenteni, hörpölni, kanállal enni | schlürfen, mit löffel essen, хлебать [oszmE. säp- einschlürfen, einsaugen, trinken, schlürfend trinken; vö. csagKun. sipkar- schlürfend trinken].
siptar- kanállal etetni | mit löffel füttern.
sir: sir-k§niBi gomba-faj | art pilz, bofist (—finn m a a n m u n а).
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sir-, Szp. id. a lábravalót a hársfakéregből készített czipőt
és a lábkötőt) felkötni j die fussbekleidung (bastschuhe und beinbinden) anlegen, обувать [oszm. krm. kazB. sar- (oszm. krm.)
umgeben, umhüllen, umschlingen, umwinden; (kaz.) aufwickeln
(garn); ajayS sard§ er umwickelte den fuss, ur. sar§ заверты
вай, обматывай, обвивай].
sirSs jászol | krippe, ясли.
sis-, Szp. id. szarni | scheissen.
sisna, Szp. id. disznó | schwein; sisna-azi kan-disznó eber;
sisna-suri malacz | ferkel.
siv§, Szp. id. egészséges j gesund; vö. sj 2 [kazB. sau; vö.
GEÖNB.~ 94.].

siväl- felgyógyulni | gesund werden, genesen.
sivl§% egészség | gesundheit.
sivl§/l§ egészséges | gesund.
sivSl- beszáradni (állott tojás) | abnehmen, eintrocknen (von
abgestandenen eiern) [alt. tel. leb. szag. kojb. sorE. söl- austrocknen, verdunsten, abnehmen, verschwinden, oszm. krm. kirg.
kkirg. ujg. sorE. sol- austrocknen, abnehmen, oszm. suyla- in
die erde eingesaugt werden, jak. uol abnehmen (von flüssigkeiten);
vö.

GRÖNB.

43.].

sivla-, Szp. id. lélegzeni | atmen; vö. GOMB. [kazB. sul§-,
misBug. sula-].
sivlds lehellet | atem; Ucsebn. 71. воздухъ (levegő j luft);
vö. GOMB.

sivl§m harmat | thau; sil§m-siv Szp. id.; vö. GOMB.
skup kapocsvas ) klammer (or. скоба].
smala, Ucsebn. 44. sSmala kátrány [ theer [or. смола].
»tan guzsaly, rokka | Spinnrocken [or. стань; kaz. stan].
stapan : s.-pus bot. «татарникъ», «татарская голова».
starasta falu véne | dorfältester od. -schulze, bauerältester
[or. староста; kazO. starasta].
stina fal | wand [or. emrzua; kazB. sírna].
strapil szarufa | dachsparren [or. стропило, стропила].
su-1 (inf. sSvas), Szp. id. fejni | melken [kazB. sau-].
su-% (inf. sSvas), Szp. id. számlálni, számítani; becsben tartani, megbecsülni | zählen, rechnen; schätzen, ehren (считать по
порядку; почитать); v§l тапа suma s§vat' ő becsül engem;
pire suma sun§É3n sirsDs ty,r§ suma siw§r azért hogy bennünket
megbecsültetek, benneteket is becsüljön az úristen I [ujgE. ab
sprechen, aufzählen, zählen, oszm. csag. ad. krmE. sai- zählen,
betrachten, halten; (oszm.) erzählen].
suj- hazudni | lügen [vö. suja].
sujsssd hazug | lügner.
sujester- hazudni ( lügen.
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siija, Szp. id. hazugság | lüge [tel. kmdB. sajak Zerstörung,
Verleumdung; vö. alt. tel. etc. E. saja- zerbrechen, zerstören;
csagE. sajiy das delirium, das phantasiren, csagKún. sajSy leeres
gerede].
suj%§: %ujx§-suj%§ mindenféle búbánat; allerlei sorgen, kummer und gram; vö. ASM. 115.
sujla- (ki)választani | (aus)wählen [kazB. sajla-].
suya, Szp. syra; vö. GOMB. [or. coxa; kaz. suka]:
suya-kalsGd pflugstürze, полица.
suyala- szántani | pflügen.
suya-puzd eke | pflug, coxa.
suya-timdri ekevas | pflugschar, сотникъ.
suya, puld-suyi kopoltyú | kieme [kirgE. sayak der winkel
zwischen hals und kinn. das obere ende des halmes, wo die
ähre beginnt, kirgE. saya der fuss eines berges; die mündung
eines flusses; die stelle, wo die klinge oder die lanzenspitze am
schaffe befestigt ist, csagKún. sakay doppelkinn, kom. (Codex
Cuman.) sayak mentum].
su%al, Szp. sural Szakál j bárt; vö. GOMB. [kaz. sakal].
suyan, Szp. suvan vöröshagyma | zwiebel, лукъ [kazB. soyan, suyan].
suyßr, Szp. sur§r szurok | pech. harz [kaz. say§z, tel. altE. saySs].
sukkSr, Szp. sekkdr vak | blind [kaz. suk§r].
sukmak ösvény | (fuss-)pfad; kujan-sykmaG9 a nyulak lábnyomai a hóban | die fussstapfen der hasen im schnee [kaz.
sukmak].
sul- megbabonázni, megrontani | behexen, durch Zauberei
verderben; ЩуаХтэё §aa suln§.
sulu megbabonázás, megrontás | behexung; ty,r§-sulu az
isten megrontása (személyesítve); tur§-sul-am§z9 annak az anyja.
sida keresztfa az ajtón, az asztalon stb., mely a deszkákat
összetartja, megerősíti | das querholz z. b. an der tür, am tisch
(an der unteren seite), welches die bretter befestigt; aUk-syli,
SJDsl-SUli.

sula, Szp. id. lép; lóbetegség (or. селезень) | milz; eine
pferdekrankbeit (russ. селезень).
sißayaj, Szp. sularaj bal; balog | link; linkhändig [kirgE.
solakai linkhand, komE. solayai id.; vö. kaz. sul link].
sulaiifiza: tevar-sylarißzi (nagy, madáralakú vagy négy
szögű) sótartó j grosse salzbüchse (viereckig oder in der form
eines vogels) [or. солоница salzfass].
sul§, (folkl.) syl, Szp. syld tutaj, szál j floss [kaz. sal].
sy,l§ len- vagy kender-kéve | flachs- od. hanfbündel (— finn
r oivas).
sul§} Szp. id. karperecz j armband.
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sul§m : s. tu- ( = su-%) számlálni, számítani | zählen, rechnen ; s. tuzan visser manit tivnd jaDa megszámlálván, mindenkinek három rubel jutott.
sulm- tántorogni J mit unsicheren schritten gehen, taumeln;
suna suUnai a szán félre csúszik, siklik j der schütten gleitet,
rutscht nach der seite; vö. Eazsk. I, 36. vSjran s. выбиться изъ
силъ [kazB. saldti- sich neigen, herabhängen, (kazO.) нагнуться,
повалиться, лоашться (о предметахъ)].
sulSyGd útszéli lejtő (téli úton) I gefalle (auf der Schlitten
bahn), раскатъ ( = kaz. sal§u) [kazO. sal3yk§ herabhängender
teil eines kleides].
sulySn hűvös j kühl, прохладный [kaz. salkSn.
щХудпХап- hűvösödni | kühl werden.
sulla- Szp. id. lengetni, himbálni, hintázni | schwingen,
schwenken, schaukeln [oszmE. salla- in horizontaler schwebe hal
ten ; wiegen, schaukeln; vö. csagKún. salSnmak sich nach allen
Seiten verneigen, csagKún. salymßak schaukel, wiege, oszm. salyn$"ak schaukel, schwinge, Zenk. 563.].
sullan- (oda s vissza) lengeni, billegni, ingani | sich hin
und her schwingen, in pendelartiger bewegung sein, (TJcsebn.
142.) качаться.
suüanDor- caus.
sum rubel (papirosrúbel) [ rubel (papier-rubel) ассигнацион
ный рубль; vö. ASM. 187. [kazB. sum id., kirgK. som кусокъ,
брусъ (железа), листовое железо; рубль, alt. tel. etc. Е. som
stück, harren etc.].
sun- kivánni, akarni | wünschen, gönnen, wollen; vSl mana
uzal sunaí ő nekem rosszat akar; ZOL. 62. son- желать, думать,
ИМЕТЬ расположете; yajar-sunassi Márk VII, 22. злоба [kazB.
Sana- zählen, rechnen, halten für etwas, oszm. krm. kirgK. san- id.].
sunarzS vadász { Jäger [kirgE. sonars§ ein Jäger, der nach
frisch gefallenem schnee auf die hasen- und fuchsjagd geht; vö.
kirgE. sonar frisch gefallener schnee, tobGig. sunar Звериный
промыселъ (jagd)].
synas, Szp. id. nátha | schnupfen; цпэп s. pur náthája van.
sunasla- tüsszögni j niesen.
sunoal, Szp. sarwal ülő j amboss [kaz. kirgE. sandal<per.].
sunD§y láda; skatulya, tartó [ kiste, kästen; schrein, Schach
tel; vö. GOMB. [kaz. sandSk < ar.: ar.-oszm. sunduk, gewöhnl.
sanduk kiste, schrein, Zenk. 574.].
siinfizSGa szigony (egykampós) | fischgabel, fischeisen (mit
e i n e m haken); vö. UznfihGz [csagE. sanciy kleine lanze, csag
Kún. saticdj kleine hellebarde, sanßy§ eisenhaken, pfeil der
wachtsoldaten; vö. ö-tör. csagE. sanc- stechen; kazB. сапэскэ
stachel; gabel (essgabel), vö. kazB. сапэс- stechen].
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щвэп, Szp. щвэп szappan | seife [kaz. sabSn].
supns vályú alakú abrakos tarisznya [ futtersack der pferde
(in der form eines troges; wird an beiden enden an die enden
der femerstangen mit schnüren befestigt, so dass das angespannte
pferd daraus den hafer fressen kann) [or. зобня].
sur-, Szp. id. köpni | spucken.
sy,r(DZ§k nyál | Speichel.
sura-, Szp. id. szaggatni, fájni | reissen (v. impers.), schmerzen, einen dumpfen schmerz fühlen, ломить, ныть; un§n alli
siirat kezében szaggatást érez [vö. kaz. s§zla- id., altV. s§s
ломота, боль въ костяхъ, s§sta- ныть; ломить (о костяхъ)].
suran, Szp. id. seb | wunde; vö. ZOL. 62. során болячка,
короста, убытокъ; MAGN. 149.
swanlat- Ucsebn. 142. ранить (megsebesíteni I verwunden).
suran-üsir köszvény! gliederreissen, rheumatismus, ломота.
щгап-virdnd sebhely, hegedés | narbe.
surni szaggatás | das reissen in den gliedern, ломота;
v§l azaplanai щтгве köszvényben szenved.
surat nagy, hosszúkás (100—200 kévéből álló) kéverakás j
ein grosser, länglicher garbenhaufen (von 100—200 garben) [kazB.
zurät; or. зародъ, зородъ, зарадъ, озородъ (DAL. szerint északi és
keleti Oroszországban)].
surty, Szp. id. juh | schaf [kaz. sarSk].
surfy-uri-titni
«juhlábfogdosás» | «das fussfangen der
schafe»: Szilveszter-estén a legények s a leányok a juh-akolba
mennek, a hol sötétben a juhok lábait fogdossák; aztán meg
gyújtják a lámpást; a milyen juhot fogott valaki, olyan lesz
a jövendő felesége, ill. férje (ha sötét, akkor barna, ha fehér,
akkor szőke stb.); ha pedig kecskét fogott valaki, annak fele
sége, ill. férje kóborló lesz j am Sylvester-abend gehen die
Jünglinge und die mädchen in den schafstall, wo sie die
schafe in der finsternis an den füssen fangen; dann wird ein
leuchter angezündet; wenn mein schaf schwarz ist, bekomme
ich eine brünette frau, resp. einen brünetten mann, wenn
weiss, bekomme ich eine blonde frau, resp, einen blonden
mann u. s. w.; wenn ich aber eine ziege gefangen habe, wird
meine frau eine herumbummlerin, resp. mein mann ein herumbummler sein; vö. ZOL. 20.
surBan, Szp. id. hosszú, keskeny, fehér, mind a két végén
hímzett fejkendő, melyet az áll alól a fej tetejére kötnek fel,
úgyhogy két vége a nyakszirtre lóg; megerősítésére a homlokon
a fejet egy más, közönséges fehér kendővel (pué-tutri) kötik
körül | ein langes, schmales, weisses, an beiden enden brodirtes
kopftuch, welches um das kinn hinauf auf den köpf gebunden
wird, so dass die enden an dem genick herabhängen; zu dessen
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befestigung wird dann ein anderes, gewöhnliches, weisses tuch
(pus-tutri) an der stirn um den köpf gebunden.
suman-sakki, зцгвап nevű fejkendőről a mellre függő
bőrdarab, mely üveggyöngyökkel, pénzekkel és (felső részén) egy
háromszögletes fémdarabbal: ésá-tsyGd (réz- vagy hamis-ezüst
ből, «польское серебро») van díszítve | ein von dem sursan
genannten kopftuch an der brüst herabhängendes lederstück,
das mit glasperlen, münzen und am oberen teil mit einem
dreieckigen metallstückchen (ses-teyGd) geziert ist.
surBan-'/§mi pflugstürze, отвалъ.
surt 1. prt.
sut törvényszék | gericht [or. судъ].
sut-, Szp. id. eladni j verkaufen; suudn il- megvenni | kau
fen [kaz. sat-].
suDd eladó áru j die zu verkaufende waare; suuas sutt§ma yakld latsa jpar!
suüana: s.-s§mmi farcsik csont | steissbein.
suDdu kocsonya | gallerte [or. студень],
sutski paraszt-rendőr a faluban | dorfpolizist [or. comcniu].
siiDuk egy sügér-faj (Perca lucioperca) | sander [or. cydanz].
sü- (inf. sdves), Szp. id. nyúzni, lehúzni (bőrt) | schinden,
abhäuten; vö. Márk XIV. 52. [kaz. suj-].
sün-, Szp. id. kialudni [ auslöschen, verlöschen (intr.); vö.
GOMB. [kaz. sün-].

siinDer- oltani, kioltani j löschen, auslöschen.
sürs, Szp. id. borona | egge; vö. GOMB. [oszm. sürgü id.,
Zenk. 524.].
sürs- boronálni | eggen [oszm. sür- id., Zenk. 524.].
süretke das gerät zum aufziehen der kette, сновалки (finn
1 о i n p u u t).
süretks-p§Di die sprossen, welche beim weben die kettenfäden oberhalb der litzen kreuzweise halten ( = finn t i u h t a ) .
süs egy guzsaly len vagy kender j zum spinnen bereiter
knocken flachs oder hanf, кудель; ISskSn^zek-siis azon len vagy
kender maradéka, mely a kefélés alatt földre esik vagy a kefén
marad, miután tekercset csináltak belőle | das Überbleibsel von
flachs oder hanf, das bei dem bürsten herabfällt oder an der
bürste haftet, nachdem man daraus einen knocken gemacht hat
[•== kazB. süs feineres flachs-, hanfwerg, kazO. süs кудель (181. 1.,
s. v. sdla-), kazV. (116. 1.) süs кудель (вычесанный ленъ въ
МОЧПУЪ для пряжи)].

süs-yiizSfizd (vö. py£§t) kócz, csepü j hede, werg, пакля.
süsmsn Ucsebn. 43. хомуть (hámiga | kummet).
süsmen-pdjavd ibid. гужи (a hámiga bőrszíja, vonószíj |
kummetriemen).
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süt- felfejteni, felgombolyítani (pl. gombolyagot, kötelet, hajfonadékot) | aufwickeln, auseinanderwickeln, распутать, размо
тать [kaz. süt-].
SÜDdl- —

Siltrsl:

sütrel- felfesleni | sich auflösen, sich auftrennen.
sütrst- = süt-.

á
sak-, Szp. id. akasztani, függeszteni j hängen, aufhängen
[vö. és Gál).
saGdn- függni | hängen.
saklan- fennakadni, ráakadni j hängen bleiben.
saklat- bekapcsolni | anhaken, zuhafteln, задать.
saklatma kapocs | haftel.
éaktar- caus. akasztatni | (aufjhängen lassen.
saG§, sak ez, emez dieser; vö. GOMB. [VÖ. PEDEBSEN, Zeitschr.
d. Morgenl. Ges. 57, 548. 1.].
éam: im-sam orvosságok | arzneien; vö. ASM. 115.
mmGa, Szp. id. homlok J stirn ; vö. GOMB.
samlamas szőrös j haarig, мохнатый.
samrSk, Szp. id. fiatal | jung; vö. sap [? oszmR. cämräk
aufgeschürzt, für flinke bewegungen bereit; kurz (vom gewande);
flink, schnell].
san, Szp. id. test | körper, leib; saramas sanzem sine an
kize кэг ne jöjj be meztelen emberek közé! san syj-atsa saramas sürsDes tum§z§ntís9 megteremtvén a testet, ne hagyd meztelenül járni!
éan-éy,r§m test | körper; man san-sy,r§ma (эвап Щугэ
testemen kelés támadt.
sanDaldk, Szp. id. idö(járás) | wetter; Ucsebn. 67. м1ръ,
свЗ>тъ; pajan tdtrel», ujar s. ma ködös, derült az idő.
san§, Szp. id. (öltöny)ujj | ärmel [kazB. jiy).
sap: S.-SUDS egészen világos | ganz hell; é. savraGa egészen
kerek ] ganz rund;. s. samrek egészen, nagyon fiatal | ganz jung,
blutjung; vö. GOMB. sap-sara [oszmE. cäp die bedeutung der
adjektiva verstärkende vorsilbe; cäp cävrä rund herum].
sap-, Szp. id. ütni; leölni, leszúrni (a disznót) | schlagen,
einen hieb geben; schlachten, tot stechen (ein schwein); av§n s.
csépelni | dreschen; итэг s. kovácsolni j schmieden; aza saBasb
a mennykő üsse meg! | möchte der blitz ihn treffen! vö. ASM.
313.; vö. GOMB.; VÖ. sy,p- [kazB. cab-].
еавэп- valamibe ütközni | sich an etwas stossen, убариться, ушибиться.
Paasonen H, Csuvas szójegyzék.

(NyK. XXXVII—XXXVIII.
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еавде- verekedni | sich schlagen, sich raufen.
sap-jissi, Ucsebn. 52. sap-jwSssi cséphadaró, dreschflegel;
vö. kazB. cübayac id.
; ;
sapkSfiíd ütőeszköz | Werkzeug zum schlagen.
еава%, еавщ-ia mégis | doch, dennoch; Ucsebn. 69. но ;
ak s§ml§%, еавау-ta paras pylai pirdn.'
еавэ, Szp. id. kis gally, rőzse | kleiner ast, reisig [vö. telß.
cabä junges gebüsch, cabaya id.].
sapla úgy | so, такъ [vö. еавэ].
saplasker olyan | solcher, такой.
sappa, 1. saramas.
dar hadsereg j (kriegs)heer, heerschar; utl§ 4. lovasság | kavallerie [oszmK. cäri heer, armee, trappen; csag. tarE. cärik, alt.
telB. cärü id., kazE. ciru heer; schar].
éar-^аЩ — sar.
sara, Szp. id. kopasz, meztelen | kahl, unbehaart, nackt;
s. j§D§ kopasz kutya; s, щгэ% nyírott bárány; vö. GOMB. sapéara [kazO., misBug. särä id., голый, безъ шерсти].
saramas meztelen j nackt; sappa s. egészen meztelen |
splitternackt; vö. GOMB.

saramaslan- meztelenné lenni | nackt werden, sich entblössen, обнажиться.
sarat- meztelenné tenni nackt machen, entblössen, Ucsebn.
143. ограбить, оголить.
swa-y,ral§ mezítlábas [ barfüssig (adj.).
sara-yran mezítláb | barfüssig (adv.).
sarán, Szp. füves rét | eine mit gras bewachsene wiese;
vö. serem; vö. GOMB. [kazB. ciräm rasen, grasfeld].
saranlty fü nélküli rét (melyen még nincsen fú vagy
már le van kaszálva) | graslose wiese.
еагэк, Szp. id. répa j rübe.
sartlat- (ónomat.) kiabálni (a haris) | schreien (von dem
Wachtelkönig).
saüan, Szp. id. fonott kerítés | geflochtener zäun, плетень
[kaz. citän, alt. telB. cedän].
saoSrDat- recsegni (pl. rossz szék, gyenge jég), pattogni
(pl. égő fa) | krachen, knistern, prasseln [ónomat, vö. kazB. sat§rda- poltern, rasseln; oszm. catSrda- brechen, knirschen].
saDdrDattar- caus.
éatma, Szp. id. serpenyő | bratpfanne, сковорода.
satma-avri сковородникъ.
satma-timdri id.
sava, Szp. kasza | sense; vö. GOMB.
savS, úav az, amaz | jener [vö. saG§\.
éav§r-, Szp. id. fordítani, forgatni; göngyölni; eszterga-
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lyozni j drehen, rollen; wickeln; drechseln; vö. GOMB. [oszmE.
eävir- drehen, umdrehen, umwickeln etc., ujgR. cäbir- id.].
S(iv§r§n- fordulni, keringeni; göngyölödni | sich drehen,
sich rollen ; sich wickeln.
sav§r§n§s : s. kaj- kerülőt csinálni | einen umweg
machen.
iavSt- vezetni | leiten, führen; vö. Máté XV, 14. [krmB.
jätä- hei der hand führen, oszmE. jäd- am zügel, am leitstrick
u. drgl. führen, oszm. csagE. jädä- am stricke führen; vö. kazB.
jitäklä- fahren, leiten].
savraGa kerek | rund; vö. savSr-; vö. sap [vö. oszm. csagR.
cävra kreis, umkreis; oszmE. cävirik Wirbelwind; gedreht, ge
wunden etc.].
savra-ySjra nagy kerek köszörűkő, forgattyúval | runder
Schleifstein mit kurbel [vö. savraGa].
savra-sil, Szp. id. forgószél j Wirbelwind, вихорь; vö. GOMB.
[vö. éavraoa].
savriyke = savraGa.
ssGdl, Szp. sakh, Ucsebn. 33. sekh kampó | haken, крюкъ;
vö. éak- [krmE. cägäl der haken am rocke, csagE. cäygäl haken,
oszmE. cängäl id.].
seGdlle : s. vilani bizonyos játék | ein gewisses spiel.
selnd% (Szeperkino falu), I. sinlik.
semje család | familie [or. семья].
semze, Szp. id. puha | weich; vö. GOMB. [kazB. jomesak,
szagE. jimßäk, krm., ó-törE. jSmsak id.].
ssmzsl- megpuhulni | weich werden.
semist- megpuhítani j weich machen.
serem gyep, parlag | rasen, grasfeld, з а л и т ь ; vö. Máté
XIV, 19.; vö. saran [kazE. ciräm niedriges gras, rasen].
ierem-k§mBÍ csiperke-gomba | Champignon.
ssrzi, Szp. id. veréb I spatze, sperling; sara-s. denevér !
fledermaus; vö. GOMB. [oszm. serce sperling, Zenk. 504.].
serDeslte Ucsebn. 44. schlussnagel am vorderwagen [or.
еердечнит].
sertlaslca Ucsebn. 44. == serneske.
ses : s.-teyGd háromszegletű, ezüsthöz hasonló érczkeverékből való veret azon a bőrszalagon, a mely a férjes asszonyok
fejkendőjére van erősítve s onnan a mellükre lóg | ein dreiecki
ger beschlag (terjGd) aus irgend einer silberähnlichen metallmischung («изъ польскаго серебра») an dem ledernen streif,
syrBan-sakki genannt, der an dem kopftuch der verheirateten
frauen (surBan) befestigt ist und über die brüst herabhängt
[1. PAASONEN, Die finn.-ugr. s-laute I, 93.; ?? oszmE. sas das
eisenblech (zum backen), oszmZenk. (558. 1.) saß schmiedeisen,
9*
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stabeisen; pfanne oder tiegel von geschmiedetem eisen od. star
kem eisenblech].
észen, Szp. id. műveletlen, ugar (a földről mondva) j un
bebaut; é. yir, é. var; vö. ZOL. 102. чечень чистый, ровный.
seéke virág | blute; vö. tsefizsk [kaz. alt. etc. R. cäcäk id.;
pocken].
édkls-, Szp. sekle- emelni, fölemelni | heben, aufheben;
édkleze piras hordani | tragen [kazB. jeklä- aufladen, aufbürden,
kom. oszm. esagE. jüklä- belasten, beladen; vö. ó-tör., ujg. alt.
etc. R. jük last].
édkhm, Szp. söklem teher | bürde, last; vö. Máté XXIII, 4.
еэ1е-, Szp. selä- varrni j nähen [kazB. jejlä-, kazO. ßejlä-,
misBug. jülä-}.
edlen, Szp. uölän kígyó | schlänge; /ura s. sikló, vipera
natter; %ur§n-'pusl§ s. vízi sikló | ringelnatter; tuj-s. kuszma
blindschleiche ; Шваг L «сърый змт,й» [kazB. jSlari].
еэкк, Szp. id. sipka | mutze; vö. GOMB. [csagR. jäläk
eine art mutze, die von fürsten getragen wird; vö. ASM. 107.\
sdmel, Szp. id. embernél valamivel magasabb rozsasztag а
szántóföldön, melyet másfél szekértereh kévéből raknak | ein roggenhaufen auf dem felde, der aus anderthalb fuhren voll garben besteht, копна; vö. GOMB. [kazR. ciimälä heu-, grashaufen].
еэтэг-, Szp. id. eltörni (trans.) | zerschlagen, zerbrechen;
vö. GOMB. s'^m^r- [kazB. jimdr- niederreissen, zerstören, alt. telR.
jämir- niederwerfen, zerschmettern, zerstören].
édmrel, Ucsebn. 92. еэтгеп nyíl | pfeil; vö. ASM. 106.
ёэтгэк törött | zerbrochen, entzwei.
édmrel- eltörni (intr.) | zerbrechen (intr.).
idmrdt, Szp. semert, Ucsebn. 31. еэтэН a Prunus padus bo
gyója | die beere von Prunus padus, черемуха; vö. GOMB. [kazB.
semert, semer, telR. d'§m§r§t, sorR. n§b§rt].
édmi-dt-jdv§séi Prunus padus.
еэп-,_ Szp. id. legyőzni | besiegen, überwältigen [kazB.ji^-J.
idiiBdr-

=

édn-.

едпэ, Szp. id. új | neu; i w s. újdonat új | ganz neu, nagelneu; s. éyl újév | neujabr; ьэпэгеп újra | aufs neue, wiederum;
vö. GOMB* [kazB., kaz. barR. Jana, misBug., alt. etc. R. janS].
édnel* megújulni | sich erneuern; édr édnelze jezerpéd.
édnet- megújítani | erneuern.
Едвэг Szibéria | Sibirien [kazV. Sdbdr; or. Сибирь],
еэргг, Szp. id. alja, seprő, élesztő j bodensatz, hefe [kazB.
éüpra].
еэг,г Szp. ser száz ] hundert; vö. GOMB. [kazB. jez].
édr-yut százrétü (gyomor) | blätter- oder faltenmagen, der
dritte magén bei den Wiederkäuern; vö. MAGN. 246.
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еэг-uraUcsebn. 89. мокрица.
s'ar,2 Szp. ser éj, éjszaka | nacht; sdrls éjjel | in der nacht;
еэгдэ múlt éjjel | in der vergangenen nacht; еэгэвг(у) éjjelen át j
die ganze nacht; vö. GOMB.
еэг,3 Szp. id. föld | erde; vö. GOMB. [kazB. jir).
édr-jizd «a földnek uralkodója v. gazdája, kinek szülei
vannak és családja: hr-úyGerd, еэг-seymefizd stb.» (аэге ptysa
tSraean еэг yuzi; un§n ash ат§Еэ py,r) | «der beherrschter
der erde».
еэг-kujan земляной заяцъ.
еэг-рэьэ «minden föld, mely a világon van» (tdnfiieri
рэвэт еэг); megszemélyesítve imádják j «all die erde, die es
in der weit giebt»; wird personifiziert angebetet.
еэг-siv ország | land, reich; vö. Eazsk. I, 8.
еэг-, Szp. ser- rothadni ] verfaulen, morsch werden; vö.
GOMB. sör- [kazB. еэг-, tar. csagR. cüri-].
еэгэк rothadt | verfault, morsch [kazB. еэгэк].
ídrt- rothasztani | faulen machen.
еэгШг ugar, ugarföld j brachfeld, brachland, паръ [misBug.
ёэПта].
sertmelle-vilani bizonyos játék | ein gewisses spiel.
еэНт-щэу a hatodik hónap j der sechste monat.
еэгэ, Ucsebn. 38. еигэ, еэгэ csö, csév | spule, weberspule
[ = kazB. ё'йгэ].
еэгэ, Szp. еёгэ gyűrű j ring, кольцо; kusb s. перстень; vö.
GOMB. [kazB. jezek, jezdk].
еэгвэ, еэг1е, 1. «зг.2
ídíd, Szp. id. kés | messer; vö. GOMB.
édt- elviselni, elnyűni (ruhát, lábbelit) | abtragen (ein kleid,
einen schuh u. s. w.), износить [kazB. prt- zerreissen; zerfetzen,
aufpflügen, alt. kom. oszm. etc. B. j§rt- zerreissen; die bekleidung, hülle abreissen, aufreissen].
édD9k: s. кэгэк kopott bunda | abgetragener pelz: s. s§BaDa elvetett, kopott hársfakéreg-czipő! abgetragener bastschuh;
s. ецгэк rongy | fetzen [oszmR. j§rt§k zerrissen, aufgerissen,
geöffnet].
еэБэ1-, Szp. id. elkopni | sich abschaben, abgetragen wer
den, износиться; man§n ав§ Í9Bdlfiíd csizmám elkopott.
idBes (infin.), Ucsebn. 50. пропасть (— éuyalas); vö. ASM.
VII. Ú9t заблудись (= авае, kaz. adás) [? jak. süt verloren gehen,
aufhören, erlöschen].
s9veBitt9l tanú | zeuge [or. свидетель].
édVd varrás, varrat | naht, т о в ъ ; vö. GOMB. [kazB. jej,
misBug. jü, bar. alt. leb. telR. jik id., oszmB. jiv id.].
еэгэЕУ, Szp. id. szabó | Schneider; vö. GOMB.
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s§Gd, Szp. id. hárs | linde; vö. GOMB. [kazB. jüka].
s§G§n- térdet hajtani (a fiatal házaspár, mikor a lakodalom
után először jönnek látogatóba az asszony szüleihez, a házi ma
nók (xdrt-sy,rt) tiszteletére; térdet hajt a fiatal asszony is a
tűzhely előtt, mikor a lakodalom utáni napon reggel először
hord be vizet a szobába ] das knie beugen [ó-tör. csagE. jükünsieh verneigen, gebeugt vor einem höherstehenden stehen, ver
ehren, vö. jak. sügüi sich auf die knie stellen, ujg., csag. oszm.
kom. alt. telB. сок- das knie beugen; eine kniebeugung (als
ehrenbezeugung) machen].
s§G§r, Szp. id. kenyér | brod; vö. GOMB. [? oszmB. cökäri
die körner der bucharischen hirse].
s§Gdr sdmzi brodkante.
s§l forrás, kútfő | quelle, родникъ; Ucsebn. 41. колодецъ
(kút | brunnen); Ucsebn. 94. édl-kus родникъ [kojb. kcsB. jul
bach, bergflüsschen, szagB. cul fluss].
éSl- Ucsebn. 143. спасать (megmenteni | retten) [kazB. jolbefreien von etwas, erlösen].
é§l- kitépni, kihúzni (pl. füvet, lent) | ausrupfen, auszupfen
(z. b. gras, flachs); vö. GOMB. snl [alt. kom. etc. B. jul- ausreissen, fortnehmen; vö. kazB. jolk- id., kkirg. krm. kom.
julk- id.].
édlD§r, Szp. id. csillag J stern (minden embernek van csil
laga ; a legfényesebbek a gazdag embereké; ha az ember meg
hal, csillaga lehull az égről; ha valaki hulló csillagot lát, akkor,
ha élni akar, ezt mondja: éit é§lD§r, sit S§ID§T, manSn Ú3ln3r
ШЪгпе!); vö. GOMB. [kazB., misBug. jeldez].
éSÍDSr-iikni hulló csillag | Sternschnuppe.
s§m, Szp. sem gyapjú, szőr | wolle, haar; vö. GOMB. [kazB.
jen die haare, wolle, vliess, flaum].
s§ml§ szőrös, bozontos, gubanczos | haarig, dicht mit haa
ren bewachsen, zottig, мохнатый.
еэтау, Szp. id. nagy darabokra metélt v. szaggatott tészta
nudeln, gezupfter teig; ZOL. 74. салма накрошенная; ZOL. 369.
круглыя ячменный лепешки иускаемыя въ похлебку; vö. MAGN.
76. [vö. kazB. cumar eine suppe mit klössen; az alakot illetőleg
vö. oszmB. cokmak *v cokmar keule].
s§ma%-jaski s.- leves j suppe davon.
sdtnarDa, Szp. id. tojás; here | ei; hode; vö. GOMB. [oszmB.
jumurta; vö. kazB. jemerka, bar. kom. csagB. jumurtka].
s§m§l, Szp. id. szükség, ügy|bedürfnis, angelegenheit, sache;
non sSmSlBa kÜD97i? vö. GOMB. [kazB. jemes].
édmSi, Szp. id. könnyű | leicht [kazB. jiydl, misBug. §щдэ1].
s§m§r, Szp. semer, Ucsebn. 71. smnSr eső | regen; s. é§vat'
esik | es regnet [kazB. jaySr, misBug, jayydr].
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s§mSr-^ylli (bot.) valamely növény, melyet а еэтэг-üfiéük
nevű áldozásnál használnak.
s§m§r, Szp. úemer ököl | faust; vö. ts§m§r [kazB. jemere,
jemre rund, kugelförmig; vö. kazB. jemrek faust].
éSmya, Szp. еэтта gombolyag| knáuel [kazB.jemyak, jumyak].
s§m,%ala- gombolyítani | auf einen knäuel winden, knäueln.
é§n£y, Szp. seney Kast | mehl; vö. GOMB. [VÖ. kazB. eri].
s§Büla, Szp. id. merőedény J (schöpf)kelle, trinkgeschirr, ковшикъ, цоловникъ [altV. cabala, mbala ложка].
Аэвап kelevény ! geschwür, чирей [misBug. сэвап id., oszmB.
cSban pickel, geschwür].
еэваоа, Szp. id. hársfakéreg-boeskor | bastschuh; vö. GOMB.
[kazB. cabata ? < per.].
sdBdDa-kanDri böeskor-zsinór | bastschuhschnur.
sdBaDatiirDds a bocskor talpa | sohle des bastschuhes.
s§r-, Szp. se?'- dagasztani, gyúrni (tésztát, agyagot) | kneten
(teig, thon) [komB. jür-, tar. tub. lebB. juyur kneten].
s§ra lakat j schloss (zum schliessen) [kazB. j&zak].
édraséi, Szp. id. lakat | schloss.
s8r(a)-uési kulcs j schlüssel.
sSrala- bezárni, belakatolni; békóba verni (lovat) j mit
einem schlösse verschliessen; einen mit schloss versehenen
spannstrick anlegen.
s§ra, Szp. id. sűrű (pl. erdő, leves) | dicht (z. b. v. walde),
dick (z. b. v. einer suppe) [? tel. altB. elrak dick, fest; ASMAKIN
szerint (ASM. 84.) = kaz. kuj§ dickflüssig, dick, dicht].
éSral- megsűrűsödni j dicht od. dick werden.
sSrat- megsüríteni j verdichten, verdicken.
еэтуа, Szp. sSrTcw poroszka-ló j passgänger; ku ut s§rya
[kaz. tobB. Jury a passgang].
s§r%ala- poroszkálni | in passgang traben od. gehen.
sSrDa (gomb, kolomp) füle | henkel (an einem knöpf, an
einer glocke): pp-sSroi tű foka j nadelöhr; vö. Máté XIX, 24.
sSrttan, Ucsebn. 64. еэгоап csuka j hecht; vö. GOMB [kazB.
curtan id.. oszmB. cortan aal, alt. etc. B. corton hecht].
s§t-, Szp. set- nyelni, elnyelni j schlucken, verschlucken,
verschlingen [kazB. jet-].
s§Dar, siDar, Ucsebn. 22. sÍDar: minDsr-édDar, tüZsk-sSDar
vánkosok és párnák, ágynemű j bettzeug; unm minDsr-s§Dar ny,mmaj sok ágyneműje van; Ucsebn. 22. подушка (párna | kopfkissen) [vö. jak. syttyk id.; vö. GBÖNB. 95.].
s§D9, Szp. set falánk | gefrässig [kazB. jet gierig herunterschluckend].
s§v-afni, 1. su.3
s§v-uj§y, 1. su.1
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éSvar, Szp. id. száj | mund; vö. GOMB. [kazB. auz, misBug.
awSs].
sevarlfy zabla | gebiss am zaume.
s§var/la- zabolázni | zäumen, den zäum anlegen.
édvar-matísi szájpadlás | gaumen.
si föle vminek, felület, felszín j das obere, Oberfläche; tu
sins a hegyre | auf den berg hinauf; tu sinfiís a hegyen | oben
auf dem berge; tu sinfiíen a hegyről | von dem berge herab,
hinab, etc. vö. ASM. 218.; ut-si kaszáláskor | die zeit der heuernte.
éijdlDi felső | oberer; s. кэвг felső ing J das obere hemd.
eijdnßze: manSn ar§m§n s. pur nőm terhes | meine
frau ist schwanger.
si-pus külső, külszín | das äussere (z. b. eines menschen);
vö. Eazsk. I, 40.
n-vitti gyermektakaró | kinderdecke.
si-, Szp. id. enni [ essen, fressen; vö. GOMB. [alt. telE. ji-,
oszmE. je-].
sims étel, étek j speise.
simds étel J speise; j§vSs-simds fa gyümölcse J obst,frucht
[kazB. jinws frucht, obst, szagE. cimds speise, das essen; frucht].
iinfiidk selejtes széna, takarmány-hulladék | die Über
bleibsel vom viehfutter (heu, stroh u. s. w.), объедки.
eil, Szp. id. szél j wind [kazB. jü].
sih harag | zorn.
silsn- haragudni j zürnen.
sild, Szp. id. tögy | euter [vö. kazB. jihn id., tar. kom.
csagE. jälin id.].
sih 1. die fitze (im garnsträhn), finn. k a a r t o ; 2. das
kreuzen der kettenfäden, finn. t i u h t a u s ; ^uDdr-silli = sih 1.;
%UDí>r-silli sippi fitzengarn, finn. k a a r t o r i h m a ;
kurißzaksilli = sih 2.; sih-sippi finn. t i u h t a r i h m a [alt. telE. jälä
strick, schlinge u. s. w.].
sihm gyalom | zugnetz, неводъ; vö. Máté XIII, 47. [misBug.
j§l§m id., bar, tob. tümE. jSlSm ein grosses netz].
sihm, Szp. id. enyv | leim [kazB. jihm, tar. alt. etc. E. jälim).
sihmls- enyvezni | leimen.
sil/e, Szp. SÜGS sörény [ mahne; vö. GOMB. [VÖ. kazB. jal§,
küärE. jäläk].
silnik, Eazsk. I, 23. s'ilndh, 1. sinlik.
итэк ünnep a pogányvallású csuvasoknál, mely előbb a
pünkösd előtti szerdán kezdődött és egy hétig tartott, jelenleg
pedig azoknál is pünkösdvasárnapján kezdődik; a keresztény
csuvasoknál is pünkösdnek a neve j eine feier bei den heidni
schen tschuwaschen, die früher am mitwoch vor den pfingsten
begann und eine woche lang dauerte, jetzt aber auch bei ihnen
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an dem pfingstsonntag beginnt; bei den getauften tschuwaschen
werden so die pfingsten genannt [== kazO. з(тэк, simik семикъ,
четвергъ предъ Троиц, днемъ < ог. семикъ].
sinlik, silnik, (Szeperkino falu) éelnd%, Bazsk. I, 23. silmk
előszoba, pitvar | vorbaus Гог. спннигсъ холодная горенка про ь
тивъ избы, черезъ сЗши, etc. DALJ.
sinze, Szp. id. vékony (pl. szeg, czérna) j dünn, fein [vö.
tobB. jiyickä dünn, alt. tel. lebB. cickä dünn, schmal «=jänckä»}.
sinzet- vékonyitani j dünn, fein machen.
sinzs pünkösdtáji ünnep, mely 1—В hétig tart és mely
alatt mezei munkát végezni nem szabad; hozzá tartozik az ü fizuk
nevű áldozás is j ein fest um die pfingsten, welches 1—3 Wo
chen lang mit allerlei spielen samt einem üfizük genannten
opfer gefeiert wird; die ganze zeit ruht die feldarbeit.
sinfihk, 1. si-.
sip, Szp. id. fonál, czérna; (vékony) zsinórka [faden, zwirn;
Ífeine schnür [kazB. pb, alt. tel. etc. B. jip].
éip-sdhn pferdehaar- od. wasserfaden wurm.
sirdk, Szp. id. égerfa | erle [kazB. jirdk].
sirdm, Szp. id. húsz | zwanzig; vö. GOMB. [kazB. jigdrmd].
Игэр szilárd, eros j fest, stark, hart, (Ucsebn. 98.) твердый,
(Ucsebn. 116.) жесткгй; s. j§v§s, s. laza, s. starik [kazO. sirdb id.
(крЕпкш, твердый)].
éirdplsn- megszilárdulni j fest werden.
du-, Szp. id. villámlani j leuchten (v. d. blitz), сверкать.
sizdm, Szp. id. villám | blitz; tibd é. villogás, száraz
villám | wetterleuchten; vö. suzSm [kazB. jäsdn, tobB. jas§n].
sit-, Szp. id. eljutni, elérni, utolérni: kijutni, elégnek lenni |
gelangen, erreichen, einholen; hinreichen, genug sein; siDet, siD9
elég! j genug! — vö. GOMB. [kazB. jit-}.
siDeldk ein zustand, wo man genug hat, довольство.
siDtbkld elegendő | hinreichend, достаточный; s. pafiid
eléggé adott | er gab hinlänglich, zur genüge.
sinsr- == sit-.
sÍDdn- felnőni, fölserdülni j heranwachsen, возрастать;
vSl siDdnnd sin, avlariDarma Ивэппд.
ÜDdriDer- caus. felnevelni | aufziehen, возращать; v§l
afizizsns üstsrze siDdrwsret.
eitle-, 1. sivDdle-,
SÍt-ty,nÍ,

1. SÍVD9.

siiisd, sifiid, siU hét | sieben [kaz. jidd].
sifih-sSlDdr, éiis-s§lD§r, sit-édlüSr gönczölszekérj der grosse
bar, der himmelswagen (sternbild); — mikor egyszer két férfi
i &ét lovon három kutyával vadászni ment, az utón megfagytak és lovastul, kutyástul gönczölszekérré váltak.
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úitiml hetven | siebzig [kaz. jitmas].
éivDd, Szp, id. hajfonadék (egyforma a leányoknál és az
asszonyoknál is) j haarflechte; vö. GOMB. éivdt.
•'•
éivDdh-, sitls-, Ucsebn. 144. sivdtle- befonni (hajat)
flechten (das haar).
sittuni hajfonatzsinór j schnür, worauf das haar ge
flochten wird; sit-tuni tümi díszítő gombok a leányok hajfo
nadékán | metallene knöpfe als zierat an der haarflechte der
mädchen.
sivfi'h, Szp. id. éles; él j scharf; schneide; vö. GOMB. sits»
[ujgB. jidik, jidi, komE. jiti scharf, barK. jidäii id., jak. syty id.].
sivfiídlen- élessé lenni | scharf werden.
sivfiidlet- élesíteni | schärfen.
iivfiidh:
iod-L kétélű { zweischneidig.
sivä'sds él | schneide, ocTpie.
sig-, Szp., id. Ucsebn. 145. siyas (infin.) kötni | binden, вязать.
éiylan- magát vkivel összeadni | sich mit einem abgeben
od. einlassen, связываться; ydv§noan pujan егпва an éiylan !
éiylanmr- összekuszálni, összebonyolítani (pl. czérnát)
verwickeln, запутать.
éiy§ batyu | bündel; vö. GOMB. SÍT§.
éil§/, Szp. id. bűn | sünde.
éiiryld bűnös j sündig.
éin, Szp. id. ember j mensch; vö. GOMB. [kom. alt. bar.
ujgB. jap seele].
SÍBSS- hozzáragadni, hozzákapaszkodni [ anhaften, ankleben,
sich anhalten; vö. Máté XIX, 5.; vö. javSs- [kazB. jabSs-}.
éiBdstar- hozzáragasztani J anheften u. s. w.
sir: %эг1д sir valamely szellem, melyet imádnak, «isten előtt
van, rokona neki» | irgend ein geist, der angebetet wird, «befin
det sich vor gott (ty,r§), ist mit ihm verwandt» (vö. MAGN. 88.
хырле сьыр Св. Николай); vö. ZOL. 67. sir крутой берегъ
(meredek part | steiles ufer); Хирлэ сьыр Красный яръ; vö.
GOMB. [kazB. far ufer, kaz. csag. oszmE. jar steiler abhang,
untiefe, schlucht].
sir-, Szp. id. rajzolni, írni | zeichnen, schreiben; vö. GOMB.
[kazB. jaz-).
éiru levél | brief.
siran part | ufer; vö. ASM. 106. [? tar. ad. alt. etc. E. jarzerspalten, zerteilen, auseinanderbringen].
sirla, Szp. id. bogyó beere; gartenerdbeere, клубника [kazB.
jiläk beere, alt. tel. kmdE. fiiak der erdbeere ähnliche beeren].
sirlu kipréselt és aztán megszárított bogyókásából készített papirosvékonyságú nyalánkság | ein von ausgepresstem und
gedörrtem beerenmuss bereitetes nasch werk, dünn wie papier.
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éirlay- irgalmazni, könyörülni sich erbarmen [kazB. jarlSka-].
sirma, Szp. id. kis folyócska, patak j flüsschen, bach, ücsebn.
93., ZOL. 67. оврагъ; vö. ASM. 106. [1. siran].
sirma-%9rri vízpart | der rand des wassere, Wasserlinie.
sirma-pir9 folyó torkolata | flussmündung, устье.
sirma-ригэ, s.-pué, é.-puélamdzd folyónak felső folyása,
forrásvidéke | der obere lauf, die quellen eines flusses.
éirma-samBi Ucsebn. 65. голецъ (halfaj | gründel).
sirt-, Szp. id. harapni j beissen fkazB. j§rt- zerreissen; zerfetzen, aufpflügen, kazO. 3Ш-, разрывать, 'теребить зубами,
разтерзать, alt. leb. küär. kom. ujgB. j§rt- zerreissen, in stücke
zerreissen].
sirtma : s. J9m nyitott gyermeknadrág j geschlitzte kinderhosen; ? vö. GOMB. siima posztónadrág [vö. oszmB. j§rtma^
der schlitz im kleide, im ärmel].
siDar, 1. i'§Dar.
siv§x, Szp. id. közel j nahe; sivdyra id., éivyara(%) kii gyere
közelebb! j komme näher! éivS/ri közeli | nah, in der nähe befindlich [ó-tör., ujgB. jayuk nah, ujg. csagB. javuk id., bar. kom.
•csagB. jauk id.].
siv^ar- közeledni | sich nähern.
siv§r-, Szp. id. aludni; elzsibbadni; megaludni | schlafen ;
einschlafen (von gliedern); gerinnen, stocken; vö. GOIIB. [? kazB.
caira- vor müdigkeit matt werden, misBug. $äjdr- id.; másképpen

GBÖNB.

77.].

s'u1 Ucsebn. 77. лъто (nyár | sommer) [kazB. jäj. jaj id.].
sula, Szp. id. nyáron; nyár | im sommer; sommer.
sSv-ujfy az ötödik hónap [ der fünfte monat.
én,- 1. yksu [kazB. jäjä bogen, krm. csag. oszmB. jai id.,
alt. kom. ujg. etc. B. ja id.].
SÍ/, 3 Szp. id. vaj, zsír, (kender)olaj | butter, fett, hanföl; vö.
GOMB. [oszmB. ja?, ujgB. jak, alt. telB. jü fett, öl].
sdv-arni farsang(hét) | fasching(swoche), масляница; vö.
MAGN.

101.

suGan zsírréteg (az állatoknál) | fettlager (bei tieren).
еи-кЗвэвэ vajnak ama része, mely az olvasztásnál a felszínre száll | jener teil der butter, der beim schmelzen an die
Oberfläche emporsteigt.
sula- kenni, zsírozni j schmieren.
susaBaGanni f= kariD§r-v§rri-saBaGanni) eszköz, melylyel
a kendermagból az olajat kipréselik j Werkzeug, womit das öl
aus den hanfsamen gepresst wird.
su-tdBd vajnak ama része, mely az olvasztásnál a fenékre
lerakódik | jener teil der butter, der beim schmelzen auf den
boden sinkt.
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su-Щвап a lópata alsó lágy része, nyírja | der. untere
weiche teil an dem hufe.
su-, infin. sgvas, Szp. id. mosni waschen [kazB. j§u- (o: ju-),
misBug. ju-, tar. kom. etc. B. ju-].
su-, infin. s§vas, Szp. id. esni j fallen, regnen; s§m§r s§vat
esik | es regnet [kazB. jau-].
suj§n harcsa j weis LmisBug. jäjm id., oszmK. jajSn bal§y§
eine lachsart, kirgK. iaj9n сомъ (weis), csagB. cajin hecht; vö.
kazR. jaj§k der schlei].
su%a, Szp. suva gallér | kragen (kazB. jaka].
suyalla- gallérral ellátni ; mit kragen versehen.
suyal-, Szp. sural- elveszni | verloren gehen, umkommen
[kazB. juyal ].
suyat-, Szp. syrat- elveszteni | verlieren, umkommen lassen
[kazB. juyalt-].
syyßr-, Szp. surSr- sivítani, süvölteni | wimmern, schreien
[kazB. cakSr-}.
ещгэт, Szp. id. verszt | werst, верста; vö. GOMB. [kazB.
сакёгэт].
sy,k, Szp. id. nincs, nem | es giebt nicht; nein [kazB. juk).
suk-sin szegény ember | ein armer mensch.
sul,1 Szp. id. út | weg; vö. süs-sul' [kazB. jul].
syl-si id.
sul,"2 Szp. id. év { j ä h r ; рэг sulDcm киэр egy év múlva jövök ; vö. GOMB. [? kaz. alt. etc. B. jas das lebensjahr, kaz. oszmB.
jäs id.; ? köz tör. j§l jahr].
sulién évente, évenkint | jedes jahr.
еиШуэг vén leány | alte Jungfer.
sulüaisk (éul-ytavldk) egy egész év, egy évnyi idő | ein
ganzes jahr.
sul: kus-suld, kus-sul könny | träne [kazB. jäs id., ó-tör.
ujg. alt. etc. jas].
éy,l-, Szp. id. kaszálni { mähen [kaz. krm. oszm. kkirgB.
cal- packen, fassen, hinwerfen, abhauen, a b m ä h e n , ausreissen].
sula, 1. su.1
sula-, Szp. sula- nyalni j leckni [kazB. fala-].
suUy- hozzáragadni, belekapaszkodni, csatlakozni J sich
anhalten, sich gesellen; sav3n tíury alßastS kilze sul§/t§r Ilemene!
(ráolvasásból) [kaz. bar. ujgR. jalya- anfügen, ansetzen, oszmR.
(Zenk.) jalka- anknüpfen, anbinden].
suldk négyszögletű hímzett vászondarab, melyet három
szögletes alakban összehajtva, régen a vőlegény zubbonyára
(%alat) (hátul a nyakrészre) felvarrtak ! ein viereckiges, mit
Stickereien geziertes leinwandstück, welches in ein dreieck
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zusammengelegt oben am rückenteil von dem mantel (%alat)
des brautigams vormals angenäht wurde [kazB. jaulSk tuch].
sui§m, Szp. id. láng | flamme [alt. küär. kom. etc. B,.jal§n;
vö. kazB. jalk§n].
SUIGS, (Adeläkovo faluban) éulsk, Szp. sy,lG§ ritka seprü
(melyet pl. a szórás alkalmával használnak) J undichter besen
(der z. b. beim worfeln gebraucht wird), метелка, которою
метаютъ колосья и пр. [vö. oszmK. cal- mischen, umrühren,
aufrühren; tozu calmak kehren, auskehren; kazB. caly§ sense].
$иЩ, Szp. id. levél (falevél stb.) | blatt; vÖ. GOMB.
éylu, Szp. id. aczél, melylyel kicsiholnak | feuerstahl, ог
ниво = tsakma [vö. ujg. oszmE. cal- mit einem schwänge schla
gen, schleudern, (oszm.) schwingen, oszmR. caWn feuerstahl; funke,
oszm., krm. kazR. cal§n- geschlagen werden; vö. csuv. sul-].
dum, Szp. id. gyom j unkraut [tel. kmdB. joy rasen, rasenstück, alt. tel. barB. jöy pflugfurche, der beim pflügen aufge
worfene rasen].
tumla- gyomlálni j jäten.
sy,m, Szp. id.: sumne mellé, -hoz | neben, zu, an (die seite);
symra mellett, közelében, nál j neben, bei, an (der seite); sumran
mellől, -tói | von der seite her, v o n — her; stina éumdúfiie рэг
ein tSrai a falnál áll valaki | an der wand steht ein mensch;
vö. ASM. 219.;

vö. GOMB. [kaz. alt. etc. E. jan seite].

sum§r Ucsebn. 71. 1. s§m§r.
ецп-, Szp. id. égni | brennen (intr.) [kazB. jan-}.
éunDar- égetni | brennen (trans.).
ецп- faragni (fejszével, késsel) | behauen, schnitzeln [kazB.
jen-, misBug. jűn-].
щпа, Szp. id. szán j schütten; pdßfok (рэ(оеэккэ) éuna
szánkó | kleines schlittchen, schleife, салазки [kazB. сапа].
éxmaska Ucsebn. 67. салазки.
sunat, Szp. id. szárny; úszószárny j flügel; flösse [kazB.
kanat].
ецпайэ szárnyas | beflügelt.
щр-, Szp. id. pofon ütni | ohrfeigen; als s. kezeit összecsapni, tapsolni | die hände zusammenschlagen, in die hände
klatschen; vo. Márk XIV, 65.; vö. sap- [kaz. etc. E. capschwenken, mit einem schwunge schlagen].
s'uBdj Ucsebn. 64. лещъ (devérkeszeg | brassen, Cyprinus
brama) [kaz. alt. tel. lebE. cabak ein kleiner fisch; (kaz.) kleine
fische, die plötze, kazO. cabak мелкая рыба, плотва].
щвэНа- czirógatni | liebkosen [vö. ? telE. jab§r- anrühren,
beleidigen].
éy,pk§m (egyenletes) fürt | (gleichmässige) traube, büschel;
vö. jaraea.
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mpkSmlan-: pilss supkSmlanza tSrat (laraí) a berkenyefa
bogyói fürtben vannak die beeren der eberescbe bilden trauben.
sur: s.-kunne tavasz; tavaszszal j frühling; im frühling;
Ucsebn. 77. sur весна (tavasz I frühling) [kazB. jaz].
sur-tirri tavaszi vetés | frühlingssaat.
éyr-. Szp. id. hasítani | spalten, колоть [kazB. jar-].
úur§k rés, hasadék, repedés | spalte, ritze [kazB. jar§k].
éur§l- hasadni, repedni [ sich spalten, bersten, reissen.
surma: surmaran mitten entzwei.
ецгап, Szp. id. gyalog j zu fuss [oszm. csagE. jajan zu fuss;
fussgänger; vö. kazB. jajau, jäjäü id., ó-törE. jaday id., ujgE.
jadak zu fuss].
suran-sin gyalogos | fussgänger.
mras-, Szp. id. megbékülni; eljegyezni | sich versöhnen;
verloben, сговорить неввсту; surasnS уэг menyasszony j braut
[kazB. järäs-, altE. jarai-J.
surat-, Szp. id. szülni; teremteni j gebären; erschaffen
[kazB. járat-].
ецгэ, sur, Szp. sur fél j halb, hälfte; é. еэвэг fél kenyér,
kenyérnek a fele | ein halbes brod, die hälfte eines brodes; s.
ml fél év [ ein halbes j ä h r ; sur§ p§t, Ucsebn. sur p§t fél pud |
ein halbes liespfund; p§t sy,r§ másfél pud j anderthalb liespfund;
ama-surri mostoha anya | Stiefmutter; aia-щггг mostoha apa
Stiefvater: ivSl-щггг mostoha fiú | Stiefsohn; уэг-щгг{ mostoha
leány | Stieftochter; vö. GOMB. sor [kom. oszmE. járd hälfte;
halb; vö. kaz. alt. etc. E. jar§m id.].
еиг-еэг-jend Ucsebn. 68. свверъ, полночь (észak f norden).
suri (3. szem.-raggal), Szp. id. kölyök, fiók (állató) j junges
von tieren ; j§D§-, каекэг-, ива-, kuzak-, sima-, yurt-suri stb., VÖ.
ASM. 117. [oszmE. jauru die jungen der tiere (hauptsächlich der
vögel), csagE. jauri die jungen der tiere].
úmia- kölykezni, űadzani | junge werfen.
sur§m, Szp. id. hát rücken [kaz. tob. TaraE. jauren Schulter
blatt, misBug. jaw§rn§ schulter, csagE. jayrin Schulterblatt, alt.
leb. tel. kumd. E. jarm Schulterblatt, schulter].
sy,r§m-s§mmi hátgerincz j rückgrat.
ецгэт két háncscsal összekötött kender- v. lenköteg (iv§s) |
zwei bündel flachs od. hanf mit bast zusammengebunden.
surSm-karDi = finn k i l i k k a (1. HEIKEL, Kalevalán sanasto 33.).
sur%a% hártya (pl. a tojáson) j häutchen, membráné [vö.
kaz. jar§ перепонка, Budag, II, 327.; vö. kaz. jar-kanat fledermaus, tel. alt. komE. jarü gegerbtes ledér].
surla, Szp. id. sarló | sichel; vö. GOMB. [vö. ANDERSON,
Wandl. 150.].
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щН-гуэ^э, s.-uj§y a nyolczadik hónap j der achte nionat.
surt, Szp. id. a háztelek az összes épületekkel j der hof mit
allen dazu gehörigen gebäuden, haus und hof; kil-mrt id.
kazE. jort].
úurt-éij» háztető j hausdach.
siirDa, Szp. id. gyertya | kerze [altV. jarta рыболовный луЧъ
(fischleuchte); vö. altV. jartma, jártas id., jart- лучить рыбу,
alt. tel. kmdR, jartma fischleuchte, alt. tel. leb. küär. komE.
jar§t- erleuchten, leuchten, altV. jarSt-, jart- id., освещать, jak.
syrclyh hell, leuchtend; licht].
surDalarDaGcmni, Ucsebn. 36. surDa-lartmalli gyertya
tartó jleuchter, тюдевЪчникъ.
sut- világítani | leuchten, erhellen, Ucsebn. 144. светить,
зажечь; ASM. 6., 16. засв-вчать [vö. SUDS].
SUD§, Szp. id. világos; világosság | hell; helligkeit, licht;
ydvel SUDÍ, Ucsebn. 69. %dvsl sutti napsugár | Sonnenstrahl; vö.
sap; vö. GOMB. [kazB. jakt§ licht, hell; lichtschein, csagB. jakiu,
ja-ydu helligkeit, hell].
suD§-%y,rt szentjánosbogár j leuchtwurm, Johanniswürmchen, св'втлякъ.
suD§la- : ty,l hmdla( pitymallik, virrad | es tagt.
snDdlan- fényessé lenni (pl. a teafőző) j glänzend werden
(z. b. die theemaschine).
suDdlüar- világítani | jmdm leuchten.
sut-samGa kopaszhomlokú j glatzig am vorderkopf.
sut-tdnpée «a fényes világ», megszemélyesítve imádják j
«die helle weit», wird personifiziert angebetet.
sü'/e vékony (pl. deszka, papir) | dünn, von geringer dicke;
vö. éin&e; vö. GOMB. ёйте [kazB. juka vékony, alt. juka id.].
éüysl- vékonyodni J dünn werden.
sä'/et- vékonyítani | dünn machen.
süye-еэг a lábszárak belső oldala | die inneren Seiten der
schenke!.
süye-timdr vasbádog | eisenblech.
ещг pul§ Ucsebn. 65. сорожка (halfaj | ein fisch); vö. ZOL.
75. стерлядь (?) [kazV. cegä balSk, cökä balek стерлядь, TaraR.
cükä baWk id. der sterlet].
sül, Szp. id.: SÜIDS fönt ; in der höhe; sülnen fölülről j von
der höhe; sülelle fölfelé | aufwärts, hinauf, etc.
éüh, Szp. id. magas | hoch.
süllds magasság [ höhe.
süldk ein von der wand des Speichers nach aussen sich
erstreckendes Schutzdach, навесь, = mord. nupal; vö. SUS. Aik.
IV, 97. 1.
еивд, Szp. id. szemét j kehricht, соръ [kazB. ciib).
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süpsE nagy kivájt, fedéllel ellátott bocska v. kád, melyben
fehérneműt tartanak (hajdan vajat is) | grosse ausgehöhlte, mit
deckel versehene kufe zum aufbewahren von wasche und (vor
mals) auch von butter, Ucsebn. 37. кадка; MAGN. 222. кадушка
съ крышкой и запоромъ; vjran-süpsi köpülő j butterfass (zum
buttern); vö. GOMB. [tel. alt. krm. kazB. capcak eimer (tel.);
fass (alt.); zuber (krm. kaz.)].
süre-, Szp. id. járni, utazni [ gehen, wandern, reisen; vö.
GOMB. [kazB. jer e-, jer-].
euren, Szp. id. sárga (ló) j fuchsfarben (vom pferde), рыжш,
ZOL. 77. буланый; vö. GOMB. [kazO. ßirän, mu&Bug.jirän рыяаи,
altE. järän fuchsfarben, rot (ein rotes pferd mit roter mahne
und schwänz)].
éiirUzen galandféreg, bélgiliszta | bandwurm, spulwurm,
глиста; vö. ASM. 94. i§r§ltidan id. (глиста).
S'MS, Szp. id. haj, hajszál | ein haar (capillus); süssem haj
das haar; ипэп yyra süssem ő fekete hajú; vö. GOMB. [kazE.
cäc, ó-tör. ujg. oszmE. sac].
süs-sul hajválaszték jhaarscheitel; = kaz. cäc juU; vö. syl.1
éüíe rojtok j fransen; sur§jayta tuü§rDa рцгЕэп suis (nép
dalból) [oszm. csagE. sacak fransen; quaste].
éüze, Szp. id. fűzfa («erdőben nő, nagyobb mint a folyó
parton növő pvati) | weide («wächst im walde, ist grösser als die
%§va genannte weidenart, die an den flussufern wächst») [?oszmB.
söjüt, ujg. kirgE. sögüt, csagE. söqat, jak. üöt weide, vö. MUN
KÁCSI NyK.

XXI,

127.,

GRÖNB.

67.j.

s
sak: s§m-sak csontok | knöchen; (yajar) tuytdr Шттэпfizen sakkdúfizen ! (ráolvasásból).
saGd varsa | reuse [or. жакг; vö. misBug. sah].
saGdlfiía lécz | latte, leiste,
saGdr (csak az imákban а уивэг szó mellett | nur in den
gebeten in Verbindung mit уивэг) baj, szorultság | not; уэп уивэг
an раг} %цв§г saG§r an par ! sirlay !
sakká-, Szp. id. kopogni, kopogtatni; fricskázni | klopfen,
anklopfen; einen nasenstüber geben [ónomat, vö. kazO. sak
стукъ, kazB. sakSlda- klopfen, anklopfen, klappern].
sakla kopasz j glatzig, kahl- od. glatzköpfig.
saklalan- megkopaszodni | kahlköpfig werden, die haare
verlieren.
sakla pus kopasz | der kahl- od. glatzkopf.
saklat- (ónomat.) dörömbölni j pochen, poltern, стучаться
[vö. sakka-}.
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