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ÖRMÉNY TANULMÁNYOK.

I.

Az örmény hasonlító nyelvtudomány jelen állása.
Daczára annak, hogy az örmény nyelv már régóta ismeretes 

Európában, s a XVI-ik század közepe óta számos munka állott a 
tanulmányozó rendelkezésére, belevonása az összehasonlító nyelv- 
kutatásba nem mindjárt az indogermán összehasonlító nyelvészet 
megalapításával egyidejűleg, hanem csak később, a szanszkrit, s a 
régi iráni nyelvek előrehaladottabb tanulmánya után s annak hatása
alatt történt (v. ö. Benfey «Gesell. der Sprachw.» 631.1.), s ekkor 
is, mint az iráni nyelvek körébe tartozónak, e nyelvcsalád keretén 
kívül jelentéktelen szerepe jutott, s tanúsága figyelemben nem 
részesült. Annál nagyobb lendületet vett azomban az örmény nyelv
vel való tudományos foglalkozás a legújabb időkben s mai nap is, 
úgyhogy az indogermán összehasonlító nyelvészet téren éppen 
oly, még be nem fejezett napi kérdéssé nőtte ki magát, mint a 
milyen minálunk a török-ugor atyafis ág kérdése. Egész nyelvészeti 
háború keletkezett, hasonló a miénkhez, s míg itt Vámbéry a ma
gyar nyelvet, elismerve — bár kisebb mértékben — ugor elemeit 
is, a nagy altaiság körén belül szorosabban a török-tatár csoport
hoz tartozónak vindikálja, addig az örmény kérdés a körül forog, 
hogy az örmény nyelv az iráni nyelvcsoporthoz tartozik-e, mint 
eddig hitték, vagy külön indogermán főnyelv, melyet ezentúl éppen 
úgy számba kell venni minden egyes nyelvi kérdésnél, mint akár a 
szanszkritot, óperzsát és zendet, gótot, ószlávot, görögöt, latint stb., 
a mint ezt legelőször Hübschmann H. strassburgi egyetemi tanár 
«Ueber die Stellung des Armenischen im Kreise der indogermani
schen Sprachen» (Kuhn, Zeitschrift für vergleichende Sprachfor
schung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen XXIII. k. 
5—43. o. Berlin 1877) értekezésében felvetette.

1*
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E napi kérdés, mint már az eddig elmondottaktól is kive
hető, több érintkező pontja folytán kiváló érdekű, mint némi tekin
tetben analog eset, ugor-török szempontból is, s a magyar nyelv
nek ezekhez való viszonyát illetőleg sok figyelemre méltó tanul
ságot rejt magában.

Az indogermán nyelvészet megalapítását megelőző időszakban 
az örmény nyelvvel Európában foglalkozók neveit Schröder «The
saurus linguae armenicae, antiquae et hodiernae» (Amstelodami 
1711) czimti derék nyelvtani művének, mely mai nap is haszonnal 
használható, előszavában találjuk összeállítva. Természetesen ama 
kornak nyelvi kérdésekben még tájékozatlan volta visszatükröződik 
az egyes művekben is, melyeknek éppen azért tudományos tekintet
ben ma már alig vehetjük valami hasznát. Majd szemita nyelvnek 
tekintik az örményt,1) majd töröknek,2) majd olyan nyelvnek, mely 
sajátságos, minden más nyelvtől független, s azokkal semmiben 
sem közös. Akoluth András pedig (szül. Bernstadtban 1654, megli. 
Boroszlóban 1704) egynek vallotta az örmény nyelvet a régi egyp- 
tomival, a mai kopttal.3) Ez állítást azomban már Leibnitz két
ségbe vonta. Újabban Robert Ellis («The armenian origin of the 
Etruscans» London 1861) Kis-Ázsia összes táj nyelveinek rokon
ságát az etruskkal és az illírrel és e tájnyelveknek eredetközösségét 
az örmény nyelvvel vallotta, mely nyelv szerinte a trák család 
képviselője, melyhez az említett nyelvek is tartoznak (v. ö. Patka- 
noff, Formation 145. 1.).

Azomban már Schröder után Maturin Veysiere de la Croze 
elismeri az örmény nyelvnek összefüggését az óméddel (iránival). 
Helyén van itt megjegyezni, hogy az első idegen nyelven írott 
örmény nyelvtan 1624-ben jelent meg Rivola Ferencztől. Ő adta ki 
1633-ban az első, bár alárendelt értékű örmény-latin szótárt is.4)

fi Introductio in chaldaicam linguam, syriacam atque armeniacam 
et decem alias linguas, a Theseo Ambrosio, Papiae 1539.

2) Th. Bibliander (Buchmann). De ratione communi omnium lingua
rum et litterarum commentarius. Tiguri 1548.

3) «Abadias armenus et latinus, cum annotationibus.» Lipcse,. 1080. 
Első mű, melyet Németországban örmény betűkkel nyomtak. (Neuinann- 
Avód 11. és 141. 1.).

4) Benfey «Geschichte der Sprachwissenschaft» művében az első 
örmény szótár megjelenését tévesen 1695-re teszi.
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Azóta nagyszámú örmény nyelvtan és szótár jelent meg majdnem 
minden európai nyelven, mi különösen a mechitaristák érdeme, 
kiknek kezeiből vette át nagyrészt a művelt Európa az örmény 
nyelvnek, irodalom és tudományosságnak bővebb ismeretét. A me- 
cbitaristáknak így részint közvetve, részint közvetlen is az örmény ■ 
hasonlító nyelvészet kifejlődésére nagy hatásuk volt, a mennyiben 
a velenczei mechitaristák vezették be az örmény nyelv alaposabb 
ismeretébe 1832-ben Pét ermann az 1876-ben elhalt berlini, s ké
sőbb 1874-ben Hübschmann strassburgi egyetemi tanárt, úgyszin
tén, mint bécsi mechitaristáktól hallottam, Müller Frigyes bécsi 
egyetemi tanár jórészt Velenczében is tanulmányozta az örmény 
nyelvet a sz. Lázár szigeti örmény kolostorban, s külömben Bécs- 
ben elég alkalma volt mechitaristákkal, kiknek itt kolostoruk 
és könyvtáruk van, érintkezni. Igen becsesek az örmény nyelv 
körén belül hazai örmény írók régibb és újabb munkái, s a szó
tári munkálatokban számos egybevetésekre találunk, melyeket a 
hasonlító nyelvészet is később igazolt.1)

Nemsokára Bopp fellépése után Pét ermann Henrik «Gram
matica linguae armeniacae» (Berlin 1837) müvével a figyelmet az 
örmény nyelv felé terelte. Pott «Etymologische Forschungen» 
első kiadásában (1833) még csak annyit mond az örmény nyelvről, 
hogy az árja nyelvek nagyobb befolyása látszik meg rajta, mind a 
mellett nem sorozza az árja nyelvek sorába. Petermannál már 
számosabb egybevetést találunk az indogermán nyelvek szavaival 
is. El kell ismerni, hogy Petermannt illeti meg a kezdeményezés 
érdeme, s Müller Frigyes, ki első bizonyította is tüzetesebben az 
örményt az indogermán nyelvcsaládba tartozó iráni nyelvnek 
hang- és alaktanának tárgyalásával, s egyes etymologia! fejtegeté-

Ü A velenczei örmény nyomdából kikerült könyvekről franczia könyv
jegyzék van kiadva, hol az egyes művek árai is közölve vannak. Peter- 
mann kisebb nyelvtanának (1. kiad. Berlin 1841, 2. kiad. 1842) könyvjegy
zéke is leginkább ezután készült. Meglehetős teljes összeállítása az örmény 
irodalmi munkáknak található Neumannál: «Versuch einer Geschichte der 
armenischen Literatur nach den Werken der Mechitaristen frei bearbeitet», 
Leipzig 1836. E müvet magyarra is lefordította A véd gyulafehérvári tanár. 
1. fűz. Pest 186!), 2. fűz. Gyulafehérvár 1883. Neumann müve főleg Sukias 
Somai mechitarista ez olasz művén alapszik: «Quadro della Storia lettera- 
ria di Armenia.» Lukácsi «A magyarok őselei» munkájában is van felje
gyezve egy néhány köpyvczím.
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Beivel,1) főleg az ő nyomdokaiba lép, valamint később ez utóbbiéba 
lépnek Patkanoff (Patkanean) és Hübschmann, ki azomban 1877-től 
kezdve az' örmény nyelv hovatartozása kérdésében más iránynak 
hódol.

Müller fellépése előtt Diefenbach 1843-ban Petermann köny
véről irt bírálatában (Jahrbuch für wissenschaftliche Kritik) az 
örményt határozottan indogermán nyelvnek nevezi, mely nyelv 
szerinte bizonyára korán vált külön és önállólag fejlődött; szoro
sabb helyet is jelöl ki számára a medo-perzsa ágban, meri, a mint 
mondja, a nagymérvű perzsa befolyás, mely különösen a sassani- 
dák korából ered, nem elegendő arra, hogy e rokonságot keveredés 
által alakultnak magyarázzuk. Windischmann is «Die Grundlage 
des Armenischen im arischen Sprachstamme» (Abhandlungen der
I. CI. der k. bayer. Akad. der Wissensch. IV. 1846.) értekezésében, 
melyet még 1836-ban, tehát Petermann dolgozatától egészen füg
getlenül írt, mint árja nyelvet tárgyalja az örményt. Gosche (1870- 
ben még hallei tanár, v. ö. Journal Asiatique 1870) pedig Diefen
bach szellemében 1847-ben irta «De ariana linguae gentisque 
armeniacae indole prolegomena»-ját (Berlin).

Bötticher, későbbi nevén Lagarde, jelentékeny adalékkal 
szolgált 283 szóegyezésével a hasonlítás anyagának szaporításához 
már 1850-ben («Zeitschrift der deutschen morgenländischen Ge
sellschaft» IV, 347—369. о : «Vergleichung der armenischen 
Gonsonanten mit denen des Sanskrit»). B. theologiai tanulmá
nyaira való tekintettel fogott hozzá az örmény nyelv megtanulásá
hoz, s e tanulmányok megkönnyítésének czélja vezette rá egyezte
tések összeállítására. Mint e munkájában, úgy a következőkben is, 
kevésbbó áll idegen befolyások és hatás alatt, mint Müller, Patka
noff és Hübschmann, kik, a mint már tudjuk, a meglevő alapra 
állottak. Az ő fejlődése egészen isolált, s megtartja e jellegét ké
sőbb is; számos egyeztetés ered azomban tőle, s hatása az örmény

9 Kulin és Schleicher «Beiträge, zur verg. Sprachforschung)) II. к. 
Heber das armenische ΊΊιν. «Ueber das j einiger Formen in Armenischen» 
III. k. «Zur Charakteristik des Armenischen» III. k. lieber das armenische 
dz» sth., majd Benfey «Orient und Occident»-ében (1801—60). 1860-tól kezdve 
majdnem szakadatlanul egész mostanig számos értekezése jelent meg a 
bécsi Akadémia Sitzungsbericht)eiben (Philos, hist, classe.) Ezeket később 
soroljuk elő.
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nyelvészet fejlődésére ez irányban kétségtelen. «Armenische Stu
dien»1) czímti legújabb kimerítő munkája is (Göttingen 1877) ki
vált történeti szempontból igen becses (4-r. 216 1.). E műben fel
találunk minden örmény etymologiát, összesen 2413-at, melyet 
addig felállítottak (megnevezve források szerint), s ezek közül azo
kat, melyeket helyeseknek vagy legnagyobb mértékben valószi- 
nűeknek tart, 166—188. o. közli. Elő van sorolva az örmény 
hasonlító nyelvészeti irodalom meglehetős pontos jegyzéke, s az 
örmény nyelvészeti kutatás történetét is összeállította, bár ez 
utóbbit, lehet mondani, egyoldalú és elfogult előadásban.

A már közlött, vagy másutt említendő könyvczímeket itt mel
lőzve Lagarde jegyzéke a következő művekről tesz említést: Bötti
cher Arica Halle 1851; Horae, aramaicae, Berlin 1847; Rudimenta 
mythologise semiticas, supplementa lexici aramaici Berlin, 1848; 
Wurzelforschungen, Halle 1852. Ciakciak Dizionario armeno ita- 
liano Velencze 1837. Cirbied Grammaire de la langue arménienne, 
Paris 1823. Justi Handbuch der Zendsprache, Lipcse 1864. Lagarde 
Gesammelte Abhandlungen Lipcse 1866; Beiträge zur baktrischen 
Lexicographic 1868; Symmicta 1877 ; Zur Urgeschichte der Arme
nier Berlin 1854. Saint-Martin Mémoires historiques et géographi- 
ques sur l’Arménie Paris 1818. 1819. Nor bargirk' haykazean 
lezui — Avetik'ean Gábor, (7/iacatur Siurmelean, Mkrtic Augere au
tói Velencze 1836—1837 örmény nyelven (lásd alább 10. lap). — 
Müller Frigyes értekezései a bécsi Akadémia Sitzungsbericht- 
jeiben (Philos, histor. Classe): 35. kötet: Zwei sprachwissenschaft
liche Abhandlungen zur armenischen Grammatik i860.

36 : Ueber die Stellung des Ossetischen im eränischen Sprach- 
kreise 1861.

38: Beiträge zur Lautlehre der armenischen Sprache 1.1861.
39: Beiträge zur Lautlehre der neupersischen Sprache I.

1862.
40: Ueber die Sprache der Avghanen I. 1862.
40: Zendstudien I. 1862.
41: Beiträge zur Lautlehre der armenischen Sprache II.

1863.
41 : Beiträge zur Lautlehre des Ossetischen 1863.

9 Abhandlungen der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göt
tingen. XXII. kötet és külön lenyomatban is.
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42: Ueber die Sprache der Avghänen II. 1863.
42: Beiträge zur Conjugation des armenischen Verbums

1863.
42: Beiträge zur Lautlehre der armenischen Sprache III. 1863. 
43: Zendstudien II. 1863.
43 : Beiträge zur Lautlehre der neupersichen Sprache II. 1863. 
44: Die Conjugation des neupersischen Verbums 1863.
44: Beiträge zur Declination des armenischen Nomens. 1863. 
44: Die Personalpronomina der modernen eränisclien Spra

chen 1863.
45: Beiträge zur Kenntnis der neupersichen Dialecte I. 

mázandaránischer Dialect. 1864.
45: Die Grundzüge der Conjugation des ossetichen Ver

bums 1864.
46: Beiträge zur Kenntnis der neupersischen Dialecte : II. 

Kurmängi dialect der Kurdensprache 1864.
48: Ugyanez III: Zazadialect der Kurdensprache 1864.
48: Armeniaca I. 1864.
48: Ueber den Ursprung der armenischen Schrift 1864.
55: Die Conjugation des avghänischen Verbums 1867.
64: Armeniaca II. 1870.
65 : Bemerkungen über zwei armenische Keilinschriften 1870.
66: Armeniaca III. 1870.
66 : Eránica 1870.
70: Zendstudien III. 1872.
77: Bemerkungen über die schwache Verbalflexion des 

Neupersischen 1874.
78 : Armeniaca IV. 1874.
Nem említi Lagarde Lauer művét «Grammatik der classi- 

schen armenischen Sprache» Wien 1869, mely nyelvészeti részé
ben csak az előbbi állítások felemlítésére szorítkozik.՛ Azóta Lauer- 
nek örmény chrestomatiája is jelent meg, hol Chorene Mózes ötödik 
századbeli történetíró művéből vett rósz van magyarázó (nyelv
tani és történeti) jegyzetekkel és szótárral ellátva. Ascoli-tól is van
nak örmény tanulmányok a Kulin féle Zeitschrift-ban, részint 
másutt (ismertetve a Zeitschriftban Schweizer-Siedler-től). 1877 
óta megjelentek: Müller Fr.: Armeniaca V. 1878 (86. к.) és meg
előzőleg 1877-ben: Ueber die Stellung des Armenischen im Kreise 
der indogermanischen Sprachen (84. k.), Hübschmann : Armeniaca
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Kuhn Z. XXIII. 400—407; Armeniaca I. Zeitschrift der deutschen 
morgenländischen Gesellschaft XXXV. 168—180.; Armeniaca II. 
654—664.; Armeniaca III. XXXVI. 115—134. és Pátkánofftól 
«Materialien zum armenischen Wörterbuch» Pétervár 1882 oroszul 
(v. ö. Hübschmann Arm. Stud. 15. 1.). Megjegyezzük még, hogy 
Aucher örmény-angol szótára újabban megjelent Bedrossian átdol
gozásában. Pécsben időzésem alatt 1882. nyarán nyomtatás alatt 
volt a mechitaristáknál egy német-örmény zsebszótár. Felemlíti 
Hübschmann (Arm. Stud. 7. 1. Z. D. M. G. XXXV. 178. 1.) Der 
Hohannes és Hapog Düz perzsa-örmény szótárát is (Konstanti
nápoly 1826.).

Benne lévén a bibliographiában, kiegészítjük ezeket az ör
mény nemzeti írók nyelvészeti munkái elősorolásával. Az V. sz.-ból 
Chorenétől származó nyelvtani magyarázatok Erzingáci XIII. száz. 
író nyelvtanába szőtt töredékekben maradtak fenn. Verdzánoch 
Mambrétól is van néhány nyelvtani töredék. E században fordítja 
le Dávid philosophus Trax Dionysius nyelvtanát is. VII. századból 
van Mózes süniki érsek nyelvtani műve. VIII. száz. István süniki 
érsektől örmény nyelvtani magyarázatok, Erzingáci művei között 
töredékben. IX. száz. Örmény nyelvtani magyarázatok Arevelci 
Hamam-tól. XI. száz. Magistros Gergelytől nyelvtani levelek és 
fia számára írt örmény nyelvtan és II. Gergely patriarcha (1065— 
1082) nyelvtana. XIII. száz. Aristacesnek örmény zsebszótárt 
tulajdonítanak; tőle van: «Szabályai a helyesírásnak, stylnek és 
ékesszólásnak»; Vártán örmény nyelvtana (konstantinápolyi kéz
iratban). Erzingáci Jánostól: 1. «Az örmény nyelvtan értelmezése» 
Trax mintája szerint. 2. «Az örmény nyelvtant illető magyarázatok 
gyűjteménye». Harmincz fejezetben kivonatokat közöl Magistros 
Dávid, süniki István és mások irataiból (kézirata a párisi könyvtár
ban van). XIV. száz. Izaiás örmény nyelvtana, melyet régibb nyel
vészekből állított össze. XVII. száz. Dsulfai Simon nyelvtana régibb 
nyelvészek alapján; Lengyel István elveszett örmény-latin szótára és 
örmény nyelvtana, Jeremiástól az örmény írói és népnyelv szótára. 
Nierzesevics Bogdán latin-örmény bibliai szótárkája, Róma 1695; 
Agob Jánostól latin-örmény nyelvtan és «Puritas linguae Armenie®» 
(Somai szerint «Perversitas 1. A.»).1) XVIII. sz. Chacsadur Arachiel 
nyelvtana; Merazean Athánáz olasz, örmény és török nyelven írt

Ο Agobtól «A török nyelv alapelvei» Velencze 1(583.
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nyelvtana 1774-ből. Velenczei és bécsi mechitaristák. Mecbitár nagy 
szótára 1749, folytatva tanítványai, kivált Ananeán által 1769 
(Velencze). Megírták tanítványai az írói nyelv szótárát is magya
rázva a népnyelv, s a népnyelvét magyarázva az írói nyelv által. 
Mechitártól van örmény nyelvtan is (Velencze 1770). Olasz-örmény- 
török nyelvtan (Velencze 1792); olasz-örmény-török szótár (u. o. 
1804—1829), Paschal Auchertól franczia-örmény és örmény-fran- 
czia nyelvtan és szótár (Velencze 1812—1817, 2 köt.); Brand János 
és Paschal Auchertól angol-örmény és örmény-angol nyelvtan és 
szótár (u. o. 1816—1825, 2-dik kiadás 1832); Csámicsián Mihály 
örmény nyelvtan (u. o. 1779); Akoncz Kövér latin-örmény szótá
rának elveszett kézirata; Avedik Gábortól «Nagy örmény nyelvtan» 
(u. o. 1815), u. ez compendiumban 1. örm. népnyelv (1819), 2. régi 
nyelv (1823). Avedik müve alapúi szolgált jórészt Sallantean Mi
hály moszkvai igazgató hasonnemü munkájának is, s Cirbied 
nyelvtana az Avedikeanénak csak átdolgozása. Ugyancsak Avedik- 
töl van olasz nyelvtan, melyben mindkét nyelven vannak párbe
szédek és levelek. Franczia nyelvtan örmény nyelven Antimosean 
Arzéntől (függelék: a franczia és örmény verstanról) Velencze 
1821. A grammar Armenian and English by Paschal Aucher (Vel. 
1832). «Az örmény nyelvtan elemei» népnyelven írva (Vei. 1833). 
«Az örmény nyelv új szótára» Abb. Mechitar, Gabr. Avedichian, 
Chatschadur Siurmelian et Bapt. Auchertól (Vei. 1836 2 köt.). 
Gyakorlati örmény nyelvtan (Vei. 1839). Dictionnaire Francais- 
Armenien-Turc par Pascal Aucher (Venise 1840). «Az óörm. nyelv 
kézi szótára». Vei. 1831 ; Angol-örmény zsebszótár Vei. 1835.— A 
konstantinápolyi örmény nyomdából került ki egy perzsa-örmény
török szótár, melynek kiadását Pesdemleán Gergely gondozta, kitől 
szintén van nyelvtan és szótár. — Arménisták. Bivola Ferencz 
milánói tanár: Örm. nyelvi. Milano 1624, Örm.-latin szótár, Pár is 
1633; Galanus Kelemen: Grammaticae et logicae institutiones, 
Коша 1645; Villotte Jakab franczia jezsuita: Latin-örmény szótár, 
Kóma 1713; La Croze (1661—1739) is írt örmény szótárt, mely
nek kéziratáról ma semmit sem tudnak. Lourdet Simon Péter abbé 
párizsi tanár 14 évig dolgozott örmény szótáron, s e végből két 
evet Velenczében is töltött. Segítségére volt szótára készítésében 
Kövér István is, akkori főapát. E szótár a Lourdet család birtoká
ban van. Végül megemlítjük, hogy Németországban első, ki tudott
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valamit örményül, Pfeiffer Ágoston; kiadatlan munkája: «Prae
cepta linguae litteraris armenicae.» Bellaud orvostudortól van : 
«Essai sur la langue Arménienne» Paris 1812. — Az örmény 
nyelvészet történetére vonatkozó helyek: Benfey: Geschichte der 
Sprachwissenschaft. München, 1869 (több helyen), továbbá Müller 
Fr. Sitzungsberichte 35. к. 191. 1., 84. к. 211. 1. («Ueber die Stel
lung des Armenischen» stb.); Patkanoff «Formation» 133—145. 1. 
«0 dialektach» 13. 1.; Lagarde «Armenische Studien» 1. 1., 191 — 
209 1.; Hübschmann K. Z. XXIII. 6. 1., «Armenische Studien»
1—9. 1.; ezenkívül még elszórva egyes adatok találhatók a külön
böző szakirodalmi művekben. A «Russische Revue»-ben megjelent 
közleményekről (XVII., XIX., XXI. kötet) csak nem rég értesül
tem. E folyóirat XVII. kötetében (St.-Petersburg 1880) 70—89. 1. 
Patkanoff pétervári egyetemi tanártól «Ueber die Stellung der ar
menischen Sprache im Kreise der indoeuropäischen Sprachen» 
olvasható, melyben Hübschmann álláspontjára reűectál. Nyelvé
szettörténeti rész e czikkben: 70—77 1.; 77. laptól a kérdés meg
oldása érdekében még ezután teendő vizsgálatokról szól, s kifejezi 
abbeli nézetét, hogy végleges eldöntésre még ma nem érett meg. 
A nyomozások eredményeit Hübschmann szellemében foglalja 
össze. Justi ismertetése Hübschmann «Arm. Studien»-jéröl: Liter. 
Blatt für oriental. Phil. 1883.

Alapvető müve második kiadásában : «Vergleichende Gram
matik des Sanskrit, Send, Armenischen, Lateinischen, Litaui
schen, Altslavischen, Gothischen und Deutschen» (Berlin, 1857— 
1861. E inü 3-ik változatlan kiadása megjelent Berlin 1870) az ör
mény nyelvet már Bopp is felvette (Előszó 17. 1. Casusbildung 
359. 1. stb. a 3-ik kiadás szerint).

Az örményt számbaveszik Spiegel «Grammatik der Iduzwá- 
resch-Sprache» (Wien 1856): «Das Verhältniss des Armenischen 
zum Huzwärescli» (186—192.1.), Justi: «lieber die Zusammen
setzung der Nomina in den indogermanischen Sprachen» (1861) 
műveikben, Ewald a nemindogermán nyelvekhez való viszonyát 
tárgyalja (v. ö. Benfey «Geschichte der Sprachw.» 632.1.) Gött. gél. 
A. 1862. Marie («Ueber den Ursprung und die Entwickelung der 
Lautverschiebungen im Germanischen, Armenischen und Osseti
schen», Hamm 1863) pedig az örmény , 1 au tver Schiebung'-ró 1 
ír. Patkanoff felemlíti (Formation, 135. 1.) e kevésbbé ismert 
közleményt is «Place de l’arménien parmi les langues indo-
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européennes» (Bevue de l’Orient 1858, VII. к. 36—48. 1.) De- 
látretól.1)

Rendszeres és tüzetesebb nyomozása az örmény hang- és 
alaktannak az ómban, mint már említettük, csak Müller Frigyes 
értekezéseiben található először. Öt követi egészben Patkanoff, 
örmény nevén Patkanean szt-pétervári egyetemi tanár: «Izsljedo- 
vanije о sostave Armjanskavo jazika» (Pétervár 1864) oroszúl írt 
értekezésében, mely Prud’homme által francziára fordítva, s Du- 
laurier párisi tanár jegyzeteivel ellátva «Becherches sur la forma
tion de la langue arménienne» czím alatt a «Journal Asiatique»- 
ban jelent meg (Sixiéme Bérié XVI. k. Páris 1870), s a hang- és 
alaktan tárgyalását foglalja magában (125—293. 1.).

Megemlítjük itt P. S. Dervisjan bécsi mechitarista «Armeniaca
I. Das altarmenische kh stb. Anhang. Altarmenisch-baktrische 
Etymologien i) (Wien 1877) munkálatát, mint olyat, mely egyedüli 
összehasonlító nyelvészeti munka eddigelő a mechitaristák akadé
miája részéről. Ehhez járul még P. Sibilian közleménye Sitzungs
berichte VIII, 283. 1. (ez értekezésben: lieber 17 unedirte Münzen 
der armenisch-rubenischen Dynastie in Kilikien) az orosz-örmény 
kiejtésről.

Hübschmann fejlődése menetének megítélése czéljából érde
kes régibb dolgozatai közül a «Zur Casuslehre» (München 1875) 
egy tétele, hói az örmény nyelvet szóba hozza (332. s köv. lapok 
jegyzete). Itt elismeri mindenek előtt, hogy az ossetnek és az ör
ménynek az iráni nyelvekhez való sorolása a Müller Er. vizsgáló
dásainak eredménye, s a mint legújabban «Armenische Studien»- 
jében (1883) is mondja: «én csak Müller Fr. iratainak ismeretével 
fogtam hozzá az örmény tanulmányozásához és ezt, mint ő, iráni 
nyelvnek tar ottam» (3. 1.). Megtaláljuk «Casusl.»-ben az iráni 
nyelvek családfáját is Müller magánközlése alapján. E szerint:

9 Megemlítjük Patkanoff után még a következő másunnan nem 
ismeretes műveket: Emin, Grammaire arm. oroszúl, Bersieff «Premiers 
élémens de la langue arménienne» szintén oroszúl. Emin még más műve
ket is irt. Mint Patkanoff említi «Formation» 148. 1. lefordította Choreneit 
oroszra s e könyvében 301—376. «Sur Г alphabet arménien» ír. Lukácsi («Ma
gyarok ősei» 83.1.) szerónt 1850-ben Moszkvában Örményország ókori regéiről 
irt értekezése jelent meg. Patkanoff a következő örmény munkákat is hasz
nálta a Formation írásánál: Bagratouni Arsón mechitarista nyelvtanát, 
Denys de Thrace Grammaire, tirée de deux manuscrits armóniens, publióe.
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Ó iráni (ismeretlen)

X
Ó örmény 
(ismeretlen)

Ó baktriai
Pashto1)

Ékiratok nyelve X
Új perzsa

Örmény Ossét Kurd

Kifejezi az ómban már itt, a mire «Arm. St.»-ben hivatkozik 
is (idéz. h.), hogy a ki az örmény grammatikába beletekint, az első 
tekintetre kételkedni fog annak iráni voltán. De a «Casusl.»-ben 
még azt mondja, hogy e kétségek beható tanulmány után elosz
tanak, s mintegy maga magát iparkodik ez irányban meggyőzni.

A grammatikai alakok, mondja, többnyire új képzések (Neu
bildungen), s ezért nem egyeznek az indogermán alakokkal, s a 
szavak is új képzőkkel vannak ellátva; ez az, a mi az örménynek 
főkép idegen benyomást kölcsönöz. Csak két pontban látszik ala
posabbnak kétsége a nyelv iráni jellegére vonatkozólag 1. az instru
mentális b-je, Ճ. a jelen idő egyes második személyének, s egyes 
más szavaknak s-je miatt, melyekben az s eredeti indogermán 
g-nek látszik megfelelni. Mert ha a b az indogermán instrumentális 
bhi-je, már ezért külön kellene szerinte az örményt az iránitól 
választani, de itt még Müller Fr.-vei együtt az instrumentalist is, 
mint a legtöbb grammatikai alakot új képzéseknek tartja, bár
milyen alakra vezetnők is vissza a b-1. Az s-nek az iráni nyelvek
ben h felelvén meg — azon esetet kivéve, hol az s-et mássalhangzó 
nem védte meg —, az örménynek is, ha iráni nyelv, e mással
hangzót kell feltüntetnie. Eredeti dentalis s-nek meg is felel az 
örményben közönségesen a h (v. ö. alább az újabb vizsgálatok 
alapján erre vonatkozó módosítást), s e három szóban amis Monat, 
mis Fleisch, ns Schulter (v. ö. latin mensis stb.) az s az előző nasa
lis miatt maradt még. A jelen idő egyes második személyű s ragját 
elleniben (beres — zend bar alti), mely az ossétben is meg van, két
ségtelen új képzésnek mondja, mert aki-ból, mint Müller ügyei

én grec, en arménien et en francaié, par M. Cirbied, dans les Mémoires de 
la Soc. des antiquaires de France Paris 1824. VI k.

Ú = afghán.
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meztette, éppen úgy, mint a 3. személyit ati ragból, ay, ai, s végre 
e lett volna, s a második személyt a harmadiktól megkülömbözte- 
tendő, a nyelvnek új képzésre volt szüksége. Más nyomós okot, 
minélfogva az örményt az iránitól külön az ind és iráni nyelvág 
mellé új ág gyanánt kellene sorozni, ez idő szerint még nem tud, 
mert egyes közösségei az európai nyelvekkel, milyen az l előfordu
lása, az a-nak megoszlása a, e, o-ba, arra egyedül nem elegendők. 
«Egyébiránt», így fejezi be észrevételét, «meg kell vallani, hogy az 
örmény etyurológiájának teljes megvilágítása s iráni rokonaihoz 
való állásának pontos meghatározása a számos problémák egyike, 
melyet az iráni philologiának még meg kell oldani».

Azóta Hübschmann is még behatóbb tanulmányokat tett az 
örmény nyelvben, s kétségei, nem hogy még inkább eloszlottak 
volna, mint itten tett állításából következnék, hanem megújulva, ha
tározottabb alakot öltöttek «Über die Stellung» stb. (Kulin Z. XXIII) 
fentebb idézett értekezésében, bizonyítékai közt többi közt azokat 
is felhozván, melyek itt még, mint legyőzött kételyek szerepelnek.

Azt, hogy az örményben iráni kölcsönszók vannak, először 
Lagarde észlelte (Gesamm. Abhandl. 1866. 291 sk. 1.). Itt három 
alkotó elemet külömböztet meg: az eredeti alapot, továbbá egy régibb 
és egy újabb iráni kölcsönhatást, mely utóbbi a parthus-arsacida 
dinastia megalapításával kezdődik. «Armenische Studien »-ben 
(208. 1.) pedig erre vonatkozólag ezt mondja, ragaszkodván a hár
mas osztályozáshoz: «az örmény nyelv három alkotórészből áll, a 
haj kánból (=eredeti alap) arsacidából (pahlawi) és sassanidából».

Tüzetesebben nem nyomozza a kérdést, de a felhozott egy 
pár példa sem szolgáltat semminemű kritériumot kétféle régibb és 
újabb iráni hatás felvételére, inkább csakis az eredeti elemek mel
lett perzsa kölcsönszók létezésére nyújt egyes adatokat (v. ö. 
Hübschmann Z. XXIII, 7. 1. és Arm. St. 1—2.).

Annak, hogy az örmény nyelv az iráni nyelvekhez nem tarto
zik, s az indogermán nyelvek egyik külön ágát képezi, több oldalú 
bizonyítása foglaltatik Hiibschmann «Ueber die Stellung» stb. érte
kezésében, s ennek kapcsán utal arra is, hogy a mi az örmény 
nyelvnek iráni színezetet adott, azok éppen csak a perzsából ke
rült nagyszámú kölcsönszavak(Z. XXIII. 402. 1. «Armeniaca»).

1) Perzsa kölcsönszók magyarban is vannak, ilyen kétségtele
nül magy. ezer, újperzsa ha-zar (az örményben is : hazar) stb. Szándékom



15

A perzsa kölcsönzés felvételét már eleve ama külső körül
mény is támogatja, hogy az örmények sokáig voltak perzsa főha
tóság alatt. Ez a nyelvben is mutatkozik, mint ezt Hübschmann a 
szókincsből vett példákkal, hol a kölcsönzést hangtani bizonyítékok 
is támogatják, kimutatja. Másrészt a grammatika s a hangtan 
tanúsága sem szól az örmény nyelv iránisága mellett, úgyhogy, ez 
állításokat Hübschmann újabb tanulmányai is megerősítvén, az itt 
felvetett kérdést mi is Hübschmann értelmében végérvényesen 
éld öntöttnek tekintjük, daczára annak, hogy Müller Fr. es Lagarde 
régibb nézeteikhez most is ragaszkodnak.1)

Ez értekezés az örmény nyelvtudomány legújabb stádiumát 
jelezvén, kimerítőbb ismertetését adjuk. Igyekezünk lehető röviden 
mindent összefoglalni, mi a kérdés megismerését előmozdítja s 
tárgyilagossá akarván tenni előadásunkat, a hol lehet, az iró 
szavait is követni fogjuk.

A perzsa kölcsönzésről tanúskodnak az olyan esetek, hol 
eredeti örmény szó mellett van egy másik ugyanazt jelentő szó, 
mely a perzsa szóval tökéletesen egyezik, s a perzsa külön nyelv 
hangtörvényeit viseli magán. így jern Hand = gör. κείρ eredeti 
örmény szó, előfordul azomban összetételekben a dast szó is (dast- 
akert manufactory, edifice, dastak wrist; hand, palm Pascal angol 
szót. stb.), mely tökéletesen = perzsa dasta, zend zasta, szanszkrit 
hasta z:d specificus perzsa hangváltozással. Második ily ismertető 
jel, hogy az örmény eredeti szavaiban a szó kezdeten r előtt rende
sen a vagy e magánhangzós előtét szokott állani: f kezdetű szók 
tehát szintén perzsa eredetűek, mint razm Schlachtreiche, Kampf,

e kérdést, az iráni nyelvek és a magyar közt levő kölcsönzési viszonyt 
egész terjedelmében feldolgozni. Úgy látszik előttem, eddigi vizsgálódásaim 
alapján, hogy az iráni hatás a magyarra jórészt két forrásból ered, a parsi- 
perzsá-ból és esetleg az ossét-bői. Ilyen parsi vagy osset eredetű a magyar 
ravasz, régi nyelvben «vulpes» ֊֊ osset raw as, rubas, parsi ruwas, a finn 
repo és társaival szemben, a mint annak idején ki fogom fejteni.

*) Müller Fr. «Ueber die Stellung des Armenischen» stb. a bécsi 
Akadémia Sitzungsberichteiben 1877 és Lagarde «Armenische Studien» 
1877. — Megjegyzem, hogy az örmény transscriptioban Hübschmann írás
módját követein («Die Umschreibung der iranischen Sprachen und des 
Armenischen» Lipcse 1882), melyet újabban alkalmaz. Egyebütt a régibb 
transscriptiot idézéskor csak ott változtatom, hol azt az egyöntetűség ok
vetlen kívánja. Az ó-örmény kiejtésére nézve 1. Hübschmann «Ueber Aus
sprache und Umschreibung des Altarmenischen ZDMG. XXX. 53.1. (1876).
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— rah Weg, iveik Gehalt.1) Továbbá szóvégi h a perzsában = ere
deti £ vagy dentalis, de az örményben = eredeti s, vagy tr (és 
eredeti ς = örmény s, eredeti dentatis magánhangzók közt = 
örm. dentalis, vagy y) : így tehát a szóvégi h az örményben és 
perzsában különböző eredeti hangoknak felel meg, s e szerint 
örm. akah kundig = új perzsa ág ah, ered. ákáya, gah Thron, Sitz = 
újp. gáh, zend gátu, örm. zrah Panzer = zend zrádha, újp. zirih 
perzsa kölcsönszók stb. A Zoroaster vallásával kerültek át Perzsiá
ból Örményországba : bag- Gott = zend bagh és den beligion = 
z. daéna. És így bizonyítékok nélkül is էրօԽհ= perzsa tösah viati
cum, ainbox = p. anboh Menge stb. «Általában felvehető,» mondja 
Hübschmann «Armenische Studien» (Lipcse, 1883 9. 1.) legújabb 
munkájában, «hogy minden örmény szó, mely a megfelelő perzsa 
szóval hangilag egészen megegyező, kölcsönzött, természetesen 
minden egyes esetben e felvételt a hangtörvényeknek támogatni 
kell». Mert, mint valamivel alább mondja: «ha tévesen egyes ere
deti szavakat is a kölcsönzöttek közé találnánk számítani, nem 
nagy baj, ha csak az eredeti szavak helyesen vannak magyarázva: 
ezekből kell mindenesetre a helyes hangtörvényeket, amazokból 
a nyelv rokonsági viszonyait megállapítani. Mintha 20 eredeti lit
ván szó nem adna helyesebb ítéletet a nyelv jellegéről, mint 50, 
melyből 25 eredeti és 25 a szláv».

A grammatikára nézve, mely a nyelv palládiuma szokott 
lenni, egyezik itt kifejtett véleménye az előbbenivel («Casusl.»), 
a mennyiben utal a sok új képzésre, melyek az örményben elő- 
fordúlnak. Eredmény gyanánt kimondja: «Az örmény flexióban 
semmi specificus iráni ki nem mutatható, sőt inkább egy lényeges 
pontban elüt az árjától s a lettoszlávval egyezik.» Ez pedig éppen 
az instrumentálisra vonatkozik, mely örmény hangtörvények sze
rint csakugyan indog. bhi-re megy vissza, mely suffixumot a görög
ben, németben és lettoszlávban is meglevőnek vélik. De a görög φι 
a többi 6/a-vel összetett suffixumoktól (bhiam, bhiams, bliülms,

9 Az örmény betűrend szerént a Hübschmann -féle újabb átírás a kö
vetkező : a, b, g, d, e, z, e, g (határozatlan magánhangzó), t' (= th), z (= zs), 
i, 1, x (x = nem. eh), c (= ez), k, h, j (= dz), λ, c (= cs), m, y, n, s (= s), 
о, c (= ths), p, j (= ds), r, s (= sz), v, t, r, c (= thsz), v, p?, kc. Rövid 
magánhangzó: o-j-v - u; hosszú magánhangzó: o+v = ó (idegen sza
vakban) ; felhangzó : o+v = v ; kettős magánhangzók : a+v — au, i+v = iu 
e+a = ea, a+y = ai, o+y = oi.
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bhis) is származhatott, s a németben mi = bhi-re végződő instru
mentális csakugyan nem létezik, úgyhogy még csak a lettoszláv 
számára marad meg, hol bhi = egyh. szláv nu, litván mi. így 
tehát bhi az egyes szám instrumentálisa gyanánt az örményben 
és a lettoszlávban kétségkívül mutatkozik.

Hangtani tekintetben az örmény nyelv iráni, vagy nem iráni 
volta eldönthető az iráni hangrendszer jellemző sajátságainak az 
örmény nyelv sajátságaival történő egybevetése által. Az iráni 
nyelvek jellemző sajátságainak mindegyike külön-külön más indo- 
germán nyelvekben is feltalálható, tehát csak mindezek együttes 
meglétele az örmény nyelvben is vonná maga után az örmény 
nyelv irániságát. Azomban Hübschmann egybevetése a következő 
eredményekre vezet:

a) 1. Dentalis s, hol ezt előző, vagy rákövetkező mással
hangzó meg nem őrizte, az irániban h : az örményben is közönsé
gesen h, megmarad pedig s-nek előző nasalis után («Arm. Stud.» 
69. 1.: örmény h ritkán = s — a szó kezdetén — pl. hin alt, 
szanszk. sana). Dentalis s a görögben is h —(pl. az előbb idézett 
szó = gör. ενός), csak nem következetesen, mint az irániban.

2. Indogerman sv — iráni hv: örmény k' (pl. örm. k'oir 
Schwester = szánsz, svasar), vagy v («Arm. St.» 65. 1.: a szó kez
detén egy esetben: k'san *g-san = skr. vicati, latin viginti). A kel
tában is sv = hv, chw.

3. Dentalis s ha előtte i, u, ai, au van, az irániban s: az 
örményben Z e fosztó-képzőben dZ — zend duZ, *dus-ból (v. ö. örm. 
dZ-goh unzufrieden), s ezekben: zgois vorsichtig = *uzgaosa, tulaj
donképpen «mit emporgerichteten Ohren» és us Gedáchtniss, 
Verstand = zend usi. Zgois-га, nézve azt mondja, hogy ez már az 
örmény iráni jellegét mutatná, mint valódi iráni képzés, s oly 
honos e szó az örményben, hogy alig lehet kölcsönvételnek tar
tani. E szavaknak azomban kölcsönzőiteknek kell lenniük, mert 
eredeti s-nek külömben az örményben s, vagy Z nem felel meg (1. 
«Arm. St.» 80. lap). Tényleg «Arm. Stud.»-ben Hübschmann sem 
vette fel az itt érintett szókat, miből azt lehet következtetni, hogy 
már ö sem tartja ezeket eredetieknek. Us-ra nézve pedig megjegyzi 
(«Arm. St.» 47. Լ), hogy ez bármilyen régi szó is, a hangok miatt 
mégis kölcsönzöttnek kell tartani.

4. Az iráni nem kedveli az aspiratakat, csak a spiránsokat, 
különösen kh, gh,f és w-1: az örmény elleniben szereti a (kemény)

2
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aspiratakat, míg a kemény spiránsokból csak a x-t ismeri. Az 
afghanban is a kemény spiránsok közűi csak a x van meg, nem 
pedig / melyet az ossét és a perzsa kedvelnek.

5. Mássalhangzó csoportokban spiránsok az irániban explo- 
sivákból keletkeznek következő t, s, r, v behatása alatt, úgyhogy 
eredeti kt, pt, tt-bői kht, ft, st, — ks bői khs, — kra, pra, tra-hói 
khra,fra, thra lesz. — Az örményben xt = eredeti kt ezekben: 
uxt Gelübde, Vertrag = zend ukhti; axt Leiden, Krankheit = z. 
akhti, s ha bast mellett bazt-ot, drast mellett draxt-ot (Garten, 
Paradies, perzsa dirakht Baum) találunk, dustr Tochter is (duzt — 
perzsa dukht mellett) duxtr-ra vezethető vissza. (K. Z. XXIII. 40Ճ. 
1. «Armeniaca» perzsa kölcsönszóknak tartja ezeket: axt, haxt, 
draxt, uzt. Nekem még mielőtt e helyet olvastam volna, a szoros 
egyezés miatt az iránival e szók, s az egész xt: ered. kt hangviszony 
gyanúsnak tűnt fel. Ez alapos véleményem duxt-ra nézve is, mely 
egészen == perzsa dukht, s oly összetételekben fordúl elő, melyek 
egészben az örményektől adoptált perzsa nevek, mint Hübscbmann 
Z. XXIII. 404.1. is megjegyzi, így Chosrov és Chosroviduxt Tochter 
Khosrus I Ormzduxt Tochter Ormizds. Az eredeti örmény szó a 
kölcsönzött duxt-\al szemben dustr = görög θ-υγάτηρ, skr. duhitar, 
hol st = indog. kt «Arm. St.» 70. 1.). — Ft az örményben nem 
található, mert az / hang hiányzik. — Tt-nek st-re való változását 
biztosítani látszik örm. azd Kunde = ó-perzsa azdä, skr. addhä 
offenbar. («Arm. Stud.» 15. 1. perzsa kölcsönszónak tartja. Néze
tünk szerint e felvételt a zd hangcsoport; teljes egyezése a perzsá
val kétségtelenné teszi, úgyhogy ez eset teljesen analog a xt: kht 
megfeleléssel). — Árja ks = iráni khs az örményben metathesissel 
sx és iráni khra az örményben xra (nézetem szerént a x: kh meg
felelés itt is perzsa átvételre mutat, mert örm. x: perzsa kh = 
örm. xra: perzsa khra és viszont örm. sx, *xs: perzsa khs.) ; iráni 
fr az örményben hr és iráni thr az örményben rh (nézetem szerint 
itt első esetben a h az /-vei szemben egyenesen indog. p-nek felel 
meg, a mint magában véve is örm. h = indog. p : örm. hair Vater 
= gör. πατήρ | hur Feuer = gör. πορ 1. «Arm. St.» 69. 1.; viszont 
örm. rh is egészen = iráni thr, a mennyiben a két hangcsoportban 
a h, melyet az iráni fejlesztett ki, közös, úgy hogy örm. rh-1 ebből 
alakúltnak tekintem *rth, a t elisiojával, mely épen oly meta
thesis volna, mint örm. sx iráni khs-\e 1 szemben).

6. Az l az ó-irániban hiányzik: az örményben nem. Meg van



Eredeti sorok:

к, к'
4 У; 
р, Р% h.

az örményben:

Ez az első Lautverschiebung‘ az örményben. Még egy máso
dik is van az új örményben: az eredeti aspirata media itt tenuis, 
az eredeti media és az eredeti tenuis egy része pedig media, míg
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ugyan az l minden modern iráni nyelvben, de, a mint később 
kifejti, az l előfordulásának módja elválasztja az örményt az iráni
tól. — Cv az irániban átmegy sp-be: az örményben is sp e szóban: 
spitak weiss = zend spaeta, szánszkr. gveta («Armeniaca» К. Z. 
XXIII, 403. 1. már perzsa kölcsönszónak tartja, mint ezt a teljes 
hangmegfelelés maga után vonja). Asp Pferd = zend aspa szóra 
pedig, mely csak összetételekben fordul elő, már itt (17. 1.) meg
jegyzi, hogy e szót az örmények magok is perzsa kölcsönzésnek tart
ják ; az eredeti örmény szó ellenben ji Pferd = szánszkr. haya (1. 
«Arm. Stud.» 67. lap). Cv = sk ebben örm. skund Hündchen, míg 
gvan Hund = örm. sün, eredeti gvanya leer (skr. gúnya) — örmény 
sin. — Figyelemre méltó az irániban az inddel szemben páti elöl
járó alapja = skr. prati, ez az örményben igen gyakran előfordul, 
mint pat V. ö. patmel erzählen, de némelyike a vele összetett szók
nak kölcsönzött, mint patgam, patgamavor — újperzsa paighambar 
Prophet (ennélfogva a pat átkölcsönzése valószínű); figyelemre 
méltó még az irániban us, uz adverbium alakja is (= skr. és 
ó perzsa ut, ud), szavak, mint gaosa e jelentéssel «Ohr» stb.: uz 
előfordúl zgois szóban, mely, a mint előbb érintettük, kölcsönzés.

b) Az irániban hiányzik az aspirata media, mely az aspiratio 
felhagyásával a médiával egy kategóriába kerül, s ezzel később 
spiránsba ment át. A lettoszlávban is együvé kerültek az eredeti 
aspirata médiák a médiákkal. — Az örményben az aspirata media 
a médiával nem hogy együvé jönne, hanem mindenütt külön szere
pel, Lautverschiebung útján az örményben az aspirata médiából 
media, a médiából tenuis lön, s a tenuis megmaradt, avagy aspi- 
ratába, vagy spiránsba ment át:

hő

&
 «=>
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az aspiratak és spiránsok ugyanazon fokon maradnak, mint az 
örményben.

c) Az iráni nyelvek főjellemvonása az eredeti gutturalisok k, 
g, gh átváltoztatása palatális c, j és sziszegő s, z-be. A szánszkrit is 
részt vesz a gutturalisoknak palatálisokká és a lettoszláv a guttu- 
ralisoknak sziszegőkkó való átváltoztatásában. Arja és lettoszláv 
nemcsak abban egyeznek, hogy eredeti к — к és к1 = c, s-re vál 
szét, hanem, mint Ascoli kimutatta, abban is, hogy ered. 7-bői g 
és g1 — iráni lettoszláv 2, z és ered. gh-bö\ gh és gh1 = iráni szláv 
2, z lesz.

Hübschmann vizsgálódásai alapján az eredeti sorok így
alakulnak:

I. 1. G- sor:
skr. g, zend g örm. k, lettoszláv g

j, *
2. G1-sor: skr. j, zend z, örm. c, szí. z, litv. 2. 

II. 1. Gh-sor:

k, 2.J

skr. gh, zend g, gh örm. g, lettoszl. g

ff fh
2. Gh1-sor:

skr. h, zend z, örm. z, j, szláv z, litván 2.
III. 1. K-sor:

skr. k, zend k, lettoszláv кörm. k,

A", A C, 8.C,C,
2. K1 -sor :

՝ skr. ς, zend s, örm. s (s, c), szláv s, litván sz.
E sorok tökéletes egyezéseiből szükségkép következik, hogy 

ős időben árják, örmények és lettoszlávok egymáshoz szorosabb 
viszonyban állottak, mert a k, g, gh sorok két irányú fejlődése 
(k, g, gh és másrészt k,1 g,1 ghx-\é) pusztán esetleges nem lehet.

Az örmény, mint a fentebbi összeállításból kitűnik, a g (—k 
és c) és gh (—g és z, j) szoros megkülömböztetése által a letto- 
szlávnál és az iráninál régibb fokon áll. Az örmény és a szánszkrit 
megint abban külömböznek, hogy az utóbbiban, mi a zendben és a 
lettoszlávban nem történik, az ered. g és gh egyrésze a g1 és gh1- 
vel összeesik (úgy hogy skr. f — g és g\ skr. h = gh és gh1), míg 
az örmény nemcsak a médiát az aspiratától, hanem g, gh-1 is g1,
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gh1-tői külön tünteti fel, s így e tekintetben az eredeti hangviszonyt 
hívebben őrizte meg, mint akár az árja, vagy a lettoszláv.

A főkülönbség az árja és a lettoszláv nyelvágak között az, 
hogy a lettoszláv a gutturalisokat (g, k) változatlan megőrizte, míg 
az árja palatálisokká változtatta. Ez tehát egyúttal annak is próba
köve, hogy az örmény iráni nyelv-e, vagy nem. Hübschmann e 
tekintetben a következő végeredményre jut: «Az örmény nyelv ere
deti gut tara Hsaknak sziszegökké való fejlesztésénél fogva az árja-let to- 
szláv nyelvek sorába tartozik. Az álja nyelvekkel a gutturalisoknak 
palatalizálása által részben egyezik, azomban másrészt a gutturalisokat 
is változatlan megtartja, mint a lettoszláv, s ezért sem az árjának 
(eddigi értelemben) alá nem rendelhető, sem tőle külön nem választ
ható. Es éppen ezért nem is nevezhető iráninak, jóllehet, mint ez, az 
s-et h-vá változtatja és némely mássalhangzók és máss dhangzó- 
csoportoknál (mint örm. s x = iráni xs — árja ks) hasonló, vagy 
egyező hangképleteket tüntet fel.x) Ennélfogva, mint önálló nyelvág 
az iráni és lettoszláv közé sorozandó.»

Ennyi foglaltatik H. értekezése első részében. A második rész 
azon kérdés nyomozásával foglalkozik, hogyha az örmény az iráni 
és a szláv, tehát az árja (ázsiai) és az európai nyelvcsoportok 
között áll, váljon milyen viszonyt tüntet fel az európai nyelvek 
specialis sajátságaival szemben, melyek által ezek az árjától élesen 
külömböznek, azaz váljon elöfordúl-e az a-nak európai szétválása 
a és β-re, az r-nek r és l-re és a szókincs tekintetében is van-e 
lényeges érintkező pontja az európaival, vagy nincs. Felelet ezekre 
H. vizsgálódásai alapján a következő:

1. Az örmény nyelv az a-nak éppen úgy feltünteti szétválását 
а, e, о ra, mint az európai nyelvek, s már ez által élesen különbö
zik árja rokonaitól, ha egyes esetekben az európaival nem is 
egyeznék.

Még pedig a) örmény a (o) = európai a (o): akn = Auge, 
litv. akis, latin oculus. A flexióban az а-tök, a tulajdonneveket ki
véve, o-ba mentek át: ered. marta- = görög βροτο, örm. mardo. 
E tekintetben egyezik az örmény a latinnal és a göröggel, b) örm. 
e — európai e: örm. mec — mega gross | örm. sirt = eur. k1 érd 
Herz. KAoir Schwester = *k'oyer, hol az о bang e-ből lett az előző 
V hatása folytán (alapalak: svesar, v. ö. lat. soror). A európai e-vel

1) V. ö. c pontra nézve előbb tett észrevételeimet.
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szemben van ebben: dasn Vertrag = zend dashina, eur. deksina, az 
örmény szó azomban (ռ d miatt t helyett) perzsa kölcsönzés; bizo
nyos ebben : täsn zehn = eur. deltán.

2. L az örményben két r hang (r és r) és λ mellett fordul 
elő, mely utóbbi hangot a mostani nyugati örmények ^-nek ejtik, 
de régebben a görög A-nek felelt meg. a) l = eur. I: lain breit 
(*platan) = πλατύς. Mar gyök, mint az európaiban mar és mai 
alakban: meranil sterben és malel zerstossen, zerstampfen b) örm. 
r, r, λ = eur. r: tagr Schwager = gór. δαηρ \ astk Stern = αστήρ | 
darn Thür = gór. дара. Örm. r = eur. l ebben : srunkr tibia, crus 
= eur. кЧаипг, latin clunes.

3. Több szó az európai nyelvekben más hangalakra megy 
vissza, mint az árjában. Összeállította ezeket Fick Spracheinheit 
424. 1. E szavakból H. 12.-t talált fel az örményben. Előfordulnak 
köztük olyanok, melyek az árjával, s mások, melyek az európaival 
egyeznek ilyen viszonyban 3:9 = 1:3.

4. Az örmény szókincs viszonyának kérdése az európai nyel
vek szókincséhez ez idő szerint még nem oldható meg, mert az 
örmény szavak legnagyobb része etymologice még megfejtetlen. 
Fenti arány szerint számos európai szóra lehet az örményben 
kilátásunk, mit még az is sejtet, hogy az eddigi armenisták Peter- 
mann, Windischmann, de Lagarde, Müller Fr. orientalisták voltak 
és semmiesetre sem az európai nyelvek specialis ismerői, s így a 
szókincs európai része általok kevésbbé deríttetett ki.

H. és vizsgálódásai oly szoros kapcsot mutatnak ki az 
örmény és az európai nyelvek közt, hogy könnyebb volna nézete 
szerint ezt az árjától, mintsem az európaitól elválasztani, «Az 
örmény nyelv az árja-lettoszláv nyelvek körében az iráni és a letto- 
szláv között áll» (39. 1.), összekötő kapocs közöttük: valamint 
felsőolaszországi nyelvjárásokban ü van и helyett, mintha Fran- 
cziaország határán az olasz már az olasz és franczia nyelv között 
állana, úgy állhatott, mondja H., az örmény nyelv egykor közve
títve az árja (ázsiai) és európai dialectusok között, s azért mind
kettőnek sajátságaiban részt vett.

H. ez értekezése x) forduló pontot jelez az örmény hasonlító 
nyelvészetben, melynek a jelen is hatása alatt áll.

*) Későbbi dolgozataiban K. Z. XXIII. 400. 1. újabb perzsa kölcsön- 
szókat említ fel. ZDMG. XXXV. 172. a palatálisokkal foglalkozik hasonló
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A mit H. ez értekezés végén legközelebbi tenni való gyanánt 
kitűz: «az iráni kölcsönszókat az örményből kiválasztani,, és ere
deti örmény anyagot létrehozni,» azt részben nem rég megjelent 
legújabb munkájában nyerjük «Armenische Studien I. Grundzüge 
der armenischen Etymologie» (Lipcse 1883), részben a perzsa köl- 
csönszavakat e mű megjelenendő második részében állítja majd 
össze. Az eredeti örmény szókincs ez etymologiai szótárában, 
melyben, mint megjegyzi (9. h), a hasonlításokra nézve sok esetben 
másként ítél, mint Lagarde, részben helyesnek tartja, a mit L. 
eUenkezőleg ítél meg, részben kölcsönzőiteknek tart olyan szavakat, 
melyeket L. eredetieknek vél és megfordítva, — 299 szóhasonlítást 
találunk, köztük 58 bizonytalan (kérdőjellel jelölve), 9 lehetséges 
kölcsönszó (záró jel közé téve). E szerint a Lagarde által össze
állított nagy számból, hol persze az idegen szavak is együtt vannak 
az eredetiekkel, megmarad az eddigi nyomozás szerént 232 biztos 
eredeti örmény szó (a görögben Curtius Grundzüge der griech. 
Etymologie szerint mintegy 700 szó van magyarázva). E biztos 
egyezések alapján H. az örmény hasonlító hangtant állítja még 
össze, mely helyébe lép ezentúl Müller és Patkanoff hangtani 
összeállításainak, s nagy érdeme az, hogy biztos hangtörvényeket 
állít fel az eredeti szókincs egészen bizonyos esetei alapján. 
E hangtani feldolgozás nagy szolgálatokat van hivatva tenni az 
örmény nyelvészet annyi még megoldatlan kérdésében, vezérfona- 
lúl fog szolgálni a grammatikának az újabb eredmények szellemé
ben való feldolgozásánál,չ) mely grammatika viszont Müller és 
Patkanoff ez irányú dolgozatainak már részben elavúlt, részben 
eddig is eléggé meg nem okolt egyes tételeit fogja megoldásukhoz 
közelebb juttatni. Végűi Pl. még az örmény hangviszonyoknak ez 
előadása után az örmény nyelvnek állása kérdését már határozottan 
eldöntöttnek jelenti ki olyan értelemben, mint már előző értekezé
sében (Z. XXIII) kifejtette. Kimutatja itt még azt is, hogy az iráni 
nyelvek jellemző hangsajátságaiban, melyekben ez az indtől

módon, mint itt a gutturalisokkal és hasonló viszonyokat fedez fel az 
örmény, s más oldalról az iráni és szláv nyelvek között.

9 A «Bibliothek indogermanischer Grammatiken» gyűjteményben 
rég jelezve van a következő munka készülése : Armenische und iranische 
Grammatik von H. Hübschmann.» Talán most e kettőt különválasztva 
fogja tárgyalni.
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külömbözik, az örmény nyelv szintén nem osztozik, tehát az ez 
irányú kutatás is arra az eredményre vezet, hogy az örmény nem 
iráni nyelv, sőt arra nézve is hoz fel még újabb bizonyítékokat is, 
hogy az örmény az árja nyelvek jellemző hangsajátságaiban sem 
osztozik. Ezek: az árja nyelvekben a indogermán nasalis sonans 
helyett áll, az örményben ugyanitt an van, s csak két esetben a, 
továbbá az árjában s indogermán s helyett áll, mely i, u, k, r után 
van, az örményben elleniben s egy biztos példában sem változik i, 
u, k, és r után s-vé. Mint függelék az örmény flexio, declinatio és 
conjugatio főbb alakjai vannak összeállítva, a melyre vonatkozó 
eddigi kutatások, mint mondja, nagyobbrészt hamisok, vagy bizony
talanok. Itt azomban nem törekszik ezeket czáfolni, hanem csak e 
körre vonatkozó egyes észrevételeket tesz.

E munkálatok, melyeket eddig elősoroltunk, az óörmény 
nyelvet veszik a hasonlító kutatás alapjáúl. Az óörmény nyelv, 
melyen írott emlekek egész a negyedik századik Kr. u. felnyúlnak, 
tulajdonképen csak egy örmény dialectus, a melyen az ötödik 
században Mezről· szerzetes, az örmény betűk feltalálója, Izsák 
patriarcha és mások a bibliát lefordították, miáltal irodalmi 
nyelvvé lön éppen úgy, mint Luther bibliafordítása megalapította 
Németországban a német irodalmi nyelvet. չ)

Azóta egész napjainkig megmaradt e nyelv írói nyelvnek és 
krapar-nak neveztetik, ellentétben a jelenleg használatban levő 
népnyelvvel, asxarhapar.

Az, hogy az örmény nyelvjárások feldolgozása is túl van már 
a kezdőponton, főként Patkanoff.nak köszönhető. 0, mint született 
örmény, ki a népnyelvet az anyatejjel szívta be, e helyzeténél 
fogva kiválóan hivatva volt erre, s képesebb is ilynemű feladatra 
azon európai tudósoknál, kik szorosan nyelvészeti czélból fogtak 
az örmény tanulásához, s e végett érthető okokból első sorban az 
óörmény tanulmánya felé fordították figyelmüket.

A nyelvjárások feldolgozása terén Patkanoffnak köszönünk 
legtöbbet, mert a mi kívüle és előtte az új-örmény nyelvjárások 
köréből hasonlító nyelvészek részéről íratott, az csak Petermann 
értekezésére szorítkozik «Ueber den Dialect der Armenier in Tiflis.»

1) E sorok írása után olvastam csak Patkanoff' «Formation»-ját, ki 
(140. 1.) az örmény bibliafordítást szintén a német bibliafordítással veti 
egybe. E gondolattalálkozás is bizonyítja a hasonlat találó voltát.



@5

(Philologische und historische Abhandlungen der königl. Akad. der 
Wissenschaften zu Berlin, 1866-ik évf. 57—87. 1., — olvastatott 
még 1801-ben), melyet Achwerdeaniól (Achwerdoff) 1852-ben 
Tiflisben megjelent szövegek (Sajeath-Novva tiflisi népköltő 46 köl
teménye) s ennek nyelvtani összeállítása alapján írt. A többi nyel
vészeti munkákban vonatkozás az új-örmény nyelvjárásokra csak 
itt-ott fölötte szórványosan történik, még Patkanoff az örmény 
nyelvjárásokra vonatkozó dolgozatainak közzététele után is.

Patkanoff már «Formation» ez. munkájában is (430. 1.) fel
említi, hogy számos nyelvtény nem magyarázható meg másként, 
csak a nyelvjárások figyelembe vételével. Felsorolja az ismert 
nyelvjárásokat, megemlíti, hogy Erzengaci XIV. századbeli nyelv
taníró 8 régi nyelvjárásról emlékezik meg, s hogy a XI. századból 
oldalokra terjedő helyek maradtak fenn, sőt értekezések is vannak 
népnyelven írva. *) Már a «Formation»-ban tekintetbe veszi, bár 
nem következetesen, a nyelvjárások tanúságát is.

Ezt követő értekezésében «Ueber den armenischen Dialect 
von Agulis» (Monatsberichte der königl. preuss. Akad. der Wiss. 
zu Berlin 1866, 727—741.1.), melyet a berlini akadémiában Peter
mann olvasott fel,2) megint kiemeli Patkanoff, hogy az óörmény 
alapos ismeretére a még létező nyelvjárások vizsgálata megkíván
také, mint a melyek némely tekintetben az óörmény kortársaiul 
tekinthetők, s ennek sok érthetetlen alakulása csak ezekből magya
rázható. A munka, melyet itt az örmény dialectusokról ígér, 
«Izsledovanije о dialektach armjanskavo jazika» czímmel 1869-ben 
jelent meg (Szt-Pétervár), melyben az ott érintett dolgok is, a 
nyelvek osztályozása keleti és nyugativá,, mely már Petermannál 
megtalálható, a két csoport jellemző sajátságai (728. 1.), nyelvjárá
sok nyomai az előbbi századokban, kölcsönvételi viszonyok az új
örmény nyelvjárásokban, bőven tárgyalva vaunak (1—24. I.).3)

ff Ugyanezt felhozta Petermann is említett értekezésében.
2) Ez értekezést Benfey (632. 1. «Geschichte der Sprachw.») tévesen 

Petermannak tulajdonítja, s nem említi fel Petermann saját értekezését a 
tiíiisi nyelvjárásról.

s) E mű 13. lapján össze van állítva a nyelvjárások irodalma is: 
1. Schröder munkája 299 1.: Synopsis linguae civilis Armenorum. 2. Mé
diatártól a török-örmény nyelvjárás rövid nyelvtana, Vei. 1724. 3. liiggs 
(Amerikai missio): «Agrammar of the modern Armenian language, as spoken 
in Constantinople and Asia Minor. Constant. 1817. («Format.»-ban említi
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Patkanoff «Izsledovanije о dialektach» stb. munkájában több 
örmény dialektust ölel fel és belőlük textusokat is közöl, egy-két 
dialectus kivételével alaktani, hangtani összeállítást ad, s a szó
kincsre vonatkozó észrevételeket is tesz. E munka a helyi egyetemi 
könyvtárban is megvan. Bár ez is még csak adalék a nyelvjárások 
ismeretéhez, s mintegy előkészületnek tekintendő az összes örmény 
nyelvjárások hasonlító grammatikájához, mint maga Patkanoff 
(23. 1.) megjegyzi, mégis az örmény dialektusok ismeretéhez még 
ma elsőrendű forrás és szükséges segédeszköz mindazok számára, 
kik örmény nyelvészettel foglalkoznak, mert elkerülhetetlennek tar
tom, hogy, ha eddig sem történt, legalább jövőben örmény nyel
vészeti kérdések megoldásánál az örmény nyelvjárások is követke
zetesen számba vétessenek. Én részemről e körbeli dolgozataimban 
a nyelvjárások tanúságára folytonos tekintettel leszek, mely szerin
tem az egyedüli helyes irány, daczára annak, a mit Hübschmann 
«Arm. Stud.» előszavában erre vonatkozólag tévesen elmond. Mint
hogy e munka orosz nyelven van írva, az örmény nyel nyugati 
Európában foglalkozók előtt jórészt ismeretlen, tényleg nem is 
vettek róla eddig tudtommal bővebb tudomást. Lagarde («Arm. 
Stud.» 1. 1.) említi ugyan, de hozzáteszi, hogy oroszul nem értvén, 
semmit sem használhatta. E jeles dolgozatot külön czikkben ké
sőbb fogjuk megismertetni, midőn a nyelvjárásokkal is kimerítően 
foglalkozni fogunk, s éppen azért ezúttal a már elmondottakkal 
megelégszünk. Ugyanez áll az erdélyi örmény népnyelvre is, mely 
eddigelé a tudományos világ előtt egészen ismeretlen, s mint az 
örménynek hazai dialectusa is, de más szempontból, mint a többi
től régebben elszakadt, s azóta különfejlődött testvérnyelv, kiváló 
érdekű. Mint ma már kihaló nyelvnek, megmentése az örmény 
hasonlító nyelvészet számára egyike kitűzött feladataimnak. A mit 
lehetett, e nyelvből a helyszínén, Erdélyben, pár kátét, már is össze
gyűjtöttem, s mintegy 100 mondatot a közönséges beszéd után

Riggs e szótári dolgozotát is : A vocabulary of 6000 words, used in modern 
armenian, but not found in the ancient armenian lexicons, Smyrne 1847). 
4. Beroev-tői Melanges Asiatiques (Tome I. 1849. tit. Petersb. 455.1.) rövid 
közlés az astrachani nyelvről. 5. Cierhed Grammairejában a népnyelvre 
vonatkozó közlések. 6. Achverdoff már említett közleménye a tiflisi nyelv
ről. 7. Petermann. 8. Ajdinian: Az örmény népnyelv kritikai nyelvtana, 
Bécs 1866. — Ehhez járul még: tiievers ZDMG XXX. 58—59. 1, — Justi, 
Gött. Gel. Anzeiger 1866. 994. 1.
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feljegyeztem, úgyhogy már ez időszerűit is rendelkezem bizonyos 
mennyiségű anyaggal, melyből ez örmény dialectns jelleme főbb 
vonásokban megítélhető, de ezúttal e nyelvjárással szintén nem 
foglalkozom, mindössze is csak annyit jegyzek meg, hogy e nyelv
járás, a többi dialectusokkal való összevetésből eredő megítélésem 
szerint, a nyugati örmény nyelvjárások sorában foglal helyet.

Ez ismertető sorok után, melyek czélja volt az örmény ha
sonlító nyelvkutatás jelen stádiuma iránt tájékoztatni a hazai phi
lologus közönséget, s egyúttal jelezni saját álláspontunkat, s ezután! 
tanulmányainkban követendő eljárásunkat is, — e tanulmányok má
sodik részében az örmény flexio egyik specialis kérdésével, a többes 
jelölő kr tárgyalásával foglalkozunk, mely kérdés még eddig he
lyesen megvilágítva nem volt. A tárgyalásnál az óörmény nyelven 
kívül az új örmény nyelvjárásokat s köztük saját feljegyzéseink 
alapján az erdélyi örmény nyelv idevágó adatait is felhasználjuk.



II.

Az örmény flexio köréből. Az örmény többes jelölő k' eredeti alakja.
A többesjelölő k' az örményben a nevek (nomina) többes

számában, a névmásoknál és az igeragozásban fordul elő.
I. Az óörményben a nominalis declinatioban általános többes

képző gyanánt szerepel a k'. E kr az egyesszámú nominativushoz 
járulván, a többesszám nominativusa jön létre: mard Mensch 
(о-tő) egyes nőm., többes nőm. mard-к'; telt (yo-tő) és telt-ké, sirt 
Herz és sirt-lí stb. A vegyes м-tőknél, melyek az egyesszámú nomi- 
nativusban r-et vesznek fel, a többes nominativusban ennek he
lyébe a tőhöz még n járul a többes k' képző előtt: egyes nőm. 
p'ok'-r klein, gen. dat. p'ok'u, többes nőm. pAkn-n-k՛, többes acc. 
z p ok'u-ո֊տ, gen. dat. p'ok'u-n-c (Hübschm. «Arm. St.» 87.1.), mely 
esetben azomban csak a tőnek bővülésével van dolgunk, s a töb
bes functio csakis a ld-t illeti meg. Vannak még ezenkívül esetek, 
hol nem az egyes számú nominativushoz járúl a k% hanem a tő
höz, mely az egyes nominativus alakjától külömböző: dustr Toch
ter egyes nominativus, elleniben gén. dat. dster, ablativ. i dster-e, 
instrumentális dster-b és a többesszám nominativusa dster-k\ a 
melyben mutatkozó tő a többesszám többi casusaiban is világosan 
előtűnik, így többes accusativus z dster-s, genit, dativ dster-c; 
as ti Stern, gen. dat. astel, abl. у astel-é, instrum, astelb, — plur. 
nom. astel lé; n-tőknél: akn Auge egyes nom., de gen. dat. akan, 
abl. у akan-é es plur. nom. akan-ld, akun-kj accus, z akan-s, 
z akun-s, gen. dat. akan-c, — anjn Seele egyes nom., de gen. anjin 
és plur. nom. anjin֊k\ acc. z anjin-s ; így aur Tag egyes nom., de 
gen. dat. avar és plur. nom. avur-k\ acc. z avur-s, gen. dat. avar-c, 
mely szónál a plur. nominativusban а ¥ nem az egyes nominati- 
vussal egyező alakhoz járúl, hanem a gén. dat.-ban mutatkozó 
avar tőhöz. Egyes esetekben az egyes számú nominativus a többes 
nominativusban mutatkozó tővel szemben csak eredetibb alakot 
tüntet fel, így hair Vater, mair Mater stb. egyes nominativusok, 
a többes nomin.-ban: har-ké, mar-k\ ehelyett *hair-h\ mair-Jd,
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mely tőbeli változás más casusokban is mutatkozik, így egyes 
instrumentális har-b, többes acc. z hars, gén. dat. har֊c. Ter do
minus szóban is, mint a többi accus, z tear-s, gén. tear-c alakjaiból 
látható, a többes nőm. tear-k' alakjában oly tőhöz járult a tt, a 
mely az egyes nominativus alakjától elütő; akin Frau szónál a 
plurahs nominativus kanai-tt kanai tője mutatkozik a többes accu
sati vusban is: z kanais (v. ö. gör. γυνή és yuvacxóq).1)

Mint Petermann felemlíti, már az óörményben az általános 
használatú tt többes képző mellett a többesnek ritkább esetekben 
más exponensei is találhatók (Brevis linguue armeniacae gramm. 
24. 1, 1. kiad.), így er ban-er ettől ban verbum | ear: is-ear ettől 
es asinus | ean: gr-ean xoz-ean ettől gir liber, scriptum, xoz porcus | 
an: xuz-an ettől xu£ barbarous Pasc.

Mint később a dialectusoknál látni fogjuk, ezek is mutatnak 
hasonló alakokat. Előfordulnak e többesszámok: van-eraik és van- 
oraik' ettől *van convent Pasc. (Pasc.-nál van-օր aitt is) | artoreaik' 
ettől *art the fields, country | giulorett ettől *giul villages, country 
(Pascal), mely alakokat Petermann úgy magyarázza, hogy a szo
katlanabb er, itt or többesszám, közbevetett e, ai vagy eai (v. ö. 
kan-aitt) és a rendes kc képző összetételéből alakultak. Hasonló 
alakulatokat lát, csakhogy megfordított rendben, e szavaknál is : 
ttalattknear e helyett k(alattk'near, ettől tt alatt town, city | barjk 
near e helyett barjttnear, ettől barj cushion (Pasc.).

A többesszám nominativusában a tt helyett ritkán s van: 
gnacealtt és gnaceals, valamint az accusativusban a rendes s he
lyett ritkán tt: ztipk'n e helyett ztipsn. A tt és s e felcserélődése 
helyet adhatna ama feltevésnek, hogy e két suffixum egy közös 
alaknak külömböző hangbeli nyilvánulása, mi azomban az eredeti
leg külön a többes nominati vusban szereplő F-nak és külön a 
többes accusativusban szereplő s-nek, melyből már csak a többes 
jelelést érezték ki egyaránt, megkülömböztethetés nélkül más 
casusra a többes jelölés ez élj áb ól történő átvitelét, illetőleg a két 
kategória egybezavarását látjuk benne.

A neveknél a többes nominativuson kívül, még a többes in
strumentálisban fordul elő a tt, még pedig oly formán, hogy egy
szerűen az egyes instrumentális már kész alakjához járúi. A többes

1) A paradigmákat többnyire Hübschmann «Arm. Sind.» 84—95. 1.
után adjuk.
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instrumentális alakja e szerint kétségtelen új képzés, mely az 
egyes instrumentális jelen alakjának már meg lett volta utáni idő
ben keletkezett. Példák: egyes instrumentális mardo-v, többes 
instrumentális mardo-v-k' | egyes instr. teli Օրէ szótól telea-v, töb
bes instr. teleav-к՛ (ea ra nézve 1. Hübschmann Armeniaca KZ. 
XXIII. 400. 1.; ea e helyett van ya, mely az egyes nominativusban 
г-vé vonatik össze) | egyes instr. srti-v, többes instr. srti-v-k՛ | 
pok'u e helyett *pok'uv és p'ok'um-b1) e helyett *pok'un-b mind
kettő egyes instrumentális, a többes instrumentalisbtmp о кит-b-k | 
egyes instr. dster-b, többes instr. dster-b-k' | egyes instr. astel-b, 
több. instr. asteX-b-k՛ | egyes instr. akam-b, többes instr. akam-b-k՛ \ 
egyes instr. anjam-Ъ, többes instrum. anjam-b-к՛ | egyes instr. 
avur-b, többes instr. avur-b-k՛ | egyes instr. har-b, többes instr. 
harb-k', épen így mar-b és mar-b-k՛ | ter dominus szótól egyes instr. 
teram-b, többes instrum. teram-b-к՛ | kin Frau szótól egyes instr. 
kria-v, vagy kanam-b, többes instr. kanam-b-U.

A számneveknél is kettőtől kezdve többes k՛-տ alakok is elő
fordulnak k՛ nélkül való alakok mellett, így: erku és erku-k՝ zwei, 
er és ere-к՛ drei, cor-к՛ ezzel szemben cors vier | hing és hing-k՛ 
fünf stb.

A névmásoknál (pronomina) előfordúl a k՛ az első és máso
dik személyü személyes névmások többes no minati vusában és a 
többes instrumentálisban. Tájékozás kedvéért a személyes névmá
sok első és második személyének casusait egyes és többes számban 
ideigtatjuk (1. Hübschmann «Arm. Stud.» 90. lap):

me-к՛ wir
2 Ш62,
mer, 
mez, 
i menj, 
mev-k՛,

Nom. es ich 
Acc. z is, 
Gen. im, 
Hat.
Abi.
Instr. inev.

du du 
շ k'ez,

da- k' ihr
2 J22,
ЛГ,

убмф
jev-k'.

к'о,
k'ez, 
г k'en, 
k'ev,

A mi a többes második személyü névmás nominativussát 
illeti, az kétségtelen új képzés, hol a Af a kész egyes második sze-

mj,
у ivén,

x) Az instrumentális suffixuma általában v, csak r, λ, n után, mely 
utóbbit m-vé változtat, b. Minthogy eredeti alakja bhi-re megy vissza, egyes 
consonantok után mutatkozó b alakja nem szükségkép v-ből alakúknak 
veendő fel, hanem inkább meg lehet engedni azt, hogy e cons on an sok 
után a nyelv az eredetibb hangfokot őrizte meg (v. ö. Hübschmann 
KZ 13. Lj.
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mélyű nomenhez járúit (v. ö. Hübschmann «Arm. St.» 92. 1.). 
A második személyi! névmás többesében ugyanis a többes nomina- 
tivust kivéve minden más casusban je közös alaptő mutatkozik, 
minélfogva a többes nominativusban is *jeU alakot várnánk. 
Hasonlóan az első személyi! névmás többesszámában kivétel nélkül 
minden casusban me- tőalakot találunk, melyből a k' hozzájárulá
sával a többes nominativus is alakul. Szembetűnő még a többes 
instrumentális. Azon mód szerént, melylyel a főnevek többes 
instrumentálisának képzése történik, a pronominalis declinatioban 
is oly új képzéseket várnánk, melyeknél az egyes instrumentálishoz, 
mint meglett alakhoz a többes kc hozzájárul, e szerént volna egyes 
instrumentális +/c'-val a többes szám instrumentálisa az első sze
mélynél *inev + k‘, a második személynél *tiev-\- ¥. E helyett 
azomban hasonló szerkesztés mellett ezt találjuk : első szem. több. 
instr. mev+k\ második szem. több. instr. jev + k\ úgyhogy e 
többes instrumentalisokból *me- egyesszámú első személyi!, és je 
egyessz. második személyi! tőre is lehet egyúttal következtetni, 
melyhez a nomeneknél ismert módon az instrumentális v suffixuma 
járult, s az így egyesszámú instrumentális, k' hozzájárulásával, 
többesszámúvá lön. Kérdés, váljon a ma és je kezdet tekintetében a 
többesszámú instrumentálisnál nem-e a többes szám többi casu- 
sainak hasonló kezdete érvényesült. A többes második személyi! j 
mindenesetre = a skr. yü-y-avi, yu-sma, zend yüs, уй-z-em yü-sma, 
got jus, litv. jü-s «ihr» (Hübschm. Arm. St. 40) у hangjával, mely 
kezdet pedig az indogermán nyelvekben csakis a pluralis és dualis 
alakjaiban fordúl elő, s az egyes számban tv (t) kezdetű alakok 
szerepelnek, mely ív-nek (szanszkr. II. szem. egyes számú nőm. 
tva-m stb.), mint felveszik, az örm. egyes nominativusban d (mely 
helyett t-s szókezdetet várnánk) és u- hangzó-ba olvadt v, az egyes 
szám többi casusaiban felel meg (v. ö. Hübschmann «Arm. St.» 
55. 1.). к jer е hangját, a mennyiben а շ/w-beli magánhangzónak 
nem felel meg, Hübschmann («Arm. St.» 40 1.) helyesen veszi fel 
a *me-féle alakok analógiájára alakultnak. A *je alak e szerént 
pusztán a többes számot illeti meg. Elleniben a *me, mint egyes- 
számú tő megvan más indogermán nyelvekben is: skr. egyes acc. 
ma-m, óperzsa má-m, zend má-m, görög jxé, έ-μέ, lat. me, óbulgár 
me *) stb., s a mint látszik, az egyes számú n-es alakok m-ből let-

0 Schleicher «Compendium der vergleich. Gramm, der indogerm. 
Sprachen» 642. 1. (4-ik k. Weimar 1876). ~ = nasalis vocalis.
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tek, a mint az egyes genitivus is m-es alakú: im. így tehát egyes 
instr. inev is ebből lett *imev, mely az i előtétet leszámítva, csak
ugyan *mev egyes instrumentálissal identicus, melyből a többes 
instrumentális k' hozzájárulásával alakult (v. ö. Patkanoff, Forma
tion 230—232. 1.). Az i előtétre nézve v. ö. görög egyes acc. εμέ és 
μέ, gen. έμού és μου, loc. έμοί és μοί, dat. εμίν, így az örményben 
is egyes gén. dat. instr. abl. i előtéttel van, mely e helyett való 
v. ö. egyes acc-t z is e helyett: *z es (egyes nőm.՛ es, mint a nevek
nél is egyes nőm. mard, acc. z mard). Harmadik személyű névmás: 
iur pronomen reflexivum, többes szám nőm. iurean-k' iurean tő
ből, mint a többes gén. dat. iurean-c acc. z iureans stb. (Hübsch
mann «Arm. St.» 90, Patkanoff Formation 233 1.). Ink'n «ipse», 
plur. nőm. ink'ean-k', mely szó ink'ean tőalakja mutatkozik más 
casusokban is: egyes gén. dat. ink'ean, többes gén. dat. ink'ean -c, 
А гаг-ban levő iu — in dg. sevo, pronominalis indogerman sva 
(Hübschm. «Arm. St.» 32.1.). Az ink'n-t Bopp (Vergl. Gramm.3 II, 
130. 1.) in, skr. demonstrativum tő ana és Uean skr. «svayam» 
selbst összetételéből magyarázza. A mi az in-1 illeti, azt bátran 
lehet skr. ana, ószl. о na litv. ans «jener» pronomenekkel egybe- 
hozni,1) melyhez a többi гг-es pronomenek is tartoznak: гг 3-ik 
személyit és mutató névmás, mely mint articulus értékű suffixum 
szerepel (tern der Herr), s az önálló névmások: n-a «er», ai-n 
«dieser», no-in, n-ain; abl. ап-ti «von dort, locat, згг-d «dort», 
an-d-r «dorthin, dort» гг-jei. A k'ean-beli к' pedig mindenesetre 
megfelel sya-nak, az egész k'ea pedig éppen úgy lehet svaya, mint 
teXea ebből lett *tehya (Hübschm. «Armeniaca» К. Z. XXIII. 400.
l. ), csak a «svayam» szó végi то-je idéz elő nehézséget, mely sem
m, sem n alakjában nem maradhatott meg, hanem el kellett esnie 
(v. ö. Hübschm. A. Ց. 88.), így ezt az ink'n, ink'ean n-jének sem 
felelhet meg, hanem ez az n legalkalmasabban a névelő suffixum- 
mal azonos гг-пек tekinthető. A iur-ea-n egyes genitivus iur mel
lett azt mutatja, hogy ink'n csak ana + sva + n-ból keletkezett; meg 
is van külön is ink'e «er» az erdélyi örményben, úgy hogy iur: 
ink'e —iur-ean : ink'ean. Mi a zom ban ea ? — Pronomen demonstra
tivum : n-a «er» nyilván ebből lett no-a, 1 ol az a-nak később hozzá
járult elemnek kell lennie. Mutatják ezt a n-a casusai: egyes geni-

*) Az г vocalis az első személyű személyes névmás egyes száma i 
kezdetű alakjainak analógiája útján keletkezettnek fogható fel.
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tivus no-r-a v. ö. ez egyes genitivust гиг = indg. sevo + ro (mint 
gót unsa+ra, izva +ra); kétségtelen, hogy ugyanazon suffixum 
van ezekben is : vier, jer) ; viszont dat. loc. η-m-а = по-m + később 
hozzájárúit a v. ö. or «welcher», dat. loc. orum. így érthető most 
már, hogyan járul a többes U az a elé a többes nominativusban 
no-U-a, a no egyes, nominativushoz hozzáj árúi kr = no-U s az a 
mind az egyes mind a többes alakhoz csak azután illesztetett oda. 
Ugyancsak a többes instrumentális már csak a kész no-U a alak 
után létesülhetett, melyet egyes nominativusnak fogván fel a nyelv, 
az egyes instrumentális r-jét, s a többes U-1 még egyszer hozzá
tette : no-U-a-v-U, mintha ezt ragozná: mard, mardo-v-U (egyes 
instr. mardo-v). Megjegyezzük még, hogy az egyes instrumentális: 
no-v-av is reduplicált suffixumot tüntet meg, mi ilyen alakfejlődést 
mutat, egyes instr. *no-v, hozzájárúlt a-val: *nov-a, melyhez 
megint hozzájárúlt a v, egyes instrum. suffixum. Ai-n is ebből lett 
ai + no. Az egyes casusragok után úgy az egyes, mint a többes 
számban előfordúl az ik, melynek /ճ-ját Bopp (II, 184. 1.) a latin 
hi -c, hűi -c, hun -c, ho -c c-jával veti össze. Bármiként is van a dolog, 
ez az ik szintén később hozzájárúlt elem. így egyes genitivus 
ai-n-r = *ai-no-r és mellette elő is fordúl: ai-no-r-ik; így dat. loc. 
ai-n-m és ai-n-m-ilc (*ai-no-m, ai-no-m-ik), egyes instr. ai-n-u és 
ai-n-u-ik = *ai-no-v és *ai-no-v-ik. Bképpen érthető szintén a 
többes nomin. ai-no-k'-ik — *ai-no-kr és később hozzájárúlt ik, a 
mint elő is fordúl e varians ai-n-U = *ai-no-U. A többes instru
mentális alapja a többes nomin. (v. ö. többes instr. no-Ua-vU és 
többes nomin. no-U-a), s két alakja van. Az egyik egészen világos : 
ai-no-U-im-bU, a mi e helyett van: ai-noU-in-bU (v. ö. akn és 
akarnb) a következő alak egymásutánnal: 1. * ai-no-U, 2. + in, 
mely ugyanaz, mint no-in «derselbe» második része, s jórészt ide 
vonható az inUn in előrésze is, 3. ainoU-im-b, egyes instrumentális 
raggal, melyhez a U hozzájárúlt, a mi jórészt ilyen esetekben egy
szerre történt, t. i. a többes vU, bU végek analógiája alapján. 
A többes instrum. másik alakja : ai-no-U-г-vU ugyanolyan módon 
van szerkesztve, csakhogy az in helyett i van s ennélfogva nem 
bkr, hanem vU járúl hozzá; i másutt elő nem fordúlván, noUi-vU e 
helyett lesz *no-kr-a-vU (v. ö. az inUn г-jére elmondott nézetünket), 
s a többes számú végszótagbeli г-k analógiájára kellett keletkeznie. 
No-in «derselbe» = no-Yin, n-ai-n pedig = no + ain. Többesük: 
nőm. noin + U és noU -b in | n-ai-n-nak: noU+ain || többes instr.

3
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ηου + im f bk = *nov + in + bk és nok +im + bk = *nok + in + bk, 
az utóbbi alak no többes nominativusából, az első egyes instru
mentálisából indúl ki. E névmások tehát a következő elemekből 
alakulnak: demonstrativ an, no, in, η = skr. ana, továbbá a, ai, s 
végre az ai-n pronom. egyes casusaiban a szóvéghez járúló ik. 
S-а, d-а, mint n-a, — ai-s, ai-d mint ai-n, — տօ-in, do-in, mint 
no-in ragoztatnak. — Pronomen 'possessivum, mint más indoger- 
mán nyelvekben is, így a németben (mein, unser), a genitivus : im 
stb.; többes nomin.: im + k stb. — Pronom. interrogativum — 
kérdő névm. (egyúttal pr. relativum és indefinitum): egyes nőm. 
o, (hangzó előtt) ου, többes nőm.: oi + k (egyes genit, oi + r) a 
plur. minden casusában tő: oi. Pronomen relativum (visszahozó 
névm.) egyes nőm.: or «welcher», többes nőm. or+k ; egyes 
instr. orov, többes in strum, orov + k. Pronomen indefinitum (hatá
rozatlan névm.) egyes nőm.: omn «aliquis», többes nőm.: oman + k 
(egyes instr. omarn-b e h. *oman-b, többes gén. oman-c, a többes 
casusai mind oman tőből képeztetnek); egyes instr. omum-b, többes 
instr. omam-b-k. Pronomina collectiva (gyűjtő névm.); 1. ail — 
ali-us, gör. άλλ-ος, többes nomin. ail -Ւ k, 2. amen = lat. omni-s, 
többes nomin. amen + k, 3. amenain «omnis» összetéve сшёп + «in
ból. Többes számai: a) amenain + k, b) ámenek ik, melynek vég
zetére nézve V. ö. ai-no-k-ik, azomban ez utóbbinak az amen-vel 
való összetételéből magyarázni az alakot sokszoros nehézségbe 
ütközik, ugyanez áll az amennok ik felvehető alakra nézve, bár 
ez összeállítás valamivel jobbnak látszik az előbbinél. Ott az ará
nak, itt az n-nek eltűnése semmiképpen sem okolható meg. A mi 
a c) ámenekean többes nomin.-t illeti, itt-megint az utórészben a 
nok-in-1 keresni az ea miatt is semmiesetre sem lehet. Valamivel 
tetszetősebb amen + nokain-ra gondolni, de itt megint a kettős n 
okoz, mint az imént, nehézséget. Egyedül helyes magyarázat 
lehet mind az amenekik, mind az ámenek ean közös ámenek alap
részét amen-k pluralis nomin. parallelének venni fel, a mit támo
gat az, hogy 1. amen egyes genit, s tője is egyúttal: ameni (v. ö. 
latin omm'-tövet), 2. a többes nomin. számos esetben nem az 
egyes nomin.-ból, hanem egyenesen a tőből képeztetik, 3. г-nek 
e-vé átváltozása másutt is előfordúl, így: sinn «Säule» gen. scan 
= κίων, teleav is ebből lett: *teXiav, telyav. s tényleg ámenek ean 
mellett más casusokban is megvan az e, hol annak г-ből kelet- 
kezte egészen világos, így többes genit, dat.-ban van amenecun,
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mely pedig *amenicun helyett van, v. ö. sirt, egyes szám gén. dat. 
sirti, többes szám genit, dativ. sirtic.1) Az ik-et magyarázni sem 
szükséges, mint járulék elemre rátalálunk a pronominalis declina- 
tioban, csak az amenett ean ean-ja világítandó még meg. Ebben már 
az óörményben előforduló ean pluralis alakot kell felismernünk, 
úgy hogy e szerént ez alakban kettős pluralis ford ül elő, a mire 
nézve az örmény nyelv körén belül is található fölös számú ana
logia. Most már világos előttünk, associatio útján, az inttean és 
iurean alak is, melynek ea-ját az imént még megfejteni nem 
tudtuk. Lehetne itt talán az am-ra gondolni, s azt az ean-val iden- 
tificalni, de, nem tekintve azt, hogy ez csak metathesis útján volna 
lehetséges, a mire analog példával nem rendelkezünk, számba 
veendő itt az is, hogy ezek genitivus alakok, s így ez esetben nem 
ain, hanem ennek genitivusa járúit volna az alapszóhoz hozzá. 
E szók eaa-ját kifogás nélkül lehet azonban az iit-r-ból következ
tethető iu + demonstrativ w-ból magyarázni, melynek, mint a 
többi iun végeknek ean genitivus felel meg, s a genit, alakhoz 
járulnak hozzá más casus ragok is. Egyes instr. amen + ain-iv (v. ö. 
amen egyes instr. amen-iv, ain-nok elleniben ainu), többes instr. 
amen 4- ain-iv + tt és amenettumbtt (v. ö. nott-im-btt, s többes gén. 
noc-in mellett noc-an is). 4. bohr «ganz.» Többes nomin. a rendes 
bolor + tt mellett: bolor-ettean és bolorettin. Többes instr. bolorett- 
umbtt. Ez alakok analogice vannak képezve ezek után: amenettean 
és amenettumbtt ; a bolorettin az amenettik-tői pedig csak abban 
külömbözik, hogy az ik helyett, mely az ain többes számában jön 
elő: ai-no-ttik in van, minta no-in többes nomin.-ában no-ttin.

Vizsgáljuk még az óörmény igei személyragokat, hol a tt 
szintén előfordúl. Ezek a következők (Hübschm. «Arm. St.» 93.1.):

9 Előfordul amenifí többes gén. dat. is amenV՝ több. nőm. mellett.
3*
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Ugyanezen alakban mutatkoznak a verbum substantivumon 
is: el «esse» (Lauer Gr. 62. Petermann Brevis linguae 1. kiadás 
66. lap):

Praesens.
Conjunct. Sing, icem, ices, ice, 

Plur. icemk‘, icek‘, icen.
Indicat. Sing, em, es, e 

Plur. emk(, ek‘, 
Impera · Sing, er

en.

Plur. ek' és erük'.
Imperfectum.

Conj. Sing, icci, iceir, icei, 
Plur. iceakj iceikJ, icein.

Indicat. Sing, ei, eir,
Plur. eakj eik', ein.

er

2. Az vjörmény nyelvjárásokban.1) a) Tiflisi nyelvjárás. A ne
vek többes számában az egyes nominativushoz ir vagy nir többes
képző járul hozzá, mely, a tiflisi nyelvjárás i-je az óörmény e-nek 
felelvén meg, er, ner már a 4-ik században is létező többesképző 
szakasztott mása. A casusragok még hozzájárulván, az i helyében 
elő is tűnik az eredeti e. Nem ritkán előfordul k( is, melyhez, 
mint az vr-hez is, a casusragok hozzá ragasztatnak. Sokszor, mintha 
a kr a tőhöz tartoznék, még a nir is ragasztatik hozzá. Pronomina 
personalia: Egyes-sz. nőm. 1. szem. yis, 2. sz. du. Többes-sz. 1. sz. 
mink', 2. sz. du + k'. Harmadik személy: egyes gén. ir (iur helyett). 
Többes nőm. iran + k', gén. dat. acc. iran + c. — Pronomina de
monstrativa : 1. n-a (s-а, d-a) egyes nőm., egyes gén. n-r-a és n-r-an 
(n vagy an suffixummal). Többes nőm. nran-k'. Az egyes genit. 
man-ból indúlnak ki más alakok is: egyes loc. nran-um (v. ö. az 
előbbiek közt óörm. or + um-ot or «welcher»-töl) stb. — Ai-n

б Itt jut eszembe, hogy Patkanoff («0 dialektach») örmény szövegei 
közt 106. 1. a donmelléki nakhicsevani örmény dialectusból közlőit mutat
ványban előfordul madsar araba, a mi magyar szekér. Ez nyilván a tatár
ból került az örménybe. A tatárban araba szekér arab kölcsönszó külön 
előfordul, s Klaproth szerént madsar egyes tatár szójárásban nagy négy
kerekű kocsi. Ez örmény dialectus az eredeti tatár szólamot őrizte meg, 
melyből az araba elhagyásával használatba jött később a madsar. Vám- 
bérynek igaza van tehát, mit ez újabb adat is támogat, hogy a tatárok itt 
e kocsikkal megismerkedve, ezt a népről nevezték el, mint ezt már 
«A magyar név eredeté »-ben (külön lenyom. 10. 1.) is elismertem. Kocsi
gyártásról híres volt régen Magyarország, s a kocsi is Riedl Fr. fejtegetése
ként a Kocs helységtől vette nevét, s az eredeti «kocsi szekér» szólásból 
éppen úgy maradt el a «szekér», mint itten az araba (v. ö. Riedl Fr. Magyar 
Nyelvőr. XI. köt. 103. lap).
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(ai-s, ai-d) a tiflisiben = e-n stb. — Többes nom. en-du-n + k‘ (egyes 
gen. ёп + d-и, d közbetétei az n és d-ß alakoknál); a többes 
számban alaprész ёп + du-n. Pron. interrogativum: egyes nom. 
ov többes nom. oi+Jc és viirun Vlt pron. relativum is (v. ö. óörmény 
or, a tő oro és n demonstnitivsuffixum); új alakok: ov + k' + ir, 
(kettős többes jelelő vei) és ov + le +ör. — Igei személyragok : Praes. 
m, s, y, nk, (*y)k, n. Az aoristos activi többes 1. sz. nk (mnacink' 
«wir blieben», tesank «wir sahen». Aoristos medii: többes 2. sz. 
-k' (óörm. yk): tesak «ihr sähet». Verbum substantivum: il (öörm. 
el) «esse» praes, im, is, e, ink, ik, in. Imperfectum: ei, eir, er, 
eink (öörm. eak), eik, ein. — b) Agulisi nyelvjárás. A többes szám 
az egyes nominativusból ar, nar képző hozzájárulásával képeztetik 
(hangtanilag = ered. er, ner), s ehhez tétetnek a casusraguk. Pat- 
kanoff ez alakulást a török nyelvek hasonló képzésmódjával veti 
helyesen egybe («0 dialektach» 42. 1.), más szóval a török nyelvek 
hatása mutatkoznék benne, hol szintén a többes lar, ler-hez járul
nak a többesben a személyragok (in génit, rag stb.). Néha előfor
dul a többes-számban a ner is, ritkán к és arik, mely utóbbi nyil
ván ar + ik-bői alakúit kettős többes jelelés, milyen kettőzés 
előtördúl a magyarban is a göcseji nyelvjárásban (v. ö. «Ճ csuvas 
többes számról·) írt közleményemet Nyelvtudományi Közlemények 
XVII. к. 160. 1.). — Pronomina personalia ::) is, diu, iuran (egyes 
genit.), többes nom. mik, diuk, irak (gén. ira-c). Pronom. demon
strativa; a-n (as, ad), egyes gén. and-ur (astu-r). v. ö. óörm. abl. 
ап-ti von dort, loc. an-d «dort», as-t «hier», andr «dorthin, dort», 
ai-d-r «dort», ais-r hierher» stb. (Hübschm. «Arm. Stud.» 92. 1.). 
Az egyes genitivus antur szolgál alapúi az egyes szám többi casu- 
saiban, melyek e szerint mind kései új képzések, a mennyiben r 
kizárólag a genitivust megillető suffixum. Többes nom. astu-k, 
többes génit, astu-c, mely megint a többes szám többi casusainak 
alaprésze éppen úgy, mint astu-r, andu-r az egyes szám casusainak

0 Az írás nem tükröztetvén vissza pontosan a dialecticus kiejtést 
(«0 dialektach« 37 1.), hanem megtartván az örmény jeleket néha ott is, 
hol a kiejtés az örményétől eltérő, egyes dialectusok kiejtéséről, megfigye
lés hiányában, tudomásunk nincsen. Ilyen e dialectus is, miért az átírás
nál úgy írjuk át a szavakat, mint az óörménynél teszszük, ezzel csak azt 
akarván jelezni, hogy az illető szó óörmény írásjegyekkel milyen módon 
van leírva az eredeti népnyelvi textusokban. Örmény hetük helyi nyom
dákban nem lóvén, más eljárást nem követhetünk.



38

(locativusban anduran-am mellett előfordúl asd-am·, a rendes loca- 
tivus am suffixummal, óözm.-ben ugyanez egyesszámú pronomina
lis dativus-locativus suffixum um alakban = indogerm. osm +vocalis 
(skr. tasmäi, tasmin, ószláv tomu, tomi, gót Panama ZDMG. 36, 
124—125. 1. L. Hübschem «Arm. Stud.» 92. 1.). — Egyes nomin. 
s-о (do, no), (egyes gen. sroi, sru ; a gen. dat. suffixum e dialec- 
tusban i), többes nomin.: sru + E (hol a U szintén az egyes genit, 
alakjához járul). Ige. Verbum substantivum. Praesens, e-m, e-s, ay, 
e-k', e-k', e-n. — Személyragok: Conjunctivus praesense (a jelentő
mód praesense segédigével összetett alak): m, s, *y, többes szám I. 
mh', k', n} II. nk', k', n, III. К, к', n. Aoristos a jelentőmódban: m, 
г, V, V, k', n. — c) Karabachi nyelvjárás: A nevek többes számá
ban előfordúl er, e (ritkán: V), melyhez, mint más nyelvjárásokban 
is tapasztaljuk, az egyesével egyező casusragok hozzátétetnek. Meg
jegyezzük, hogy az egyes ablativusban kizárólag fordúl elő a mind 
az egyes, mind a többesben szereplő an mellett (v. ö. az óörmény 
egyes abl.-t у inen) ic, mely az örményben csak a nevek többes 
abl. gén. és dat.-ában használatos (sirt, srti-c, abl. i srti-c, egyes 
gén. srti; i az egyes genit, suffixumaként e dialectusban is előfor
dúl и és e mellett); továbbá többes genitivusban i mellett, mely az 
egyes számban is megvan, előfordúl c, mely az óörményben is a 
többes genitivust jeleli (v. ö. az előbbi példát). — Pronomina per
sonalia egyes nőm. 1. es, 2. dű ; többes nőm. 1. műnk', 2. dű-k'. 
Pron. demonstr. a) egyes nőm. n-a- gen. entran (1. fentebb) és 
több. nőm. endran + k' (gen. endran-c), b) 1. Eda, ed, 2. es, 3. en. 
Többes nőm. 1 .dónk', dunk', 2. eson + lí.— Ige. Verbum substanti
vum : preesens. em, es, ai, enk', eU, en ; imperfectum: i, ir, er, ink', 
ik\ in. Igei személyragok: praesens m, s, y, nk', (*y)U, n; imper
fectum : i, ir, r, ink', ik', in ; aoristos: y, r, v, nk', k', n, vagy i, ir, 
—, ink', ik', in. — d) Dsulfai nyelvjárás : A nevek ragozás tekinte
tében két csoportra oszlanak, s e szerént az egyes casusoknak is, 
majdnem kivétel nélkül, más jelölői vannak az egyik csoportban, 
mint a másikban. Egyes nomin. I. — II. többnyire г-re végződő 
szók; többes nomin. I. er, ner, II. eit, ik', arenk' (nyilván az óör
ményben előforduló többes A-'-val). A casusragok a többes-számban 
e többes képzőkhöz járulnak, vagy a többes képző + oc-ra végződő 
többes genit.-hoz is tétetnek a többi casusban. A II.-ben előfordúló 
többes genitivusok ezek is: uc, mint az óörményben ■(zárd 
«Schmuck», több. gén. zardu-c), — aren-c (megfelel alaprésze a
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többes nominativusbeli arcúd-ti-nek a 1c elhagyásával, de másrészt 
többes genitivus — arenk' 4-hozzájáruló i is, az egyesben az I.-ben 
szereplő genit, suffixum), an-ос (megfelel ugyané dialect.-beli ani 
többes nomina,tivus és hozzájárult oc-nak). E csoportban az ic, uc, 
mely eredetileg, így az óörményben, a többes számban fordul csak 
elő, az egyes számú ablativusnak is suffix urna, míg uc a többes 
genitivust, ic a többes ablativust egymagára, más többesképző nél
kül, alkotja. («0 dialektach» 85—86. 1.) Néha pedig ezeken kívül 
az eh՛, Hí többes nominativushoz a többes genit, képzése végett 
hozzájárul még oc, one, részint az i/ó-nek a többes genitivusban az 
or hozzájárulásával fc'-vá, s az ik nek, hol а к régibb k' helyett van, 
/í-vá való rövidülésével (k fordül elő ti helyett pl. ebben: mard- 
k-oc többes genit, ettől: mard «Mensch»). — Pronomina ‘perso
nalia : egyes 1. es 2. du 3. genit, иг ; többes nőm. 1. menti, 2. du-ti,
3. urenti (nekem úgy tetszik, hogy az arenti-féle előbb említett no
minalis többesképző egészben véve e többes számnak mása, v. ö. 
alord = óörm. ulord), többes gén. urén-c (nominalis többes gén. 
aren-c). — Pron. demonstrativa: a) e-s,e-d. é-n, többes nomin. 
eston-ti gén. eston-c (alapja a többes szám többi casusainak); töb
bes nomin. eton՝ti, gén. éton-c (míg egyes gén. ésdu-r, etu-r, entu-r), 
b) s-а, d-a, n-a, többes nőm. so-ti-a, do-tia, mint az óörményben 
(több. gén. = óörm. soca, doca mellett d-an-c-an, s abl. = óörm. 
docané, socané; a dan-c-an-val párhuzamban áll san-ti-an, nyilván 
a többes ti hozzájárultával előbb sand- ti, mihez később az an csat
lakozott). Ige. Verbum substantivum : praesens, am, as, ai, anti, ati, 
an; imperfectum: i, ir, er, inti, iti, in. Igei személyragok: praes. 
m, s, у, nti, (*y)ti, n; imperf. i, гг, г, inti, iti, in; aoristos i, ir, 
—inti, iti in vagy у, r, v, nti, (*y)ti, n. — e) Erdélyi örmény nyelv
járás (dialectus Armenorum Transsilvaniae) az általam gyűjtött 
adatok alapján: A nevek többesszáma legnagyobb részben nier 
(magyar kiejtés szerént: 7iyer)-vel képeztetik: agcig-niere (ma
gyar kiejtés körülbelül: áhcsig-nyere. A szavakat a hallott kiejtés 
szerint írom, bár többnyire az óörmény átírásánál használatban 
levő írásmódot tartom meg, s e tekintetben kivételt csak az óörm. 
λ átírására teszek, melyet g jegy gyei írok át, s mely hang erdélyi 
örmény kiejtése hasonlít az arab ghain-éhoz, a túlnyomó benne a 
h gutturalis hang), «a leányok», aggig «a leány» | cicag-niere (csi- 
cságnyere) «a virágok», cicag «virág» (törók szó). Ritkán előfordúl: 
1. a ti, pl. dega-ti-e «a gyermekek» (e megfelel értelmileg a ma
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gyár névelőnek s mássalhangzók után áll, magánhangzók után n 
fordul elő), deg'an (dehán) «a gyermek» | martik'-e (mártikhe) «az 
emberek», mart «az ember», — 2. ier (magyar ejtés szerént: jer), 
pl. kurc-ier-e (Icurcsjere) «a köntösök», karcé «a köntös», e szó ket
tőzött ier + nier többes jeleléssel is haszuáltatik : kerc-ier nier-e.— 
Személyes névmás : 1. у es (jesz), 2. tu-n, 3. ink‘e, többes-ez. 1. mink', 
Ճ. tu-k' 3. irdn-k' (irankb, á = magyar a). Személyragok; m, s, *y, 
nk', k', n (pl. gisir-im, gi-sir-is, gi-sir-e, gisirink\ gisirik', gisirin 
szeretlek stb. múlt idő: sirili-m, sirili-s, sirile, sirili-nk‘, sirilik‘, 
sirili-n, jövő idő bisirim, Ы siris stb.). Segédige : im, is, é, inke, ik', 
in vagyok stb. Vertánesz nyelvtana, melyet az erdélyi örmények 
számára írt, tulajdonképpen nem is az erdélyi örmény nyelvet tár
gyalja, s az alakok annyiban hasonlók csak az erdélyi örmény 
alakjaihoz, mennyiben V. a nyugati örmény népnyelvet, mely cso
porthoz az erdélyi örmény nyelv is tartozik, dolgozta fel. A könyv 
czíme külömben : «Gyakorlati örmény nyelvtan. Tanodái és magán- 
használatra írták: P. Verthanesz Jakutgián mechitarista és Vasadi 
Gyula tanár» (Velencze. A mechitarista társulat betűivel 1876). 
Verthanesz, ki nem sokkal a könyv megjelenése előtt jött csak 
Brassóba Erdélybe, s nem is erdélyi születésű, nem tudván jól a 
magyar nyelvet, Vasadi segítségével fogott hozzá a nyelvtan meg
írásához, ki meg örményül nem tudott semmit, s így a közvetítő 
nyelv, melyen egymással érintkezhettek, a német volt.x) A nyelv
tanon meg is látszik a magyar nyelvismeret hiánya a fő, értelmi 
szerzőnél. Egy pár lényeges sajtóhiba van az előszóban is, mit 
ezennel kiigazítunk, nehogy valakit, ki használni találná, tévedésbe 
hozzon: dr. Hubmann helyett olv. Hübschmann, dr. Ganer helyett 
o. Lauer. E nyelvtan előadása szerént: a nevek többes száma 
képeztetik yer (egytagú szóknál), és nier v. k' vak Személyes név
más : yes (jesz), tu-n, an (ani), mienk' (mjenk'), tu-k', irienk', 
(irjenkl, vagy anank'. Igei személyragok: jelen idő m, s, y, nk', 
(*y)k\ n. Segédige :"jelen idő : yem (jem), yes (jesz), e, yenk', ék', yen ; 
imperfectum: éi, éir, ér, éink', eik', ein. A jelen idejű személyrago
kon kívül az imperfectumnak is, mint a segédige imperfectumából 
is látható, s az aoristosnak külön személyragai vannak, mely idők 
az erdélyi örményben már egyáltalában hiányzanak. E személy

ei Éppen ez idő tájt, 1873/*-ben tartózkodtam ón is, mint gymu. 
tanuló, Brassóban, s így a tényeket közelebbről ismerem.
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г я gok külömben egyezők egészen a karabachi nyelvjárás igei sze
mélyragjaival : imperfectum, i, ir, r, ink'՛, ik‘, in ; aoristos, i, ir, —, 
rnk\ ikr, in vagy y, r, v, nie, k' (*ykc helyett), n. — Az astrachani, 
erivani, kurdi, choji dialectusokról Patkanoff «0 dialektach» mun
kájában mindössze pár sor van, de egyes felhozott alakok mutat
ják, hogy, a mi az általunk felvett kört illetik, e dialectusokban is 
az itt tárgyalt dialectusokkal lényegileg azonos alakulatok fordúl- 
nak jórészt elő.

Megemlítjük még ezek után a teljesség kedvéért, toldalékúl 
az előbb elmondottakhoz, hogy az óörményben (Patkanoff Forma
tion 192. 1. szerént) számos szóhoz járul a collectiv értelmet adó 
ti, oti: manuk, enfant, mank-ti (enfants) osker : osker-oti, os. Említi 
Patkanoff a többes jelelők között a kan-1 is, de ennek szerepe a 
felhozott példákból nem világos, s alakja is, mint kan külön 
suffixumé, kérdéses. Az ik többes jelölő, melyet a dsulfai nyelv
járásban találunk, előfordul már az óörményben: mard hőmmé, 
mard-ik hommes; ugyané szót találtuk /c-san a dsulfaiban is, s a 
k-1 F helyett valónak vettük, a mi a legközelebb eső, s, nézetünk 
szerént, a legnagyobb mértékben valószínű magyarázata.

3. A nevek plur. nomin.-jának le- ja Bopp szerént — skr. as, gór. 
se, litván -s stb. (Vergl. Gr.8 I. 435, 449). E nézetet vallja Patka
noff (Formation 193. 1.), s még KZ. XXIII, 11 1. Hübsch mami is. 
Müller Fr. már Kuhn és Schleicher: «Beiträge zur vergl. Sprach
forschung» II. 485 1. a vedicus äs as többes nominativussal tartja 
egynek. Mint Hübschmann legújabban («Arm. Stud.» 88. 1.) helye
sen megjegyzi, az örmény le nem függhet össze indog. es-vel, mert 
szóvégi s az örményben elesik, mint ez az egyesszámú nominati- 
vusban. és a consonanticus tők egyes genitivusában (dster 
■Ο-υγατέρος) is történt: skr. ásásból magyarázni pedig a le t ellenke
zik a hangtörvényekkel, a mennyiben le Hübschmann összeállítása 
alapján csakis indogermán sv (Fun «Schlaf» = skr. svapna, lat. 
somnus I Foir «Schwester» = skr. svasar | k'irtn «Schweiss» = 
skr. sveda, gör. ίδρώς), ezenkívül még tv, v, к és sk hangoknak felel 
meg («Arm. Stud.» 65. 1.). Mint Hübsch mann legújabb munkájá
ban («Arm. St.» 89. 1.) mondja: «Eine befriedigende Erklärung des 
F des Nom. PI. der Nomina und Pronomina, sowie des 1. und 2. p. 
pl. des Verbs hat sich bis jetzt nicht gefunden. Es ist immer zu 
bedenken, dass nicht urspr. s, sondern nur urspr. anlautendes sv im 
Arm. zu le wird.»

gör.
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Tényleg azt tapasztaljuk, hogy a neveknél a k' a többes 
nominativusban a névtőhöz járul, avagy az egyesszám nomina- 
tivusához, s így kö el fekszik annak felvétele, hogy az indogermán 
es többesszám egyidőben az örményben csakugyan megvolt, s csak 
később kifejlett hangtörvényeknél fogva esett el, s a megmaradt 
tőalakhoz járult azután a Íz, mint új töbhesképző elem, részint a 
nevek másik csoportjánál egyenesen az egyesszámú nominativus- 
hoz. Ezt megerősíti a többes számú instrumentális is, melynek 
vk'-ja nem egyenesen skr.-ó/as-vel függ össze, melynek is vége 
elesett volna, hanem az egyes instrumentális alakjához járult 
hozzá a többesben még a k", vagy, egy másik lehetőség szerént, 
a bhis-bői fenmaradó, s az egyesszámú alakkal egészen egyezővé 
vált V(bJ-hez. Második bizonyíték a nevek többesszám nominati- 
vusabeli Zr-jának új képző voltára az, hogy e kc-féle nominalis 
többesszámon kívül az újörmény nyelvjárásokban a többesszámú 
nominativusnak más exponensei fordulnak elő, melyek közül né
melyik a legrégibb írott emlékekben is feltalálható, míg a prono- 
meneknél és az igénél ilynemű különféleség nem uralkodik.

Ennél fogva útbaigazítás végett ezekhez kell első sorban 
fordulnunk. Már előre is constatálnunk lehet, hogy a k\ alkalmas 
önálló szóból, mely a többes számbeli új képzésnek egyik forrása 
szokott lenni,1) nem keletkezett; nem kínálkozik e tekintetben az 
egyetlen szó, mely e nemű felvételre a legkisebb alapot adna. 
A mi pedig a másik lehetőséget illeti, hogy а к' más nyelvből 
kölcsönzött volna, ez ebben az esetben szintén nem forog fenn. 
Igen valószínű ez egy másik többes suffixumra az ап-ra nézve, 
melyet a perzsa an-\al tartottam egyezőnek, még mielőtt Patka- 
noff Formation-ját olvastam volna, hol ugyanezen állítás található, 
de csakis rokonsági egyezésként felfogva (Formation 191. lap). 
Minthogy előttünk már Lagarde («Arm. Stud». 207. 1. jegyzet) 
a magyar személyragokat az örménynyel párhuzamba állította 
(«Die ich übrigens», mint mondja «auch im Ernste zur Erwägung 
0. Boehtlingks stelle, als des einzigen in Deutschland lebenden 
Gelehrten, dem auf diesem Gebiete ein Urtheil zuzutrauen ist, 
da er sowohl Sanskrit, als jakutisch versteht») daczára annak, 
hogy azóta Hübschmann («Arm. Stud.» 3. 1.) rá tréfásan reflectált,

*) V. ö. «A csuvas többesszámról» irt közleményemet; Nyelvtudomá
nyi Közlemények NYIT k.



43

számolnunk kell nekünk ezúttal a kérdés ez oldalával is, annyival 
inkább, mert eddig kiválóan éppen ugor és török nyelvtudom ány- 
nyal foglalkoztunk, s mielőtt még egyáltalában nyelvtudomány - 
nyal foglalkoztunk volna, mi is a Lagarde által párhuzamba állí
tott alakokban a magyar és örmény nyelv szoros rokonsági viszony
latát láttuk. íme hozzájárul a Lagarde személyrag-összeállításához 
még a többes képző is : magyar -k és örmény kc! Felelet: az ör
mény 1í a magyar Á>nak csak kölcsönvétele lehetne, mert ez utóbbi 
magyar fejlődés, mely a közös alt aj i d többes képzőnek felel meg 
(török és ugor megfelelőire nézve 1. «A csuvas többes számról»); 
minthogy azomban képzők átvétele csakis a szókincsbeli kölcsön
zés nagyobb aránya mellett szokott előfordulni, mely viszony az 
örmény és magyar nyelv között egyáltalában nem létezik, az egye
zés esetleges, vagyis inkább látszólagos találkozás, a mennyiben a 
magyar /с-val egyenlő értékű hang az örményben nem is k', hanem k. 
A nyelv, elvesztvén hangtörvényeinek megíelelőleg felvételünk 
szerént az indog. es többes· suffixumot, legalkalmasabban a prono- 
méneknél előforduló /с'-է vehette át új nominalis többes jelelő 
gyanánt, melyet a pronomeneknél, mint a többes nominativus 
kifejezőjét érzett ki. A pronominalis declinatio egyes casusainak 
a nominalis declinatioba való átvételére, hogy tovább ne menjünk, 
magában az örmény nyelvben akad analog példa. így a pronomi
nalis egyes locativus suffixum, um, mely az óörményben csak a 
nem személyes pronomeneknél fordul elő (or «welcher» egyes dat. 
locativus օր-um \ n-a «er», dat. loc. n-m-a = *no-um + a | ai-n 
«dieser» egyes dat. loc. ai-n-m = *ai-no-um | no-in egyes dat. loc. 
n-min, egyes nomin n-ai-n, dat. loc. n-m-ai-n), az új örmény
nyelvjárásokban a nominalis declinatioba is átment (1. Hübsch
mann К. Z. XXIII. 11. 1. jegyzet): a tiflisiben a nevek egyesszámú 
locativusa (Petermann Abhandlungen der Béri. Ak. 1866. évf. 
67. 1.), ugyanez az agulisiban am, karabachiban m-[e], dsulfaiban 
pedig, mint a tiflisiben, um alakkal. Ez az um pedig (v. ö. Hübsch
mann «Arm. Տէ.» 92. 1.) = indog. osm + vocalis, v. ö. skr. tasmäi, 
tasmin, ószláv torna, tömi, gót \>amma ZDMGr. 36. 124—125. 1. 
Hübschmann az ablativus e, *<u/-jében levő e-t, a mennyiben 
<-névtő nincsen, szintén úgy magyarázza., hogy e végnek előbb a 
pronomenen kellett kifejlődnie (v. ö. inev, krev, iurev és több. 
mev-k\ jev-k stb.), s innen a nevekre átvitetnie («Arm. St.» 89. 1.). 
Sőt, a mi fő, az új örménynyelvjárások egyikében a dsulfaiban,
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az úrink' pronomenalis többesszám egész átvételét constatáltuk 
nominális többes képző gyanánt, v. ö. ennek arlnk' alakját. Ennél
fogva a /Z-nak a prono ménektől a nominalis declinatio!) a való 
átvétele elvi nehézségbe nem ütközik.

Vizsgáljuk most a pronomenek /и'-ját. A pronomeneknél, a 
többes k' hozzájárulását tekintve, két csoportot külömböztetlietünk 
meg. Az egyik csoportnál a U éppen olyan csak később már kész 
alakokhoz hozzájárult elemnek bizonyul, mint a nominalis dectina- 
tióban. Ezzel szemben áll a másik, hol a U organicusnak mutat
kozik: az első személyű pronomen personale többes nominativu 
sának тек' alakjában.

A me/ü-et, valamint az osset max «nos» alakot, mely minden
esetre az örménynyel szoros egyezést mutat (e pontra majd később 
térünk vissza), Midier Fr., az újperzsa nyelvjárások ema, pars! 
emä, zend акта, ó-perzsa többes gén. amá-kham (= zend akma- 
kem, ind. asmakam. V. ö. külömben a zend és óperzsára nézve 
a többi alakok tekintetében Bartholom se legújabban megjelent 
munkája: «Handbuch der altiranischen Dialecte» Lipcse 1888, 
109. lapját, az indre nézve Whitney «Indische Grammatik», 
deutsch von H. Zimmer. Lipcse 1879, 179 s köv. lapokat) alakjai 
alapján, melyeknek az újperzsában ma «nos» is felel meg, régibb 
акта s ehhez járult /с'-ból magyarázza, mely utóbbi a nominalis 
declinatióból került volna át a pronominalisba (Müller «Das Perso
nalpronomen in den modernen iranischen Sprachen» Sitzungsber. 
44. köt. 508.1.). Hasonló nézetet fejtett ki már Müller előtt, bár 
ő erről nem emlékezik meg, Bopp. Vergleich. Gr.3 II. 119. 1. a 
mennyiben azt mondja, hogy a úie-t nem skr. ma — gör. /zo-val 
tartja egynek, hanem a többes skr. a-sma tőnek második részével 
(ugyanez véleménye az újperzsa wa-ról); ugyancsak az asmű-nak 
a közönséges declinatio alapján felvett *asma-s alakjával egyez
teti a többes me-k'-et. Az eltérés tehát Bopp és Müller magyará
zata közt csak annyi, hogy, nem tekintve a végső k'-ra, a *me-ben 
Müller az asmá-nak megfelelő ah ma egész alakot látja a kezdő a 
elisiójával, Bopp pedig csak az a-sma sma-ját. Boppnak véleménye 
hangtanilag megfelelőbb magyarázatot adna ugyan, de az a-sma 
tőt két részre szakítni szét, s csak a második részt venni fel az 
egybevetés alapjáúl, oly valami, melynek védelmére egyetlen bizo
nyítók sem hozható fel (v. ö. a görög ήμεΐς, eeoli αμμες «nos» = 
skr. asma t Curtius Grundzüge der griechischen 'Etymologie3
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Lipcse 1869, 640. L továbbá gör. υμείς, se о li υμμες «vos» — skr. 
jushme, gót, litv. ju-s u. o. 369. ].). A *me-nek az asmä val egybe
vetését pedig lehetetlenné teszi a szókezdő vocalis hiánya az ör
ményben, holott pedig az örmény nyelvnek éppen az ellenkező, 
a kezdő consonansok hű megőrzése, sőt feltüntetése a göröggel 
egyezőleg s a szanszkrittal ellentétben, egyik jellemvonása, v. ö· 
egyrészt örm. em «ich bin» = skr. asmi, zend ahmi, gör. (seoli) 
εμ.μι, latin sum, gót im, litv. es-mi, ószláv jesvix, óir am (Hübschm. 
«Arm. St.» 29. 1.), másrészt örm. anun «Name», (óörmény gen. 
anuan, melylyel szemben, mint Patkanoff «0 dialektach» 86. 1. 
olvasom, a dsulfai nyelvjárásban anman eredetibb alak maradt 
fenn)
(Hübschm. «Arm. St.» 19. 1.). Már e miatt sem állhat meg Müller 
véleménye. A k'-ról nem is szólunk, mely eddigi tárgyalásunk 
eredménye szerént a neveknél nem mutatkozik eredetinek, sőt 
megfejtését éppen a pronominalis тек'-tői várja, más szóval a mi 
felfogásunk e tekintetben a Müllerével éppen ellentétes: Müller a 
pronominalis к'-1 a nevek /с'-jának analógiája alapján keletkezett
nek magyarázza, mi meg a nevek k'-jának alakulását a pronomi
nalis тек' alak behatása folytán keletkezettnek tekintjük felhozott 
okainknál fogva, melyekhez még a következőkben a pronominalis 
тек'-re nézve kifejtendő tételek is további támaszpontot nyúj
tanak.

görög δνομα, de gót namo, skr. naman-, lat. nomen

A mi а тек՛ alakot illeti, első tekintetre világos, hogy az 
me + k' elemekre bontható szét. A *me, mint közös alaprész az 
összes többesszámú alakokban előfordul, s ha a mer többes geni- 
tivust a többi те- kezdetű többesszámú alakok analógiájára r = 
indog. ro nominalis suffixum hozzájárulásával létre jött új képzés
nek is kell tekintenünk, a mint ezt a iur, no-ra stb. egyes geniti- 
vusok világosan mutatják (ugyanez áll a jer többes genitivusra is), 
s ha még hozzá ugyanezt engednők meg a többes abl. i menj 
alakjára is (v. ö. egyes abl. у inen e helyett * у imen, s az i előtét 
elhagyásával men), a többes dativusbeli mez alakról (v. ö. egyes 
dat. inj) ezt semmi esetre nem gondolhatjuk. A többes instrumen
tális mevk' alakja pedig, a mennyiben *mev egyesszámú instru
mentálisra utal (v. ö. egyes instr. inev, e h. *imev, az előtét elha
gyásával mev) kezünkbe adja egyúttal a kulcsot, melynél fogva 
azt mondhatjuk, hogy a me + k՛-nak *me előrésze «ego» jelentésű 
(a *mev ebből alakulván me + v egyes instr. suffixum, mihez a
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nominalis declinatio egyes instr.-ának alakulását szem előtt tartva, 
a legkisebb kétség sem férhet).

A k'-t indg. es-ből magyarázni itt éppen úgy nem lehet ha
sonló okoknál fogva, mint a nominalis declinatioban. És ennél 
fogva, mielőtt még ismertem volna fíojpp, vagy Müller idevágó 
magyarázatát, az indogermán pronominalis többes képzések és az 
örmény közt kapcsolatot keresve, mindjárt a sma pronominalis 
tőre gondoltam, mely tényleg többi között az indogermán prono
minalis többesszámok egyik alkotó eleme. Kapóra jött, hogy 
Schleicher Compendium 4 634. 1. a pronomen personale többes 
első személye gyanánt eredeti indg. ma-sma alakot vett fel. Köny- 
nyen felvehető volt, hogy ez indog. ma = örm. me, azomban a 
sma egyrészt, s az örm. к' másrészt csak úgy volna összehozható, 
ha a sma m-jének az örm. nyelv körén r-vé változását vennék 
fel, mikor is e sm-ből változott sr-ből közvetve az örmény k" jött 
volna létre, de ennek felvétele megint azért nem lehetséges, mert 
ilyen indg. sm-nek az örménynek sv-re változására sincs egyetlen 
példa, csakis indg. m változik Húbschmann összeállítása szerént 
négy esetben v = м-vá, külömben pedig indg. sm = örm. m, v. ö. 
an «ich bin» =գ skr. asmi stb. (1. fentebb), úgy hogy * ma-sma 
örmény alakja csakis me-m lehetne.

Én nem kevésbbé tartom az örm. тек magyarázatánál figye
lembe veendőnek, mint Hübschmann, azt, hogy az örm. kr magya
rázatának e hang megfelelő phoneticus értékéből lehet csak s 
kell is kiindulnia. Rendkívüli hangváltozások, melyek csakis a 
flexiora terjednének ki, a nélkül, hogy ezeknek a rokon szókincs 
anyagán is észlelhető kritériuma volna, helyet adhatnak subjectiv 
természetű és értékű magyarázatoknak, de vajmi kevés hitelre érde
mesek. Mert ha már semmiképpen nem lehetséges az örm. k'-t 
a többi indogermánságban, kellő hangmegfeleléssel, feltalálni, 
fenmarad a lehetőség, hogy az nem egyéb, mint újképzés, s elis
mert tény, hogy az örmény grammatikában több az új képzés, 
mint bárhol másutt (v. ö. Hübschmann KZ. XXIII 11.1.), s tekin
tetbe kell venni másodszor azt, hogy az örmény nyelv, mint erre 
szintén van példa (v. ö. az indg. ro-val keletkezett új képzést), 
emez új képzésnél az alapnyelv alkalmas elemeit is felhasználhatta.1)

Ú A személyes névmások alakjainak magyarázata az indogermann 
hasonlító nyelvtan egyik legnehezebb problémáinak egyike, a mint Leskien
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Tényleg csakugyan a mett magyarázásánál a Äfban szintén 
egy alapnyelvbeli pronominalis tő létezését veszszük fel, mely
nek a lí hangtanilag egészen megfelel. Itt lesz helyén megjegyezni, 
hogy az örmény meti «nos» egészen — ossét max «nos», s ettől

«die Declination im Slavisch-litauischen und Germanischen» Lipcse 1876 
138. lapján mondja. «Alig volt valahol oly nagy a hajlam, mint e téren, 
az eredeti utakat elhagyni, s valamely egyes alak alapján a többit újjá 
alakítni» folytatja ugyanott. További tárgyalása kapcsán a felvett körben 
számos új képzést talál. Ugyané, nyomon halad Brückner: «Zur Lehre 
von den sprachlichen Neubildungen im Litauischen» (Archiv für slavische 
Philologie IV.). Legújabban pedig Baunack : «Remarques sur les formes 
du pronom personnel dans les langues ariennes, en grec et en latin» 
(Mómoires de la société de linguistique de Paris, Tome V. 1. 1882), más 
téren ugyané jelenségeket észlelte (a germán személyes névmásra nézve 
1. 17 lap. Note complómentaire sur le pronom personnel germanique», 
és Leskien 137. és 152. lpk.). — Schleicher és iskolájának nézetei a Com- 
jpendium-b&n vannak összeállítva: ezekkel ellentétes nézeteket fejtett ki 
Müller Fr. Sitzungsb. 66 к. 1870 («Zur Suffixlehre des indogermanischen 
Verbums») az igei suffixumokra vonatkozólag, melyet felemlítünk azért, 
minthogy a verbális suffixumok a pronomenekkel szorosan összefüggnek, s 
külömben is Müller nem egy helyen a pronomeneare is kiterjeszkedik. 
V. ö. még Müller Fr. Armeniaca III (66. köt. 1870). — Репка, Müller 
Fr. tanítványa: «Die Nominalflexion der indog Sprachen» (Wien 1878), 
a nominalis flexio magyarázatának történetét adja, s befejezésül az ered
ményeket összefoglalja. Legújabban A. Butens e terjedelmes munkájában: 
«Essai sur kori giné des exposants casuels en Sanskrit» (Paris 1883. 302. 1.) 
a szanszkrit casus exponenseket, legegyszerűbb elemeikre szétbontva 
így nyert alakokat, a mennyiben hasonló egy azon hangcsoportot alkotnak, 
eredetükre nézve is egynek véve, azt akarja kimutatni, hogy egyrészt azo
nos, más részt hasonló jelentésű (1.1.) tők szoros határvonal nélkül, alkalmaz
tattak különféle ellentétes functiokra is (16.1.), mintegy formalis elemek gya
nánt, melyekhez a speciális jelentés csak később füzeteit hozzá, a jelentés 
külömbségei részben e tök különböző variatiójú összetevóse által keletke
zett formai eltérések folytán fejlődvén ki, s másrészt újabb alakulatok 
analogia útján emezekből keletkeztek, így a pronominalis declinatio vég
zetei a nominális tők flexiójába vétettek át (u. o.). Mindenesetre van arra 
biztos példa, hogy ugyanazon egy elem különböző functiókban szerepel, így 
a sma pronominalis tő a szanszkritban a pronomen personale többes szá
mának casusain kívül a pronomen demonstrativum egyes száma némely 
casusának is egyik alkotó eleme, (1. Whitney 183—186. és 179—181 1.) : 
többes acc. asmän «nos» stb. és pron. demonstr. tásmat egyes abl., tásmin 
egyes locativ. stb., azomban ilyenkor az illető alakot olyannak lehet csak 
felfognunk, melynek közös alapjelentése a különböző functiókban való elő
fordulását megengedi, s az eredeti jelentés s ezek közt létező átmenetet

az
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semmi esetre sem választható, s ennélfogva nem is tárgyalható 
külön. Az ossét max, valamint az örmény тек', nem indg. asm a, 
zend alima-hb\ származik ugyanazon okoknál fogva, a melyek 
ez egyeztetést az örményre nézve nem teszik elfogadhatóvá. Az 
ossét személyes névmás első személyének egyes számában is, 
hol pedig a zend, óperzsa és ind, kivéve valamennyinél az 
egyes nominativust, hasonlót mutat, m kezdetű alakok vannak 
(egyes acc. és gen. tagauri mein, mä, digori man, ma, dativ. t. 
mänän, män, d. manan, man, min stb.) éppen úgy, mint a többes
szám összes casusaiban, miként ezt az örmény első személy többes
számában is nem külömben találtuk: osset többes nőm. max, dat. 
t. maxiin, d. maxan genit, maxiy, d. maxé, loc. t. maxmci, d. тахта, 
abl. t. maxey, d. maxey. Ez m-kezdetü alakok mellett, velők rész
ben párhuzamosan, vannak, a többes nominativust kivéve, n-es 
alakok, hol az n nyilván m-ből lett, mint ez viszont az örményben 
az egyes számú casusokban történt; ossét több dat. t. niin, d. nin, 
génit. t. neixiy, nä d. naxé, na, loc. t. nümei, d. narna, abl. na, d. 
na (v. ö. Sjögren Ossetische Sprachlehre St. Petersburg 1844). 
Ossét második szem. t. dii d. du, többes nőm. smax, mely a többes 
szám többi casusainak is alaprésze, s nyilván = szanszkr. yüsma 
zend yü-sma stb. alakokkal, a x pedig az egyes első személy 
többesszámú alakjaiból vétetett át, s nem a zend többes gén. 
yusmakem, gánádiak xsmdkem, ind. yusmdkam k-ja. Az ossét x 
egyenlő értékű az örmény Af-val, s eredeti sv-nek felel meg, mint 
t. xo, d. xore «Schwester» = örm. k'oir skr. svasdr stb. | t. 
xid, d. xet «Schweiss» = örm. k'irtn — skr. sveda.1) Megfelel pe-

mindannyiszor ki kell mutatnunk. Másrészről hasonló alakok külömböző 
eredetre is mehetnek vissza, s e körülmény már magában véve, az abstrac
ts útján egyszerű elemekre szétbontott alakoknak, mutatkozó hasonlóságuk 
daczára, eredetazonosságát egész terjedelemben nem engedi meg, ha egyes 
esetekben az igaz is volna, mit természetesen szintén csak is idevágó 
bizonyítás után hihetünk el esetről esetre, nem pedig a hasonló hangcso- 
portbk csak egyszerű egymásmellé állítása mellett.

*) Mindenesetre max — méh' feltűnő egyezés. Ilyen még csak úgy 
hamarjában t. Hz, d. az — örm. es «ich», az ige második személyének s 
suffixuma a jelenben, szemben szintén örmény s-vel. Müller az ossétet 
csakugyan legközelebb állónak tartja az örményhez, ՛ я ha Hübschmann 
bizonyítása szerént az örmény nem iráni nyelv, az örménynyel való szoros 
egyezéseknek, e felvétel érintetlen maradása mellett, csak egy megoldása 
lehetséges, hogy az ossét sem az, hanem az örménynyel egy csoportot alkot.
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dig e szerént az örmény тек' és ossét max k' és x-խ is egyaránt 
indogermán pronominalis sm-nak, mely a *me, és *ma «ego» 
jelentésű alakokhoz hozzájárulva alkotta az első személy többes
számának nominativusát. Ebből már világosan következik az, hogy 
ez alakot az örmény és osset által közösen előzőbb korban alko
tott új képzésnek tekintjük, illetőleg azt a lehetőséget veszszük fel 
egyelőre ebből az egy esetből következtetve, — addig is, míg későbbi 
kutatások a kérdést végleg eldöntik, s esetleg az osset max és az 
örm. тек' közt kölcsönvételi viszonyt mutatnának ki, mi egy másik 
alig valószínű lehetőség, — hogy az ossét csakugyan az örménynyel 
szorosabb egységet, külön nyelvágat alkot. Tehát ezen osset-ör- 
mény korban keletkezett új képzést egészben véve, szerkezetére 
nézve, gör. ημείς, υμείς (skr. äsma-, jüsma)-\e 1 vetjük egybe oly 
módon, hogy itt a sma pronominalis tő helyébe lépett a sva tő. 
Butens értelmében járva el, a helyettesítést, egyik pronominalis tő 
helyett egy másiknak felvételét annyira helyén valónak kellene 
találnunk, hogy ez további bizonyítékok felhozásától is felmentene. 
Azomban, mint már az előbb is mondottuk, e tekintetben Dutens- 
val egyet nem érthetünk, s ez esetnél is, annak bizonyításába 
bocsátkozunk, hogy a sma érték szerént körülbelül annyi, mint a 
sva, s így valamint előfordulhat sma a többes nominativusban, 
ugyanott s ugyanazon a helyen a sva is éppen úgy szerepelhet.1) 
E tekintetben kettős bizonyítékkal rendelkezünk.

1. sma pronominalistő, mely sa~ma helyett való, demon
strativ jellegű, alapja, vagyis első fele = indg. sa «der» (gör. 6, ή, 
gót sa, sö, skr. sá-s, sä, míg a semleges nem gör. τό, gót ьаta, skr. 
tát), használhatik pl. a szánszkritban a személyes névmás harma-

Ezt Hübschmann nem nyomozta, de a mint látjuk, e kérdéssel minden 
áron kapcsolatban áll, melynek tanúságától lehet e szerént várni még 
«több világosságot».

b Természetesen következik már eddigi előadásunkból az is, hogy 
mi az a-sma α-jában «ego» jelentésű szót látunk, nem tekintjük mégis 
első sorban ma-sma-bél valónak, mert a szókezdő m elestére nem tudnánk 
analógiát. Whitney Indische Gr. 181.1. kifejezett nézetében nem osztozunk, 
hogy. asma azt jelentené: «diese Personen», kivált jelentési szempontból. 
Nézetünk szerént a demonstrativumban előforduló asma tő <x-ja különbö
zik a pluralis asma-jának a-jától s csak későbbi alaktalálkozás, melyek 
közűi az első demonstrativ elem, az utóbbi pedig «ego» jelentésű; yu jelen
tését Schleicher szintén «tu»-nak veszi fel. (634. 1.)

4
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dik személye gyanánt (1. Witney 1882.), indg. sama 
der gleiche» pedig = skr. sama, zend hama, gör. όμό-ς, egyhszl. 
samü, gót sama. (Fick Wörterbuch der indg. Grundsprache Göttin
gen 1808.) Ez asm a-hoz (éppen úgy mint a yüsma-hoz is) a görög 
)αεΐς (υμείς)-ben az es többes kifejező járul hozzá. A sva viszont 
reflexivum és possessivum tő, mely több indogermán nyelvben a 
személyes névmás egyes harmadik személyének kifejezőjévé vált 
(skr. sva-yam «selbst», összetételekben sva, zend hva suus, gör. 
έός «eigen» σφέ sich, σφ-ό-ς eigen, sein, és од sein, latin suu-s «sein, 
ihr» stb. V. ö. az örményben inkr и és iur szavakat, melyek elemei 
közt a sva-i is megtaláltuk.) A görög alakok szerént a ma-f svá
hoz is még az es többes-szám járulhat, miáltal szintén örmény 
тек' jön létre, ebből *me-sve-es, me-sv-es, honnan az es a szóvégi 
törvények szerént, mint az előbbiekből is tudjuk, elesik, úgyhogy 
alaki nehézség felvételünk ellen egyáltalában nem merül fel. Még 
csak a jelentésnek ezen alakokban (asma és masva) szorosabb 
megjelölése van hátra. Az asma sma-jára nézve lényegileg Schlei- 
cher-rel értünk egyet, a ki a sma-nak e kapcsolatában «er» jelen
tést tulajdonít (Compend.4 634. Լ). Schleicher (u. o. 611.1.) a sma-1 
szintén *sa-ma helyett valónak veszi, s a pronominalis tőhöz járult 
ma tőképzővel magyarázza. Mi a sma-1 egészen egynek tartjuk a 
skr. sama «derselbe»-vei, mely tényleg több indog. nyelvben elő
fordul ; jelentésre nézve pedig itt általánosabb demonstrativ érté
ket tulajdonítunk neki, a mennyiben a «derselbe» is tulajdonképen 
nyomatékosabb demonstrativum (v. ö. magy. az és ugyanaz demon 
strati vamokat). A mi a sva-1 illeti, szintén nem a ma «ego» nyo- 
matékosítóját látjuk benne «magam» értelemben, bár az örmény 
ink'n-nek is tagadhatatlanúl ilyen szerepe van, s mint ilyen más 
pronomeneknek is utána tétetik, mely esetben a többséget a hozzá
járult es fejezné ki, hanem a «selbst» reflexivumból kifejlődött 
harmadik személyü névmás jelentésével hozzájárulnak tartjuk, a 
milyen tényleg a sva a Խր-ban és az erdélyi örm. inke «er» jelen
tésű szókban. E felvételre jelesen alapot adnak az igei személy
ragok, melyekkel a szerkesztéseket teljesen analógoknak tekintjük, 
hol is, mint Schleicher (Comp.4 651., 658., 664. 11.) hasonlóan fel
veszi több. 1. sz. -masi = ma + si «ich + du», több. 2. sz. -tasi = 
ta + si «du + du», több. 3. sz. -anti — ana + ti «er + er», tulajdon
képen az egyes 1. sz. mi (ma), 2. sz. si, 3. sz. ti (ta) és demonstr. 
ana combinatioi, a mint másként alig is volnának magyarázhatók.

«derselbe,
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2. Az örmény locativus um — indg. osm + vocalis, tehát 
ugyanolyan alak, milyen asma, s άμμε. Másrészt a sva, mely az 
örmény és ossetben a személyes névmás első szem. többes nomina
ti vusának egyik organicus része,, de nem egyúttal a tulajdonkép
peni eredeti többesjelelő is, a más indogermán nyelvekben többes 
locativus suffixum : skr. -su, zend -hva stb., a mely alakokat t. i. 
sva-ból keletkezetteknek hiszik. E szerént a sva és a sma alaki 
kifejezés szerént az örményben, s a max alapján részben az osset
ben is, más indogermán nyelvekkel szemben, a mint látszik, sze
repet cseréltek.

A dialectusok kis eltérést mutató alakjairól eddig szándéko
san nem emlékeztünk meg. Petermann szerént minik'- bői alakult a 
tifliszi mink, s reduplicatio. Ugyan e változást éppen az óörmény 
és a dialectusok kö t találjuk, hol mindenütt az igei személyragok
ban a régi mk' helyett nk՛ van, de ez esetben az a nehézség, hogy 
az óörményben és ossetben reduplicált m nélkül vannak az alakok. 
Azért a reduplicatio felvétele csak subjectiv beleolvasás. Igen való
színű elleniben, hogy az n analogice az igei személyragok nkr, régi 
mii-jának hatása alatt került а тек; alakba a U elé.

Organicusnak, s a személyes névmások többes első személy 
nomin. alakján kifejlődődnek mutatván ki a U-t, világos, hogy az 
igei személyragoknál is ugyan azt a szerkezeti módot fogjuk a 
kr-ra nézve találni, mint a névragozásban, hogy t. i. az eredeti 
végek elveszése után hozzájárult elem a többes jelölése czéljá- 
ból, a mennyiben a nyelvhasználat ilyennek érezte ki.

Tényleg jelen idejű többes 1. sz. r. masi-ból1) (lat. mus stb.) 
m maradván meg, az igealak az egyes szám első személyével lett 
egyenlő alakú. Megkülömböztetés végett a többes számban а к 
járult hozzá új elem gyanánt. A többes második személyben tasi 
(latin tis stb.) -ból у lett a hangtörvények szerént, s a k' szintén 
hozzájárult. Müller Fr. a li hozzájárult voltát az m/c "-ban azért 
nem engedi meg, mert akkor, mondja, a k' a többes 2-dik sze
mélyben is az egyes második személyhez járult volna, mint ott 
egyes első személyhez. A tulajdonképpeni helyes magyarázatot, 
melyet itt közlünk, nem adja, t. i. nem veszi fel, mint kellett volna,

az

x) Bopp az ml՝՛-1 тая-ból, Müller Fr. тая/՛-ból magyarázza. A többes 
ճ-ik szem. yl;r szem. ragját az egész /tm-ból.

4*
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a hangtörvények által keletkezett végzetrövidülés után a többes 
szám rövidült alakjaihoz a k' hozzájárulását. A dialectusok a 
többes első személyben az mk'-t nkr-ra változtatták. Nevezetes, 
hogy a secundár személyragok (1. imperfectum) egyes első szem.-e 
az óörm.-ben m nélkül van, s a többesben is nem mk\ hanem egy- 
serű kr van. Ezek alakulása még nincs egészen tisztába hozva, s a 
mennyiben közvetlenül már az örm.-ben nem mi és masi az egyes 
és többes első szem. alapja, mi valószínű, azt kell tartanunk, hogy 
ennek nk' alakja a többes első szem.-ben ilyen helyen csak a többi 
nkr személyraggal való kiegyenlítés eredménye a nyelvjárásokban. 
Az aoristos e személyragjánál: egyes 2-ik szem. r, több. r + ukr, 
úgy látszik, hogy már csakugyan az egyes második személy a ki
induló alap.

Elért eredményeink a k'-ra nézve főbb pontokban ezek:
1. Organicus a pronomen personale 1. szem. többes nomina- 

tivusában, a mint csak a személyes névmás többes számában van 
meg az ossétben, a hol különbben szintén csak az első szem.-ben 
organicus, a másodikban átvétel. Eredetileg nem a többséget 
jelölte, és csak későbbi alakjában, midőn már az egyes részek 
értelme elhomályosult tekintetett annak.

2. A többesjelelés kiérzésével átvitetett innen, az eredeti 
suffixum oknak a szóvégi törvények szerént egész vagy részbeni 
elejtese következtében, a nomenek többes nominativusába, s az 
igeragozásba.

3. Az örmény Af-nak, valamint az ossét a>nak hangtani ér
ték szerént ered. sv is felelvén meg, e szerént a k' is visszamegy 
indg. sva pronomin. tőre. E sva jelentését, ezen alakban, »er» 
jelentésűnek tekintjük.

A pronominalis és nominalis többesszám más casusainak 
tárgyalásába nem bocsátkozunk. Itt is van még megoldani való, 
különösen a többes genitivus c-je, l) melyre nézve már alkottam 
magamnak véleményt, fejtegetését és közelebbi vizsgálását az óm
ban máskorra tartom fenn.2)

Budapest, 1884. már ez. 16.

b So wenig, wie das к՛ des Nominativs, ist das c Genitiv pluralis 
des zusammengesetzten Aorists und des Konjunctivs bisher erklärt worden» 
(Hübschm. «Arm. St.» 89. 1.)

2) Bármennyire is törekedtem ez értekezés első felében a nyelvészeti 
irodalom lehető teljes összeállítására, mégis felemlítés nélkül maradt néhány
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fontosabb nyelvészeti mű és közlemény is, a mely legújabban dr. Mayr 
Aurél egyetemi tanár úr szíves figyelmeztése folytán jutott tudomásomra. 
Ezek: Pafkanoff «Materiali dija izucenija armjanskich narééij» Pótervár 
1875 (a nachicseváni és musi nyelvjárások, melyekről az «0 úmL»-ban 
ssak a függelék ad rövidebb textust); a «Gotting, gel. Anzeiger»-hen 1883. 
257. 1. Lagarde ír Hübschmann «Die Umschreibung »-járói, 1281. 1. pedig 
Dillon Hübschm. «Дrm. Sind.»-jóról (a többes k'-ra nézve a régibb nézet 
mellett van t. i. indg. es-ből való keletkezését tartja fenn). — A 9. lapon 
említett német-örm. szótárnak első füzete csak most került a könyvpiaczra 
(Deutsch-armenisches Wörterbuch» von P. Avedik Dr. Goilaw, Mitglied der 
Mechit.-Congregation. Wien, Mechit.-Buchdr. 1884) ; a mint e füzetből ki
veszem, kimerítő munka lesz. Más műveket ezúttal nem említünk fel.

38. I. elmaradt annak megemlítése, hogy a dsulfai nyelvjárásban 
némely szavaknál előfordúl a) ani, b) nerani, erani mint collectiv értelmű 
többes képző ; a két utóbbiról már Patk. megjegyzi, hogy kettőzés ebből: 
ner֊\֊ani, er-\-ani, ani pedig már az óörményben előfordúl: azat libre, 
azat-ani le corps des homines libres (Patk. Format. 191. L), így anoc is 
nem an + op, a másutt előforduló an többes képzővel, hanem ате'+ос, 
ugyané dialectusban mutatkozó ani-мal, a mint hogy ilyen többes nomin. és 
genit, alakok egymás mellett is vannak : sinóXani és évnoXanoc (Patkanoff 
«0 diai.» 86. 1.).
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