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Magyarországi Német Nyelvjárások.
A  M . T u d . A k a d é m ia  n y e lv tu d o m á n y i  b iz o t ts á g á n a k  m e g b íz á sá b ó l 

szerkeszti P E T Z  G E D E O N  lev. tag.

A M. T. Akadémia I. (nyelv- és széptudományi osztálya) 1903 jún. 8-án 
tartott ülésében hozott határozatával kivánatosnak mondotta, hogy — 
magyar nyelvjárásainknak régóta folyamatban levó' tudományos ismer
tetése mellett — a hazai nem-magyar nyelvjárások tudományos feldol
gozására irányuló tervszerű, rendszeres munkásság is induljon meg s az 
e végbó'l szükséges intézkedések megtételével az osztály kebelében fenn
álló nyelvtudományi bizottságot bízta meg. E bizottság javaslata alapján 
az osztály mindenekelőtt a hazai német és szláv nyelvjárások tudományos 
feldolgozását és ismertetését határozta el és egy-egy sorozatnak meg
indítását mondotta ki, melyben az illető' nyelvjárásokra vonatkozó tanul
mányok meg fognak jelenni; a M. T. Akadémiának 1904 január 25-én 
tartott összes ülése pedig megszavazta az e vállalat megindítására szük
séges költségeket.

Midőn e határozatok értelmében a Magyarországi Német Nyelvjárások 
ez. sorozatot megindítjuk, azt hiszszük, hogy ezzel szolgálatot teszünk 
nemcsak az általános nyelvtudomány ügyének, hanem a magyar nyel
vészetnek is, a melynek művelését Akadémiánk mindig egyik legelső 
feladatának és kötelességének ismerte. Hogy csak egyet említsünk: a 
magyar nyelv kölcsönszavaira vonatkozó kutatásnak okvetetlenül szüksége 
van a hazánk területén élő nem magyar nyelvjárások szókincsének pon
tos és hiteles ismeretére. Tanulmányaink erre nézve megbizható anyagot 
kivánnak nyújtani, a minthogy viszont lehetőleg ügyet fognak vetni az 
illető nyelvjárásoknak a magyarból került elemeire is. Ekkép e tanul
mányokkal is elő akarjuk mozdítani ama tudományos törekvéseket, 
melyek hazánk lakossága történetének és szellemi életének, nyelvének 
és szokásainak részletes felkutatására irányulnak, és hozzá akarunk 
járulni ama fontos feladat megoldásához, melyet Akadémiánk alapszabályai 
tűznek elénk: a haza minden tekintetben való megismertetéséhez.

A Magyarországi Német Nyelvjárások sorozatából eddig a következő 
füzetek jelentek meg:

1. Dr. Gedeon Alajos: Az alsó-meczenzéfi német nyelvjárás hang
tana. 1905. 78 1. Ára 1 kor. 50 fill.

2. Lindenschmidt Mihály: A verbászi német nyelvjárás alaktana. 
1905. 38. 1. Ára 90 fill.

Készülő félben vannak: a szepesi felföld nyelvjárása Gréb Gyulától; 
a szatmármegyei nyelvjárás Yonház Istvántól; a szomolnokhutai nyelv
járás Mátyás Károly tói; az iszteméri nyelvjárás Hajnal Mártontól.
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F R A N K L IN -T Á R S U L A T  N Y O M D Á JA .



A verbászi német nyelvjárás alaktana,*1

Ujverbász és Óverbász községek Bács-B. vármegyében, a 
Ferencz-csatorna és a budapest-zimonyi vasúti vonal keresztezési 
pontjánál terülnek el. Hogy e két község német anyanyelvű lako
sainak nyelvjárása rajnai-frank, és nem sváb, mint ezt sokáig hit
ték, kimerítően kimutatta Schmidt a maga munkájának beveze
tésében és áttekintésében (95. §). Az ott elmondottakat ismételni 
nem akarjuk, csak azt jegyezzük meg, hogy ezen alaktan Schmidt 
hangtanának rendszeres folytatása akar lenni. A nyelvjárás syn- 
taxisát Theisz Frigyes dolgozza fel; a nyelvjárás szótárát, különös 
tekintettel az etymologiai es nyelvtörténeti jelenségekre, hárman 
együtt fogjuk összeállítani. A transscriptio ugyanaz, mint a me
lyet Schmidt használ.

*) Irodalom: Schmidt H enrik: A verbászi német nyelvjárás. Külön
nyomat a Phil. Közlöny XXIII. k.-ből, Budapest 1899. — Oskar Böhm e: 
Zur Kenntniss des Fränkischen im 13., 14. und 15. Jahrhundert. Diss. 
Leipzig 1893. ■— O. Brem er: Kurze Grammatiken deutscher Mundarten, 
I —V. Leipzig, Breitkopf és H ärtel 1893. óta. — W. Friedrich : Die Flexion 
des Hauptworts in den heutigen deutschen Mundarten. Ztschr. f. deutsche 
Philologie XXXII—XXXIII. k. — J. G rim m : Deutsches Wörterbuch. — 
Dr. Georg H eeger: Der Dialekt der Südostpfalz. I. T heil: Die Laute. Progr. 
Landau 1896. — M. H eyne: Deutsches Wörterbuch. Leipzig 1890—95. — 
Math. Lexer: Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. Leipzig 1872—78. — 
Prim us Lessiak: Die Mundart von Pernegg in Kärnten. PBS. XXVIII. 
1903. — Molz: Die Flexion des Substantivs im Neuhochdeutschen, u. o. 
XXVH. 1902. — H. Beis: Syntax der Mainzer Mundart. Mainz 1891. — 
Jos. Schatz: Die Mundart von Imst. Strassburg 1897. — K. W einhold: 
Mittelhochdeutsche Grammatik. Paderborn 1877.

Bövidítések: nyj. =  nyelvjárás; ófn. =  ófelnémet, kfn. =  középfel
német, újfn. =  újfelnémet.

Magyarországi német nyelvjárások. 2. 1 *
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I. N évszók.

1. A főnév.

a) G e n u s .

1. §. A bárom genusra nézve a nyelvjárás a mai irodalmi 
nyelvtől némi eltéréseket mutat. Ezen eltéréseknek jó részét a kim
ből lehet megmagyarázni. így a kfn.-ben hímnemű és a nyj.-ban is 
a z : ts putr (die Butter, kfn. fém. és masc.), ts fond (die Fahne), ts 
löp (das Lob, kfn. neutr. és masc.), ts svam? (die Schramme, kfn. 
fém. és masc.), ts soks (die Socke), ts Volks (die Wolke, kfn. fém. és 
masc.). — Nőnemű: ti kartl (der Gürtel, kfn. fém. és masc.), ti puls 
(der Puls, kfn. masc. és fém.). — Sem leges: s alaun (der Alaun), 
s milts (die Milz), s pluksär (die Pflugschar), s űrlap (der Urlaub, 
kfn. masc. és neutr.), s tel (der Teil, kfn. masc. és neutr.). Más el
térések a régibb ufn. nyelvre vezethetők vissza. így: ti lak (der 
Lack) a régi ufn.-ben masc. és fém., s paräti (die Parade) régen 
fém. és neutr., ts permstikl (das, régen der Perpendikel), s phak 
(der, das Pack), s altär (der, das Altar).

Ezekben: s rensqrm v. s reknserm (der Regenschirm), s rötläf 
(der Rotlauf), ts pqrlsmutr (die Perlemutter), ts flekrmaus (der Schmet
terling) elhomályosult az összetétel s ez idézte elő a genusbeli válto
zást. Ilyen változások találhatók sokszor elhomályosult deminutivu- 
moknál, m in t: ti frails és az összes kicsinyített férfineveknél. Ez 
utóbbiak ugyanis a nem kicsinyítettek analógiájára hímneműek, pl. 
tsjákopys,ts khariys,ts krisanys, ts filipys, ts phéúrys (das Jakobchen, 
Karlchen, Christianchen, Filipchen, Peterchen). A nőneveknél 
épen fordítva áll a dolog. Itt t. i. a kicsinyítettek analógiájára a 
nem kicsinyítettek is neutrumok, pl. s maris (Marie), s lens (Helene), 
s kristin (Kristine), s tarte (Dorothea^, s sahne (Salomea), s sus (Su
sanna) stb.

Egyes főneveknél a genusbeli Charakteristikum hiánya okozta 
a közönséges beszédben a genusbeli eltérést (v. ö. Paul, Prinzipien3 
183. §). Különösen azoknál a főneveknél tapasztalható ez, a melyek 
rendesen csak a többesszámban fordulnak elő, a melyeknél tehát 
a névelőből a genusra nem következtethetünk. Ilyenek: ti hör (das 
Haar), ti hops (der Hopfen), ti kraps v. krap (újabban krapf is) (der
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Krapfen), td späiyd (die Speiche), ti és td st api (der Stachl), td steltsd 
(die Stelze), 1э és ti stiff (der Stift).

További eltérések: to harn (das Horn), t;> häisrekr (die Heu
schrecke) ez a nyj.-ban uj továbbképzés, s kips (der Gips), s knarvl 
(der Knorpel), s kneyl (der Knöchel), td krumdt (das Grummet), td 
és s Iqim (der Leim), s Iqin (die Leine), td Iqimdt (die Leinwand), 
többnyire csak az öregebbektől hallható; újabban inkább ti 1фг- 
vant járatos; s lérye (die Lerche), s mos (die Mass), td és s ovrst 
(das Obers), s ritkán td plats (der Platz), s prätl (der Braten), ti räp 
(der Babe), s rer (die Bohre), ti rail (das Budel), td rüür (das Buder), 
td send (die Semmel), ti snavl (der Schnabel), td sold (die Scholle), 
ti saft (der Saft), td és ti som (die Scham), ti sträiy (der Streich), 
ti starts (der Sterz), td stqidr (die Steuer), td tay (das Dach), td tib  
(die Diele), td tintd (die Tinte), td traudr (die Trauer), td vampd (die 
Wampe), td vamds (das Wams), td varét (die Wurst), td vikd (die 
Wicke), td és s vunr (das Wunder). — A -nis képzővel képezett fő
nevek mind semlegesek: s pdtripnis (die Betrübnis), s khimornis 
(die Kümmernis), s fdtamnis (die Yerdamnis) stb.

Nembeli eltérést mutat végül sok jövevény szó, p l.: s arest 
(der Arrest), s khanäl (der Kanal), ti khasind (das Casino), td kom- 
f rents (die Konferenz), ti khov^rt (das Couvert), td tepesd (die De
pesche), s jausn (die Jause), td katril (die Quadrille), ti lakäi (der 
Lakéi), s lemöni (die Limone), td litr (das Liter), td metr (das Meter), 
td möcld (die Mode), td patent (das Patent), td portö (das Porto), td 
tratdvar (das Trottoire), te t^ren (das Terrain), ti thqrmin (der Ter
min), ti vakon (der Waggon), s tsikaretl (die Zigarette), s tsikäri 
(die Zigarre).

h) A f ő n é v  r a g o z á s a .

2. §. Ragok. — Kfn. e rag a nyj.-ban mindig lekopik, pl. 
sing. nőm .: fsuw (zunge), hprts (herze), sing. dat. täk (tag[ej), vart 
(wort[ej), paly (balg[ej), plur. nőm. és acc. halts (Hälse), lief (Höfe).

Kfn. -en rag egészen elveszett az -n tövek singularisában, pl. 
sing. dat. és acc.: hon, t s u i a f  (kfn. hanen, zungen, affen). Az -n 
tövek többesében az -n elmaradt, az e pedig mint hangsúlytalan 
vocalis э-vé tompult (v. ö. Schmidt 73. és 55. §§), pl. hönd, tsund, 
afd (kfn. hanen, zungen, affen).



A magánhangzós declinatio plur. dat.-ában az -en rag egészen 
elmaradt, vagy э-vé tompult a szerint, a mint a plur. nőm. ragtalan 
vagy -9 rágós, p l.: htf (Höfen), рёт (Bäumen), p^rja (Bergen), prifa 
(Briefen).

Kfn. -er (~  ófn. -ir)-ről a plur. képzésénél lesz szó.

3. §. A tőhangzó mennyiségének változása. Azok a főnevek, 
a melyek a sing.-ban a kfn.-tői eltérően hosszú tőhangzót mutat
nak (v. ö. Schmidt 11, 14, 19 és 59. §§), a plur. r képzője előtt ere
deti rövidségüket megtartják: piát — pledr (Blatt), pret — predr 
(Brett), kiás — klesr (Glas), rät — redr (Bad).

4. §. A töhangzó minőségének változása (Umlaut). Az i tö
vek ragozásából kiindult ,umlaut“ a nyj.-ban, mint az irodalmi 
nyelvben is, csak mint a plur. egyik jele fordul elő. Umlaut folytán 
lesz a nyj.-ban:

1. a > e ;  a >  ё és r előtt (v. ö. Schmidt 14. §, 2. megj.) a > g  
és d >  f ; p l.: api — epl (Apfel), halts — belts (Hals), krants — 
krents (Kranz), та — me (Magen), näkl — neki (Nagel), krávd — 
krévr (Graben), varm — vqrm (Wurm), tharn — them (Turm), tärm — 
term (Darm), parу — p fr/ (ófn. paruh).

2. о >  e, ö >  ё ; p l.: khop — khep (Kopf), knop — knep (Knopf), 
pom — pern (Baum), son — sen (Sohn).

3. au >  ; p l . : sau — sqi (Schwein), maus — mfis (Maus),
haus — heisr (Haus), maul -— meilr (Maul).

4. и >  i, ü >  i ; p l.: pluk — plilc (Pflug), füs — fis  (Puss), 
fus —fis (Fisch). [Az utóbbira vonatkozólag Behaghel Ottó (Grundr.'3 
163. §) azt mondja «. . .  es wird so ein Wechsel (des Stammvocals) 
sogar da hergestellt, wo der Stammvocal an sich dem Umlaut un
zugänglich wäre, so heisst es pfälzisch: der Fusch — die Fisch, etwa 
nach dem Muster von : der Busch — die Bisch».]

5. §. Esetek. Grammatikai esetek a nyelvjárásban nincsenek, 
hanem — mint az irodalmi nyelvben is — a főnév elé tett név
elővel vagy más névmással különböztethetjük meg őket egymástól. 
Az egyedüli eset, melynek az ufn.-ben — legalább részben -— még 
ragja van, a genitivus a nyelvjárásban nem használatos. Az esetek 
a következők:

1. A nominativus a singularisban mindig maga a tő : hüt,
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hant, hemt (Hut, Hand, Hemd); névelővel: te hűt, ti hant, s hemt. 
A pluralis nőm. különféle; erről alább bővebben lesz szó. Annyit 
azonban már itt is meg lehet jegyezni, hogy esetrag tulajdonképen 
itt sincs, pl. ti hit, ti hen, ti hemtr; névelő nélkül: hit, hen, hemtr 
(Hüte, Hände, Hemden).

2. Az acc.-t már a névelő végzete sem különbözteti meg 
a nőm.-tói, a mennyiben ennek nominativusa és accusativusa a 
nyelvjárásban nemcsak a nőnemben és semleges nemben esik 
össze, hanem a hímnemben is. Tehát nőm. és acc. te hűt, ti hant, 
s hemt, névelő nélkül is hűt, hant, hemt. így áll a dolog ott is, a 
hol a főnevet olyan névmás előzi meg, melynek nominativusa és 
accusativusa a nyelvjárásban egyezik, p l . : nőm. és acc. mел hűt 
(mein Hut és meinen Hut), de nom. Цг hűt (dieser Hut), acc. tend 
hűt (diesen Hut). Plur. nom. és acc. ti hit, ti hen, ti hemtr, névelő 
nélkül: hit, hen, hemtr.

3. Dativus: m hűt (dem Hut), te hant (der Hand), m hemt 
(dem Hemde), névelő nélkül: hüt, hant, hem t; э ragot (ckfn . -ей) 
csak ez az egy főnév kap: hqrts efféle kifejezésben: fun hqrtsd к г̂э 
(von Herzen gerne).

4. A genitivusnak már csak egyes maradványai vannak 
meg. így:

a)  egyes összetételekben, mint noyj>r síéit (Nachbarsleute), 
huntskno'/э  (Hundsknochen), rintstärm (Bindsdarm), nömsstäk (Na
mensfest) stb., továbbá a -hant és -le ( ~  kfn. hande, leie)-vel való 
összetételekben : alrhant (allerhand), alrU (allerlei), tsvédrle (zweier
lei), trqidrU (dreierlei) stb.

b) a családneveknél (és vulgóknál), a mikor a genitivus any- 
nyit fejez ki, mint a magyar -ék képző (Yargáék). Ilyenkor a több
tagú családnevek, tehát azok, a melyeknél az első, vagyis a főhang
súlyos szótag után egy vagy több mellékhangsúlyos vagy hangsúly
talan következik, a magánhangzós — az egytagú családnevek pedig, 
a melyeknél ezt az egy szótagot oxytonnak is lehet venni, a más- 
salhangzós (-и-tövű) declinatio genitivusát őrizték meg. Az utóbbit 
mutatják fel az s-re végződő és az egytagúakkal összetett család
nevek is (v. ö. Schatz 85. §). Kfn. -es gen. ragból az e synkopálása 
folytán (Schmidt 57. §) a nyj.-ban -s lett, kfn. -en gén. ragból 
pedig az -n elmaradásával (Schmidt 73. §) és az e-nek, mint hang- 
súlytalan magánhangzónak -э-vé tompulása folytán (v. ö. Schmidt
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55. §) a lett. Példák: khqrsta(Kirsték), varit) (Worsték), tö t  (Tóthék), 
khüntss (Kuntzék), sfofca(Stockék), капэзэ, гитркапэзэ (vulgo, Johan
nes nevű ősükről), krautvarsta (Krautwursték), milrs (Müllerék), 
vikrts (Wickerték), snqiűrs (Schneiderék), hekls (Hégelék), pdiars 
(Beyerék), sepsänis (Csepcsányiék), stofls (vulgo), hanikte, nikls 
(vulgo), lempejjrs (Löwenbergék), sötass (szódásék), pkaras (papék), 
suleras (tanitóék), apatekrs (patikáriusék) stb.

Kivételt képez ez az egy n év : smits (Schmidték) és a vele 
való összetételek: réri/smits (Röhrigh Schmidt), vinaremits (Wiener 
Schmidt) és ez az egy vulgo: pkauls (Paul).

Ezeket a nyelvérzék ma már pluralisoknak érzi, a mit a hoz- 
zájok mondott állítmány mutat, pl.: milrs ken marja in ti %rn (Mül
lerék holnap aratni mennek). De hogy ezek genitivusok, mutatja 
a név elé tett névelő, a mely azonban a verbászi nyelvjárásban 
soha sem tétetik ki, míg a Schmidt bevezetésében említett szom
szédközségek legtöbbjének nyelvjárásában ki van téve, pl.: s hüsmrs 
(egy szivaczi vulgó).

c) egyes felkiáltásokban, m in t: um kotas vila! (um Gottes 
Willen!); um kotas kr ista vile! (um Gottes Christi Willen !); in kotas 
(v. kots) nöma! (in Gottes Namen !).

d) ebben a szóban : say as (izé).
e)  adverbiumokban, m int: marjets (morgens), övets (abends), 

mitäks (mittags), numitäks (nachmittags), suntäks (sonntags), mön- 
täks (montags), halpveks (halbwegs).

f )  mellékneveknél ilyen kifejezésekben: epas küdas (etwas 
Gutes), nik8 senas (nichts Schönes) stb.

g) eredetileg gen. rag rejlik az ilyen adjektivumok suffixumá- 
han is: paranjar vqin (Baranyaer Wein), ver vasár met (Yerbászer 
Mädchen), kutsräar ркагэ (Kuczoraer Pfarrer), sekitsar sulira (Szeg- 
hegyer Schullehrer), sqrvinkar vintpikl (a cservenkaiak csúfneve), 
kiskernar kkéskhuyapketsar (a kiskériek csúfneve) stb. Eredeti geni- 
tivus-voltukat bizonyítja a kongruenczia teljes hiánya.

к) végül megmaradt a személyes névmás l-ső személyé
nek plur. genitivusa ebben az egy kifejezésben: unsar enar (un
ser einer).

6. §. A genitivust pótolják úgy a nominalis, mint a pronomi
nalis declinatiónál: 1. a dativus+pronomen possess. 3. személye, pl.:



!)

тфп prüúr sqí ros (meines Bruders Boss); m noypr sqi klm (meines 
Nachbars Kuh). Ilyen körülírást találunk nemcsak az új felnémet
ben, de már a középfelnémetben : ,nű sihe ich rét von bluote 
Hagenen sín gewant1 (Nib. 1992), sőt az ófelnémetben is : 
,dó ward demo Balderes volon sin fuoz birenkit* (Merseb. 
Zauberspr.).

2. praepositiókkal való körülírás, és pedig többnyire f  un (von) 
praepositióval: t;> pruÉr fun meim fair (der Bruder von meinem 
Vater), néha ísw-val (zu): ts prüdr tsu mqim fatr (der Bruder zu 
meinem Vater).

Mindkét praepositióval való körülírás ufn. hatás, a mennyi
ben csak a műveltebb osztálytól hallható, míg a földhöz ragadt 
nép mindig ezt mondja: mejm fatr sqi prüdr.

7. §. A pluralis képzése. A genitivus kivesztével egyedül a 
plur. az, melyet a nyj.-ban még grammatikailag képeznek. Ezt 
illetőleg az vehető észre, hogy a nyj.-ban az ,umlaut1 és az -r 
V. эг suffixum (~  kfn. -er, ófn. -ir) az a ( ~  kfn. -ere)-vel szem
ben sokkal nagyobb tért szorítottak maguknak. Az ,umlaut* 
ugyanis nemcsak az i tövekre, hanem — igen kevés kivétellel — 
az összes umlautolható tövekre, az r vagy -эг pedig az összes ma- 
gánhangzós tövű semleges, sőt már néhány hímnemű főnévre is 
kiterjeszkedett. Az umlautnak és az -r v. -эг suffixumnak ilyetén 
kiterjeszkedése, a kfn. szóvégi -n és szóvégi -e elmaradása, ill. meg- 
tompulása, az eredetileg magánhangzós tövek közt egyfelől és ezek 
keretén belül az egyes csoportok közt másfelől, oly nagy mérvű 
érintkezéseket és összeeséseket idéztek elő, hogy a főneveknek tör
téneti szempontból való csoportosítása nem vezetne czélboz. Czél- 
szerűbb a főneveket praktikus szempontból a három genus szerint 
három csoportra osztani: a) bímnemű, ß) semleges, y) nőnemű fő
nevekre és ezek keretén belül a plur. végzete szerint ismét három 
csoportra: 1. olyanokra, a melyek a plur.-ban nem kapnak ragot,
2. a melyek -r v. -эг ragot kapnak és 3. olyanokra, a melyek a 
többesszámban -a ragot vesznek fel.

a) Hímnemű főnevek. — 1. Az ide tartozó főnevek a plurális
ban nem kapnak ragot. Ezek kétfélék: a)  olyanok, a melyek a 
plur.-ban umlautot sem kapnak, ezeknél tehát a plur. olyan, mint 
a sing.; és b) olyan főnevek, a melyek a pluralist umlauttal képezik.
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a) A plur. olyan, mint a sing, azon eredetileg -n tövű főnevek
nél, a melyeknél a függő esetekben lévő -з (< kfn. -en, v. ö. Schmidt 
55, 73. §§) átment a sing. nom.-ba is. Ezek ugyanazok a főnevek, 
a melyek az ufn.-ben a sing. nőm.-ban a függő esetek analógiájára 
-n ragot vesznek fel és ezáltal a -na tövek közé léptek. így: ta 
palka — ti раШэ (Balken), továbbá: ta рака (Backen), ta pah (Bal
len), ta patsa (Batzen), ta proka (Brocken), ta tauma (Daumen), ta 
fetsa (Fetzen), ta /unka (Funken), ta kalja (Galgen), ta krosa (Gro
schen), ta khasta (Kasten), ta klöva (Kloben), ta knoya (Knochen), ta 
kholva (der Kolben), ta läifo (der Laden, a nyj.-ban csak ,Brett' ér
telmében és összetéve: fenstrlada : Fensterladen), ta lapa (Lappen), 
ta lumpa (Lumpen), ta phosta (Pfosten), ta rayja (Bachen), ta rántsa 
(Banzen), ta reya (Bechen), ta ríme (Biemen), ta sunka (Schinken), 
ta tropa (Tropfen), ta tsapa (Zapfen), ta tsin̂ ka (Zinken), azonkívül: 
ta főna (die Fahne), ta tila (die Diele), ta vika (Stier, bika), ta nöma 
(der Name). Ide tartoznak még azok a nemzetségnevek, a melyek 
-r-re végződnek : rémr (Bömer), holönr (Holländer), enlenar (Eng
länder), (Chineser)stb. Ezek legnagyobb része az irod. nyelv
ből került a nyelvjárásba.

1. Jegyzet. Látszólag egyforma singularisuk és plurálisuk van 
a : stén (Stein), strik (Strick), lep (Leib) és más efféle magánhangzóé 
tövű főneveknek, a melyek azonban mint kollektiv főnevek plura
list tulajdonkép nem is képeznek.

2. Jegyzet. Azon főneveknél, a melyeknél a szóvégi kfn. r 
— Schmidt 70. § szerint— -ra után kiesett, ezek még egy а-t nem 
vehetvén fel, a pluralis olyan, mint a singularis: palvéra (kfn. bal- 
bierer), sutéra (Schullehrer), maiira (Maurer), phara (Pfarrer) stb. 
p lu r.: palvera, sulera, maura, phara.

b) A plurálisban umlautot kapnak, de ragot nem az összes 
magánhangzós tövek, a melyeknek tőhangzója umlautolható: api— 
epl (Apfel), fadm — féűm (Faden), foki — fekl (Vogel), hals — hels 
(Hals), höf — hef (Hof), kast — kést (Gast), khop — khep (Kopf), 
krop — krep (Kropf), krants — krents (Kranz), nägl — negl (Nagel), 
päry — plry (ófn. paruh; «zerschnittenes Schwein»), pluk — plik 
(Pflug), pok — рек ,Bock), pom — pém (Baum), pukl — pikl (Buckel), 
rok — rek (Bock), штрк — senk (Schrank, kfn. schank), satl -— setl 
(Sattel), sop — sep (Schopf), tsaun ■— tsqin (Zaun), tsop — tsep 
(Zopf), stal — stel (Stall), stös ■— stes (Stocs), tants -— tents (Tanz),
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türm — term (Darm), varm — vyrm (Wurm), volf —- velf (Wolf), 
sön — sin (Sohn), tsön — tsin (Zahn),fu s— fis (Fisch; v. ö. 4. §.4.). 
Ide tartoznak továbbá: mä — mi (Magen), krä — kre (Kragen), 
pö — pi (Bogen), melyek a hangsúlytalan -gen szótag lekopása 
(v. ö. Schmidt 58. §) folytán a vä — ve (Wagen)-féle -en suffixum- 
mal biró magánhangzós tövek közé vegyültek.

Jegyzet. Kivételt képeznek az -r ( ~  kfn. -er) képzővel képe
zett magánhangzós tövek, a melyek hangtanilag a régi -cere képzős 
főnevekkel összeesvén, a következő csoportba mentek át.

2. A második csoportba olyan főnevek tartoznak, a melyek a 
pluralist 3-vel képezik, és pedig mindig umlaut nélkül. Ilyenek :

a)  azok az ered. -n tövű főnevek, a melyeknek sing. nom.- 
han nincsen meg az -э (< kfn. e). így af — afs (Affe), fetr —fetrs 
(Yetter), frats — fratsэ (Fratz), häs — hass (Hase), l iy  — kejs 
(Herr), kröf — krofs (Graf), к sei — ksels (Geselle), lefl — lefts (Löf
fel), ments — mentsd (Mensch), nar —— nars (Narr), navl — navle 
(Nabel), oks— okss (Ochse), p^r— р%гэ (Bär), phaf— phafd (Pfaffe), 
smarts — smcrtsd (Schmerz), spats — spates (Spatz), pausr — paurs 
(Bauer), noypr — noyprs (Nachbar); ide tartoznak továbbá a ,gyenge“ 
ragozásü népnevek: räts — ratss (Serbe, rácz), jut —- Jwtfo (Jude), 
svöp ■— srövs (Schwabe), fr  an tsös —frantsöss (Franzose), pulkär — 
pulkärs (Bulgare), slavak — slavaks (Slave, Slowake), unr — unrs 
(Ungar).

b) a magánhangzós tövek közül a nem umlautolhatók és az 
-r suffixummal bírók közül az umlautolhatók'is. Az utóbbiaknál a 
régi -ara végű nomina agentis voltak mérvadók (v. ö. előbbi jegyz.), 
mint a melyek a régi -jo tövek ragozását követve, az -n tövek felé 
közeledtek :*) kheniy — khiniys (König), kneyt — kneyts (Knecht), 
krifl — krifls (Griffel), p p y  — p^rjs (Berg), kriy — krvys (Krieg), 
pinti — pintls (Bündel), prif — prifs (Brief), srit — sriűe (Schritt), 
stempl ■— stempls (Stempel, Briefmarke), st ivi — stivis (Stiefel), 
telr — telrs (Teller), evr — evrs (Eber),fimr — finre (Finger),mqistr — 
mftstrs (Meister), khaűr — khädre (Kater), feytr —feytrs (Fechter,

*) A -Jo-tövek közül a nyjban csak khes (Käse) — mely csak a 
sing.-ban használatos — és a plur. tantum  herss (Hirse) van használat
ban. Hogy a -/о-tövek pluralisképzése a nyjban az -м-tövekével nem  esett 
össze, világosan m utatja a kettő különféle alakja.
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Bettler), veytr — ve/tr» (Wächter), snautsr — snautsrd (Schnur
bartl, rauvr — rauvrd (Räuber), snejlir — snqidra (Schneider), 
süstr — süstrэ (Schuster).

3. -г, -эг suffixummal csak kevés hímnemű főnév képezi 
plurálisát. Ez az -г, -эг, mint a régi -ir megfelelője mindig um
lautot von maga után. Ide tartoznak: tay — teyr (das Dach), harn — 
hprnr (das Horn); mindkettő a kfn.-hen neutr., innen magyarázható 
a -r-es plur.; man — menr (Mann), ennél az -r-el való plur. а 
rajnai frank dialektusban lép fel először, és pedig Molz szerint 
(244—45. old.) a vele szoros associatióban lévő vqivr (Weiher) és 
khinr (Kinder) analógiájára; kqist — kqistr (Geist), melynek -эг-el 
való plurálisa már a kfn.-ben is használatos; tarn — tqrnr (Dorn) 
alkalmasint a ham (Horn)-al való hangbeli egyezés folytán képez 
-»•-es pluralist.

Ide tartozik még néhány ered. -n tő, mint haufd — hp.fr 
(Haufen), karts — keyrtr (Garten), kravэ —krevr (Graben), ргипэ — 
print (Brunnen). Ilyen -n tövekből képezett -r-es pluralis nem ta
lálható sem az irodalmi nyelvben, sem a nyelvjárásokban; legalább 
sem Molz, semFriedrich nem szól ilyenekről. Molz azonban (276.1.) 
említi, hogy ezek az -n tövek (,Haufen“ kivételével) a rajnai dia
lektusban már a XYI. században umlautot kaptak, a miből az kö
vetkezik, hogy ezeknél a főneveknél épen az umlaut mozdította 
elő az r suffixum terjedését annyival is inkább, mert a nyelv
járásban az umlaut és az э szóvég soha sem tűrik meg egymást.

Jegyz. stela (Stecken) plur. stekrs.
ß) Semleges nemű főnevek. — A neutrumokat a pluralis vég

zete szerint három csoportra lehet osztani:
1. Olyan főnév, melynek plurálisa olyan, mint a singularisa 

csak kevés van a nyelvjárásban. Ilyen: s söf— ti söf (Schaf), s ros — 
ti ros (Boss), az utóbbi különösen az asszonyok és gyermekek be
szédjében rés és rest is; pen (Bein), kni (Knie), löt (Lőtt), phunt 
(Pfund) stb. tulajdonképen régi ragtalan pluralisok, a melyek több
séget és egységet egyaránt fejeznek ki. Hogy a beszélő mégis egy
séget vagy többséget akar-e kifejezni velük, azt mindig a con
gruentia mutatja (v. ö. P au l: Prinzip.8 185. §, és Behaghel 0 .:  
Grundr.2 186. §).

2. A legtöbb semleges nemű főnév a nyj.-ban -r v. -эг suffi
xummal képezi a plurálist, és pedig mindig umlauttal. A képző
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előtt nasalis után álló -t kiesik, hosszú vocalis után álló-t pedigá-vé 
lesz. Ide tartoznak (a következő pontban felsorolandókat kivéve) 
az összes magánhangzós tövek. Ilyenek: en — enr (Ende), fas  — 
fesr (Fass), haus — hejsr (Haus), ksiyt —- ksiytr (Gesicht), khalp — 
khelvr (Kalb), klet — kl Mr (Kleid), lant — lenr (Land), lit — lidr 
(Lied), loy — leyr (Loch), kläs — klesr (Glas), maul — mplr (Maul), 
nest — nestr (Nest), pet — petr (Bett), pilt — piltr (Bild), plä t— pledr 
(Blatt), pret — pretir (Brett), p u y — piyr (Buch), tuy — tiyr (Tuch), 
rät — rede (Bad), tél - tele (Teil), vart — vertr (Wort); továbbá: 
ments — mentér (Mensch: a legény szeretője, mint ilyen neutr.).

Ide tartoznak továbbá а -уэ, -1уэ-\е 1 képezett összes deminu- 
tivumok : méty? — métyar (kleines Mädchen), рту я — рйуяг (Büb
chen), hiinty? — hunt'/дг (Hündchen), vejétya — ver sty яг (Würst
chen), khiyl'/д — khiylysr (fánk), piylyэ — pi'/fy?v (Büchlein), 
klésyd — klésysr (Gläschen).

Jegyzet, khint és plats (Kind. Platz) a rendes plurálison 
(khinr, pletsdr) kívül még ilyen többest is képeznek: к hin, plets. 
Az előbbiről a 8. § alatt lesz szó, plats pedig a kfn.-ben és a nyj.-ban 
is részben hímnemü, innen magyarázható a kétféle plur.

3. A pluralist 3-vel, de umlaut nélkül képezik azok az ere
detileg magánhangzós tövek, a melyek a singularisban -r-re vég
ződnek. így fenétr — fenstrd (Fenster), jör — jöre (Jahr), lüűr — 
lüdrs (Luder), mese — mesrs (Messer), tir — tire (Tier), tör — tóra 
(Tor). Ide tartozik még az a néhány eredetileg -n tő, a melyek a 
nyj.-ban még használatosak : au — аиэ (Auge), ör — огэ (Ohr) és 
h r̂ts — hartes (Herz), sokszor : hqrtsr.

Y) Nőnemű főnevek, —r A nőnemű főneveknél a fötypus az 
3-vel képezett pluralis. Umlauttal, de rag nélkül csak kevés femi
ninum képezi a pluralist, míg -г, -яг suffixum itt egyátalában nem 
is fordul elő.

1. A pluralist 3-vel képezik: a) a régi a (o) tövek, és a nem 
umlautolható i tövek: fa lt — falta (Falte), f f i l — fefla (Feile), 
kéjt — kejtd (Gerte), khiy — khiye (Küche), rip — ripa (líippe), 
ser — sfr3 (Schere), sants — sanis? (Schanze), éneit — éneid? 
(Schneide), spröy — épröy? (Sprache), srift — srifts (Schrift), 
stim — étima (Stimme), strös — strös? (Strasse), sül — sül? (Schule), 
év alp — svalvd (Schwalbe);

b) az -n tövek: fear — feűra (Feder), hés — hess (Hesse),
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ümets — émetsa (Ameise), kärp —  Lárva (Garbe), khap — khapa 
(Kappe), khqry — khqrya (Kirche), krot — krnta (kfn. krote), и äs — 
näss (Nase), päs — pasa (Base), per — pira (Birne), phan — phana 
(Pfanne), phqif — phqjfa (Pfeife), plum  — pluma (Blume), rut — rüde 
(Bute), set — seda (Scheide), énök — snöka (kfn. snőke, ufn. Schnake), 
sta«,— síaw л (Stange), st up — st uve (Stube), svärt — svärta (Schwarte), 
tavp — tauva (Taube), tsep -— tsiva (Zehe).

Jegyzet, näyt (Nacht) a nyj.-ban nem ment az i tövek közé; 
plur. nüyta. Mint adv. näyts (nachts) még az ófn.-ben is így (v. ö. 
Braune, Ahd. Gramm. 241. §. 2. jegyz.). A kfn.-ben Nib. 1420. 3. 
,nachten“, továbbá ,wínachten‘, az ufn.-ben is megmaradt .Weih
nachten“ főnévben.

2. A pluralist umlauttal, de rag nélkül képezik az umlautol- 
ható i tövek. íg y : khü — kin (Kuh), laus —- Iqis (Laus), maus — 
mqis (Maus), sau — sgi (Schwein, Sau), mät — met (Magd), nus — 
nis (Nuss), snür — snir (Schnur), hant — hen (Hand) ered. и tő, 
mely már az ófn.-ben ment az i tövek közé. így az ered. mással- 
hangzós tő: prust — prist (Brust) is.

1. Jegyzet. Néhány i tövű abstract femininum az umlaut 
mellett -a ragot is vesz fel. P l.: mayt — meyta (Macht), kraß — 
krefta (Kraft), ez azonban ufn. hatás; mert az elvont főnevek a 
nyj.-ban nem képeznek pluralist, mint a hogy ezek a plur. képzésére 
egyáltalában nem is alkalmasak [v. ö. H. Paul, Prinzip. 186. §. 
«Abstrakt gebraucht ist das Wort eigentlich keines Unterschiedes 
der Numeri fähig»]. így nem képeznek pluralist pl. ti ér (Ehre), ti 
lér (Lehre), ti san (Schande), ti faryt (Furcht), ti veß (Weile), ti 
krenk (Kränke), ti khelt (Kälte), ta sata (Schatten), ta frida (Frie
den) stb. stb.

2. Jegyzet. Az -in-el képezett nőneműek, a mennyiben a 
nyj.-ban használatosak gramm, plur.-t nem képeznek, p l.: vqrtn 
(Wirtin), meistrn (Meisterin); sulerasn (Lehrerin), plur. ta sulira éra 
vqh f  (die Weiber der Lehrer).

8. Jegyzet, kosa (die Hose), puksa (gyermeknadrág, vagy alsó 
nadrág, melynél a lábszárak és a felső test egy darabban van), 
katyra (gatya): plur. tant., a mit a kongruenczia is bizonyít: séna 
kosa (schöne Hosen) és nem séni hösa, mint p l.: sérti frä (schöne 
Frau).

4. Jegyzet. ,Frau‘ és ,Weib‘ a nyj.-ban kölcsönösen kiegészí
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tik egymást, a mennyiben az elsőből csak a sing., a másodikból 
pedig csak a pluralis van használatban. Tehát sing. frei, plur. 
veflvr (Weiber).

8. §. flök (Floh), suk (Schuh), hunt (Hund), hant (Hand), vant 
(Wand), khint (Kind), a végmássalhangzó elmaradásával képezik 
plurálisukat flé (Flöhe), sü (Schuhe), hun (Hunde), hen (Hände), 
ven (Wände), khin (Kinder). A flök és ш /c-nál a kfn.-ben a szóvégi 
eh, mely szóközépi h-val váltakozik, k-vá lett(v. ö. Behaghel 111. §. 2.). 
A plurálisban a hangsúlytalan -he szótag pedig elesett (v. ö. Schmidt 
58. §). hun, hen, ven, khin szintén a kín. pluralisokra mennek 
vissza, melyekből az -n után álló kfn. -de vagy -te szótag, Schmidt 
83. § szerint, a megelőző consonanssal assimilálódott. sü és hun 
főneveknél az umlaut hiánya arra mutat, hogy a végmássalhangzó
nak ilyetén elmaradása már előbb lett a plurálisnak mintegy cha- 
rakteristikumává, mielőtt az umlaut az összes umlautolható vo
kális tövekre kiterjesztetett.

9. §. A rokonsági nevek közül (az -r tövek közül) csak prüdr 
(Bruder) és toytr (Tochter) kapnak um lautot: priűr, te/tr. -— fair 
(a nyj.-ban Grossvatert jelent) és motr (Grossmutter), plurálisa: 
fatrd, motre, melyek a hangtani törvények szerint (Schmidt 73, 
55. §§) a XI. század óta a középnémetben használatban lévő 
,gyenge' pluralisokra vezethetők vissza.

10. §. Az ufn.-ből vett néhány kölcsönszóval került a nvj.-ba 
az s plur. képző: tifrqiles (FräuTeins), ti jirtkünks (Jünglings), ti 
profesrs (Professors), ti khtfls (Kerls) stb.

11. §. A kölcsönszavaknál (kivéve az ufn.-ből vetteket) um
laut nem fordul elő. Többesszámukat a következőkép képezik:

1. A magánhangzóra végződő hím- és nőneműek a plur.-ban 
nem kapnak ragot: td törve — ti törve (<  szerb: torba, tarisznya). 
Ilyenek még: te talke (<  talyiga), te patái (< bácsi), ti khumpeni 
(compagnie), te puste (<  puszta), te punte (< bunda).

2. A mássalhangzóra végződő hím- és nőneműek e ragot 
kapnak: te petjär — ti petjäre (< betyár), te ulakr — ti ulcikre 
(< ,ujlaker‘ <  újlaki bicska), te húsár -— ti húsáré (<  huszár), te 
kortas (v. kortes) — ti kortasd (< kortes), te opor — ti opore (<  szerb: 
obor, disznóól), te sutr — ti sutre (<  csutora), te risär ■— ti risäre
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(<  szerb : risar, részes), ta pejtas — ti pejtasa (pajtás), ta patskr — 
ti patákra (bocskor), ti kats — ti katsa (<  kacsa), ti rovrt — ti rovrta 
(<  robot), ti рота rants — ti pomarantsa (Pomeranze).

3. -аг, -r-e 1 csak néhány neutrum kölcsönszó képezi plurá
lisát: s rekiment — ti rekimentr (das Regiment), s ppariét (das Ba
jonett) — ti ppanetr.

Jegyzet. Egyedüli kölcsönszó, mely a pluralist umlauttal 
képezi: salas : sales (szállás, tanya).

2. N é v m á s o k .

a) S z e m é l y n é v m á s o k .
12. §. A genus nélküli személynévmások a következők: az 

első személy névmása: i/, a 2-ik személy névmása: tű, hangsúly
talan formában ta és a reflex, pronom. siy.

1. személy 2. személy
Hangsúlyos Hangsúlytalan Hangs. Hangsúlyt. Eefl.

Sing. nőm. 4  . tű td
gen. m e in (  dr ) te in (  эг ) s e i iw
dat. m er тэг, m r tér tar, tr

Plur.
асе. m i у 4 siy
nőm. m er тэг, m r er эг, r
gen. unsr qidr
dat. és acc. uns n siy

Az első szem. plur. nom.-ában kfn. ,wir‘ helyén mer (тэг, 
mr)-t lehet találni, minek megmagyarázásánál az enklitikus (тэг, 
mr) alakokból kell kiindulni, mint a melyeknél az m az ige vég 
rt-jének és a pronom. w-jének összeolvadásából keletkezett: kémr ~  
gehen wir. Innen ment át az m a nem enklit. тоёг-be is.

13. §. A 3-dik szem. ú. n. «geschlechtiges pronomen »-je.
Masc. F é m . Neutr.

Hangis. Hangsúlyt. Hangs. Hangsúlyt. H angs. Hangsúlyt.
Sing. nőm. gr ЭГ, r Sl sd es ds, s

gén. ё г э
dat. lm э т ,  m i r d ,  ЭГЭ, rd ,  r lm d m ,  m
acc. in d ПЭ SÍ Sd es ds,  s

Plur. nőm. acc. mind a három nemben : s í ,  sd
gén. )) » » 1) Érd
dal. )) )> )) i) г п э ,  nd



A neutr. sing. nőm. és acc.-ban (es), valamint a masc. és 
neutr. sing, dat.-ban (lm ) és a masc. sing, acc.-ban (ind)  a hang
tani szabályoktól eltérően hosszú a vocalis. Ennek oka a mindig 
rajtok nyugvó főhangsúly.

Az / után álló kfn. e itt is, valamint az egész pronom. decli- 
natióban sohasem apokopál, hanem mindig э-vé lesz: írd, írd.

b) B i r t o k o s  n é v m á s .

14. §. Használata szerint három alakja van :
1. Jelzői használatban: 1. szem.: mqi, 2. szem.: t<£i, 3.szem.: 

érd, еф  Plur. 1. szem.: imar, 2. szem.: ф г,  3. szem.: írd.
1. szem. 2. szem. 

Masc. Neutr. Fém. Masc. Neutr. Fém.
ömg. nőm. és acc. mqi 

dat. mqim
mqi t£i 
mqind(rd) tqim

tei
tqine

3. szem.
Masc. Neutr. Fém. Plur.

S. nőm. és acc. sei sei ёгэ 
dat. sqim erm, seine ёгэ Nőm. és acc. mgt tqi, s$i ere 

dat. тф>э teine, seine ёге
Jegyzet. A sing. nom.-ban a szóvégi re Schmidt 73. 8-a sze

rint lekopott.
-■ Mint állítm. kiegészítő szóvégi n-el a sing. 1. szem.: 

теги, 2. szem.: fgin, 3. szem.: зфг, Ire; plur. 1. szem.: unsdr, 
szem. qidr, 3. szem. írd, pl. tesfelt is тфг (dieses Feld ist mein).

о. Főnévi használatban 1.szem.: тфгг, тф г, тфа, 2.szem.: 
tíinr, -г, -s, 3. szem.: sqinr, -i, -s, ere, -г, -s ; plur. 1. szem.: uns(d)n 
■i, -s, 2. szem.: gira, -l, -s, 3. szem.: írd, -l, -s.

Bagózásuk a következő paradigma szerint történik :

Sing.
Masc. 

nőm. meiner
Neutr.
mqins

Fém.
шфгг

Plur. nőm. és 
dat.

dat. meim
acc. mqinr meins
acc. mind a három nemben :

mqind(rd)
m^ini
mqirii

n » » » meind
Jegyzet. A sing. nőm. teljesen kiszorította az accusativust. 

A plur. nőm. es acc.-ban a masc. és fern, is a semleges nemet kö
vetik (megf. kfn. miniu).

dtagyarországi német nyelvjárások. S. $
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c) A m u t a t ó  n é v m á s o k .

15. §. 1. tfr, ti, tes, erősítve: tér tö, ti to, tes tö közeire mu
tat, mint az ufn. ,dieser'. Bagózása a következő :

Masc. Feni. Neutr.
Sing. nőm. í f r ti tes

dat. tem t$rd tem
acc. tens ti tes

Plur. nőm. és acc. mind a három nemben : ti
dat. » » » » tens.

Jegyzet. Az e különböző időtartamára nézve 1. Schmidt 
16, 17. §§.

А Цг, ti, tes hangsúlytalan alakja ts, ti, s határozott névelőül 
szolgál. Bagózása:

Masc. Neutr. Fém.
Sing. nőm. ts s ti

dat. m ts
acc. ts s ti

Plur. nőm. és acc. mind a három nemben: ti
dat. » e » » ts

1. Jegyzet. A sing. nőm. masc. ts alakja a kfn. de mellék
alakra megy vissza. A sing. acc. a hangsúlytalan szótag végén 
lévő n-nek Schmidt 73. § szerint való lekopása folytán összeesik a 
a nominativussal. Ez lehetett kiinduló pontja annak, hogy a nyj.- 
ban ma már az egész pronominalis declinatióban (kivéve a pro- 
nom. pers. ragozását) a nőm. kiszorította az acc.-t (1. 19. § alatt a 
melléknevek pronom. decl.-t).

2. Jegyzet. A sing. dat. fém. a kfn.-ben dere; ebből a szó- 
középi r kiesett (v. ö. Schmidt 56, 70. §§), támaszával együtt el
tűnt a szóvégi e is ; az így megmaradt de pedig a nyj.-ban ts-yé 
tompult (Schmidt 25. §).

2. selsr, sell, sei. Távolra mutat, mint az ufn. jener. Mindig 
névelő nélkül áll. Bagózása olyan, mint a tér, ti, tes-é. A neutr. 
ragtalan, a mi a régi nominalis declinatio maradványa (kfn. sölbe). 
Erősítés: selsr tart.

Kfn. selber-nek megfelelő nyj.-beli selvr a sig reflexivum 
erősítéke (sig selvr =  sich selbst).

3. Derselbe helyett a nyj. ts nemiig, ti nemiig, s nemiig-t
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használ, mely mint pronominalis adjectivum Grimm szerint 
(Wtb. VII, 345.) — Goethét kivéve — az összes classikus íróknál 
is előfordul ugyanebben az értelemben. Ha a hangsúly a pro- 
nomenre esik, akkor nemliу  a névelő hangsúlyos alakjával, vagyis 
a tfr, ti, tes pron. demonstr.-al köttetik össze : ífr, ti, tes nemliy.

4. Kfn. dirre, diser (dieser) a nyj.-ban nincs használatban. 
Helyette ffr tö, ti tö, tes tö (der da, die da, das da) áll, melyből а 
ífr, ti, tes-1 a fenti paradigma szerint ragozzák. Jelzői használat
ban a jelzett főnév a ífr ( ti, tes)  pronom. és a tö között áll: Цг 
man tö (dieser Mann da), tem khint tö (diesem Kinde da).

5. Kfn. solich, solch (solcher) is hiányzik a nyj.-ból. Helyette 
állhat: a)  sötnar, sötni, sötnds. b) sö mer, sö ini, sö ens (so einer, 
so eine, so eins), melyből az тэг, -i, -s jelzői használatban épen 
úgy szerepel, mint a határozatlan névelői használatban, c)  söt- 
niyar, sotniyl, sötniyss (sőgetániger) is előfordul, de ritkábban; ak
kor is rendesen csak főnévi használatban.

d) K é r d ő  n é v m á s o k .

16. §. 1. »fr? vas? (wer? was?). Használatukban nincs 
eltérés az ufn.-töl. Bagózásuk:

Nom. »fr, vas
dat. vem 
acc. vena, vas

Eltérést tehát csak az epithetikus э (~  kfn. e)-vel való acc. 
vena mutat.

2. vebr? véli? vei? (welcher?) megfelel a kfn. welcher-nek, 
melyből a eh már a kfn.-ben is helylyel-közzel kiesett (v. ö. Wein- 
hold 472. §). A neutrum az ő demonstratív megfelelőjének a sel- 
nek analógiájára ragtalan. Bagózása mindig pronominalis, még 
akkor is, ha jelzőileg használják : vebr ? velsm man ? (welcher ? 
welchem Mann ?).

3. vasfariysr, vas fariéi, vasfariyss ? (<  *wasfüriger). Olyan 
képzés, mint az ufn. derselbige. Bagózása olyan, mint a vehr-é 
tehát pronominalis. Akkor és mindig olyan értelemben használ
ják, mint az ufn. was für einer-t. Alkatrészei elválaszthatók, pl. 
vasfariyer man ? (was für ein Mann ?), vas is tes fariydr man ? (was

2*



ist das für ein Mann ?). Igen gyakran rövidítve is előfordul: vas
far» alakban.

Behatóbb kérdéseknél, melyeket az ufn. a ,wirklich', .wahr
lich', .eigentlich' adverbiumokkal erősít, a nyj.-ban tan használa
tos, pl. vas hatír tr tan ksät? (was hat er dir eigentlich gesagt?)

e) V o n a t k o z ó  n é v m á s o k .

17. §. A tulajdonképeni pronom. relat. a nyj.-ban nem hasz
nálatos. Helyette használják a helyadverhiumot: vő (wo), és a 
pronom. interrog.-t vas (was). A.z utóbbi ebben a használatban 
ragozhatatlan. Használják még a vö, és ras-al erősített pron. de- 
monstrativumot is : tqr vö, ti vö, tes vö ; tér vas, ti vas, tes vas, pl. 
t£r man, vas tö var, is . . . (Der Mann, der da war, ist . . .).

f )  H a t á r o z a t l a n  n é v m á s o k .

18. §. 1. ,Man‘ helyett a nyj.-ban тэг, mr i  használnak. 2 .,Je
mand' és ,niemand‘-nak megfelel jemant, nimant. 3. Etwas nyj.- 
ban etvas és epds. Az utóbbira vonatkozólag v. ö. Behaghel, Grundr. 
86. §., mely szerint szókezdő w a középfrank területnek épen a 
rajnafrank területtel határos részén ö-vé lett: ,wer, was' ~  ott ,ber, 
baz‘. így lett kfn. etebaz >  a nyj.-ban epos. 4. niks (nichts). 5. jedr, 
jedi, jedes (jeder). 6. .Irgend einer' a nyj.-han ёпэг, önt, ens ; ta
gadva khéner, kheni, kliens (keiner). Jelzőileg használva: э (ein) 
alakban határozatlan névelő gyanánt fungál épen úgy, mint az 
ufn.-ben : s var э mol э man un э frä . . .  (Es war einmal ein Mann 
und eine Frau ...). 7. manyer, -1, -es (mancher); etliye, ritkán eniye 
(einige); jedr, enr, khenr, manyr úgy ragoztatnak, mint a £gr, ti, tes.

3 . A  m e l l é k n é v .  

a) B a g ó z á s .
19. §. A melléknevek kétféle ragozása, t. i. a nominalis és 

pronominalis declinatio a nyj.-ban még világosan megkülönböz
tethető egymástól.
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a) Pronominalis ragozás.

Masc. Fém. Neutr.
Sing. nőm. plinar (blinder) plini plinas

dat. рИпэт plin(a)ra рЫпэт
асе. plinar plini plinas

Plur. nom., dat., acc. mind a három nemben : plina

A masc. sing. nom. kiszorította az acc.-t (v. ö. a szem. név
mást). Kiinduló pontul szolgálhattak a nyj.-ban ma kivételt ké
pező r végű melléknevek. Ezeknél ugyanis — a nom.-ban elesvén, 
Schmidt 70. § szerint, a szóvégi r, az acc. pedig, Schmidt 73, 55. §§ 
szerint, 3 végűre csonkulván — e két eset összeesett, p l.: pitra 
bitterer és bitteren), я aura (saurer és sauren), m ауга (magerer és 
mageren).

A plur. a hangtani szabályok szerint (73, 55. §§) csakis no
minalis lehet, és pedig az -n tövű főnevek ragozása szerint képezve.

így ragozzák a mellékneveket, ha nem áll előttük semmi. 
Ha az azonban a (ein) vagy mgi (mein) van előtte, akkor a sing. 
dat. mind a három nemben : kvtÉa. Nominalis ragozás a possessi
vum mellett és a határozatlan névelő mellett már a kfn.-ben is 
használatos volt.

Névelő nélkül áll a melléknév, mint jelző 1. megszólítások
ban és felkiáltásokban: livr prüdr ! (lieber Bruder!), nqrisar khql! 
(verrückter K erl!), iy cirmr t^ivl! (ich armer Teufel!). 2. szólások
ban és közmondásokban: küdr rőt is vil vert (guter Bat ist viel 
•wert), sena l^it han sends say (schöne Leute haben schöne Sachen).
3. egyes főnevekkel kapcsolatban, m int: sleytas vedr (schlechtes 
Wetter), vpjssr tyin (weisser Wein), kaprdtnar kukruts (gebratener 
Kukurutz), frisar varét (frische Wurst) stb.

ß) Nominalis ragozás.

20. §. A kfn. kétféle melléknév-ragozás közül a nyj.-ban csak 
az n tövű főnevek szerinti declinatio van használatban. Ez a hang
tani szabályok szerint egészen megfelel a kfn. ragozásnak:

Sing. nom. mind a három nemben: plin (blinde)
dat. i) » i) » plina
acc. masc. plin(a), fém. és neutr. plin.

Plur. minden nemben és minden esetben: plina
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így ragozzák a melléknevet ugyanakkor, mint az ufn.-ben. 
A ragozás megfelel a melléknév kfn. nominalis -n ragozásának.

A jelzői adjectivum ragozásától különbözik a határozatlan 
névelőnek, a khe indefinitumnak és a pronom. possessivumnak a 
ragozása abban, hogy ezek a nőm. és acc.-ban minden nemben és 
minden számban ragtalanok, pl. э fra  (eine Frau), khe frä  (keine 
Frau), mgi lefl (mein Löffel és meinen Löffel); khe Ifit (keine Leute) 
stb. Főnévi használatba ezek a pron. deci. szerint ragoztatnak: 
епэг, -i, - s ; khener, -г, -s; mqirtr, ~i, -s. Az első határozott névelő
vel tí>, ti, s ent (der, die, das eine) epitheticus i-vel, mint nimant 
(niemand) és jemant (jemand).

A nominalis a declinatio, mely a kfn.-ben teljesen ragtalan, 
megmaradt a nyj.-ban itt-ott az -n végű mellékneveknél, pl.: з klen 
khint (ein kleines Kind), з sen тШэ (ein schönes Mädchen) stb. 
Ezzel függ össze az з (ein), khe (kein) és mfi (mein) fenn említett 
ragtalansága is.

A part, prffit. úgy ragoztatik, mint a melléknév. Megjegy
zendő azonban, hogy az n, mely az erős ige part.-nak végéről a 
hangtani szabályok szerint elesett, a ragok előtt megvan, mint a 
hogy a szó közepéből nem is eshetik ki (v. ö. Schmidt, 73., 74. §§), 
p l.: í3 kslä man (der geschlagene Mann), з кйапэг man (ein ge
schlagener Mann).

b)  A m e l l é k n e v e k  f o k o z á s a .
21. §. 1. A középfok képzője a nyj.-ban -г, -эг, mely előtt:
a) az alapfok szóvégi í-je й-vé lesz (Schmidt, 82. §), de csak 

akkor, ha előtte hosszú magánhangzó áll, p l.: städr (langsamer), 
predr (breiter), kradr (gerader), de Iqiytr (leichter), plotr, ksvintr.

b) az alapfok szóvégi p-je v-yé lesz, ha magánhangzó után 
á l l : Uvr (lieber) krevr stb., d e : stumpr (stumpfer).

2. A felsőfok képzője ét, mely előtt: a) az alapfok szóvégi 
s, s-je és у után álló í-je kiesik v îst (weisseste), krest (grösste), 
pest (beste), sleyst (schlechteste); kiesik továbbá a szóvégi sí is, 
úgyhogy az st-re végződő igéknél a felsőfok olyan, mint az alap
fok : fest (fest, posit, és superb).

b) ts affrikátából í lesz: stoltst (stolzeste), khqrt-st (kürzeste), 
svqrtst (schwärzeste).

A fokozásnál különbséget kell tenni az egytagúak és a több-
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tagúak közt. Az utóbbiak u. i. — tehát a képzett melléknevek is — 
soha sem kapnak umlautot, míg az egytagúaknái az umlaut meg
van, de nem következetesen, a mennyiben az egytagú melléknevek 
közül, tehát azok közül, a melyek a kfn.-ben rendszerint umlautot 
kaptak (a régi -iro képző г-jének hatása alatt), a nyj.-ban csak azok 
kapnak, a melyeknek tőhangzója: a. Az о tőhangzóval bírók közül 
csak kevés, az и tőhangzóval bírók közül pedig éppen csak egy 
(fan) kap umlautot. Umlaut folytán lesz :

1. a >  e, d >  ё és a >  (r-f-cons. előtt, v. ö. Schmidt, 20. §) §; 
alt — eltr — eltst (alt); lehalt — kheltr — kheltst (kait); líraink — 
krenkr — krenkst(krank); lar̂  — ler r̂ — levest (lang); nas — nesr — 
nest (nass, superi, ritkán nast is); sva'/ — sveyr— sveyst (schwach); 
ari/ — t[riyr -—• eriyst (arg); smal — srnilr — smelst (schmal); 
hart — lu/rtr — hqrtst (hart); kharts — khqrtsr — kh^rtst (kurz); 
sarf — sqrfr — surfst (scharf); stark — stqrkr — stärkst (stark); 
starts — svqrtsr —— svqrtst (schwarz); arm — ej-mr — frmst (arm); 
värm — vqrmr — vermét (warm).

2. о >  e, ö >  ё: krop — krevr — krepst (grob); höy — 
heyr — heyst (hoch); krös — kresr — kr ist (gross); spot — spedr
— speist (spät).

3. u >  i (az i ~  kfn. ii, v. ö. Schmidt, 33. §): jun, — jinr — 
jinst (jung) és néha a tunkt (dunkel) comp.-a: tinkler (superi, 
t unjdst).

Umlautot nem kapnak, jóllehet egytagüak: faul — fault — 
faulst (faul); hol — höbt — holst (hohl); krö — кгоэг — kröst 
(grau); lcrum — krumr — krumst (kfn. krump); plö — plörr — 
plöst (blau); praun — ргаипэг ■— praunst (braun); rau — гаиэг
— raust (rauhe, kfn. rüh); rö — гоэг — röst (rohe, kfn. rou); rot
— röiir — rätst (rot); runt — runtr — runtst (rund); slau — slausr
— slaust (schlau); tsöm — tsömor — tsömst (zahm); stolts — stol- 
csar — stoltst (stolz). Az a tőhangzóval bíró ered. egytagüak közül 
csak átrak — strakar — strakst és az idegen eredetű prüf — prä- 
far — prüfst (brav <  olasz bravo) nem kap umlautot.

Az ered. többtagúnk (tehát a képzettek és participiumok is) 
a fokozásnál soha sem kapnak umlautot: lokar — lokrar -— lokrst 
(locker), artliy — artliyar — artUyst (ordentlich), farukt—faruktar 
— farukét (verrückt), kr dt — krdtlr — krätst (gerade). Az egyedüli 
többtagú melléknév, mely umlautot kap: sauvr (sauber) — sqivra —
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sqivrst; a középfokbeli -r hiányára vonatkozólag v. ö. Schmidt 
70. §. A középfokban umlauttal és umlaut nélkül használatosak: 
mdysr — mayrs(r) és meyr»(r) (mager), twnkl — tunjtlsr és tickler 
(dunkel).

A következő mellékneveknek: klen, sen, värm (klein, schön, 
warm) a közép- és felsőfokban rövid a tőhangzójuk: klem, senr, 
vqrmr (kleiner, schöner, wärmer), és klenst, senst, vyrmst. A közép
fokban az -эг (~  kfn. -er) idézte elő, illetőleg őrizte meg a rövid
séget, míg a felsőfokban a rövidség analógia eredménye. Behaghel 
Ottó szerint (Grundr. 39. §) az efféle rövidülést sokszor a vocalis 
után álló mássalhangzócsoport idézi elő. Ebben a nyj.-ban (pedig 
ez is középnémet nyj.) azonban ez nem valószínű. Schmidt sem 
szól ilyen rövidülésről.

U. n. rendhagyó fokozásuk van ezeknek az adject.-nak: kút 
(gut), pest- (besser), pest (beste); f i i  (viel), тёпг v. me (mehr), menst 
(meisten).

22. §. A határozószók képzése melléknevekből. A melléknév
ből képezett határozószó a nyj.-ban, mint az ufn.-ben is, azonos a 
ragtalan melléknévvel: sqi sen prüf (sei schön brav).

A határozószó középfoka azonos a melléknév középfokának 
ragtalan alakjával: ver ä stqrksr lüfs khent?! (Wer auch stärker 
laufen könnte?). A felsőfokban az ufn. ,am schönsten‘-nek meg- 
felelőlega nyj.-ban ,s senst‘ használatos: v%r ä s héyst hupss khan?! 
de használatos az ,am senst/ i s : vyr am senkii sr fivs khan, tér . . . 
(wer am schönsten schreiben kann, der . . .).

4. A  s z á m n é v .

23. §. Törzsszámnevek. 1 ёпг, -i, -s; 2 tsve; 3 trei; 4 f i r  
és f i r s ; 5 finf és finfs ; 6 seks, se less ; 7 sirs, ritkán sirens; 8 ayt, 
ayts ; 9 nqin, nqins / 1 0  tse, tsens ; 11 elf, elfs ; 12 tsvelf, tsvelfs ; 
13 trqitse; 14 fyrtse ; 15 fuftsé stb. 20 tsvantsiy ; 21 etuntsvantsiy; 
22 tsveuntsvantsiy; 30 trqisiy; 40 fqrtsiy ; 50 fuftsiy ; 60 seytsiy ; 
70 siptsvy; 80 aytsiy; 90 nqintsiy; 100 hunrt; 101 hunrtens v. 
hnnrtunents. 200 tsvehunrt; 300 trqihunrt. 1000 tausnt. 1.000,000 
miijön.

A kettőt jelentő számnév a nyj.-ban ma már csak a neutr.- 
ban használatos: tsvé ~  kfn. ,zwei‘, ill. kn. ,zwé‘. A hármat jelentő
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számnévnél pedig a masc. és fém. alak maradt fenn: tr î ~  kfn. 
dri. A 4—12-ig terjedő számnevek kétféle alakjai közül a rövidebb 
jelzői, az э-vel bővült pedig egyéb használatban járatos, pl. (vi f i i  
khin hanr?): f i r  met un finf püvd, in kantsrn пфгэ (vier Mädchen 
und fünf Buben, in ganzem neun), ez még a kfn. ragozott alakok 
maradványa. — fuß se és fuftsiy ~  kfn. funfzöhen és funfzic; ezek 
volnának a nyj. egyedül álló példái, melyeknél a spirans előtt való 
n kiesett. — fqrtsiy a kfn. rövid ,virzic‘-nek felel meg.

A törzsszámnevek közül csak az ens (eins) ragoztatik és pedig 
1. főnévi használatban apron, deci. szerint. Tehát:

M. N. F.
N. és A. énr (einer) ens (eins) ёпг (eine)

D. ёт (einem) ёпэг(э)  (einer).

2. Jelzői használatban kétféle alakja van ; egy hangsúlyos 
és egy hangsúlytalan. A hangsúlytalan alak ragozása csak a nom.- 
ban különbözik a fenti ragozástól, a mennyiben ennek nom.-a 
mind a három nemben e : e man, ё frd, ё khint (ein Mann, eine 
Frau, ein Kind). A hangsúlytalan alak, mely egyúttal határozatlan 
névelőül szolgál, a köv.:

M. N.___ F.
N. és А. э

D. dm, m эгэ, гэ.

24. §. Rendszám nevek. — erst ~  kfn. érste; 2-től 20-ig a 
rendszámneveket -t képzővel képezik. Ez a í megfelel kfn. íe-nek : 
tevét (zweite), trit (dritte), tset (zehnte). A tőhangzó erst és tset ki
vételével mindenütt rövid, érií-nél és íséí-nél azért maradt hosszú, 
mert Schmidt (21. §) szerint kfn. é-ből mindig ё lesz. — 20-tól a 
rendes st superl. képzővel képezik a rendszámneveket: tsvanti/st 
(zwanzigste); fuftsiyst (fünfzigste); humrtst (hundertste).

Kfn. ander-nek megfelelő anr a nyj.-ban csak főnévileg hasz
nálva fordul e lő : te, ti, s anr (der, die, das Andere).

A rendszámnevek képzése tulajdonképen fokozás. Innen ma
gyarázhatók az ilyen adverbiumok : s erst (am ersten), s tsvet stb.

25. §. Sokszorozó számnevek. Ezek kifejezhetnek :
1. igazi sokszorozást: efayt (einfach); csak ezt az egyet ké
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pezik fa /t- tá l; a t epithetikus. A többit az alapszámnévhez tett 
toplt (doppelt)-tel képezik: tsvetoplt (zweidoppelt), ftnftoplt (fünf
doppelt) . . . kfn. valtic, veltic csak ebben az egyben maradt fenn: 
(feli'/ (einfältig).

2. ismétlődést. — Ezeket az alapszámnévhez tett möl (kfn. 
mál)-al képezik : ömöl (einmal), tsvémöl (zweimal), hunyt un tausnt- 
möl (hundert und tausendmal). Pranczia hatás alatt ilyeneket is 
hallunk: mer vara ta sumr t s w в t h u r a  in ta pätsnsr vált kfär 
(wir waren im Sommer zweimal in den Bácser Wald gefahren).

Kfn. -leie nyjk-ban -le alakban van meg: enarle, tsvearle, filarle 
(einerlei, zweierlei, vielerlei) hant (,hande‘ a kfn.) csak ebben az 
egyben van meg: alarhant (allerhand).

26. §. Az igéket, tőbeli változásaikat illetőleg, a nyj.-ban is 
két csoportra lehet osztani: az erős és gyenge igék csoportjára. 
Magát a tul.-képeni ragozást illetőleg — a part. pr®t. kivételével — 
a két csoport közt nincs különbség.

27. §. Indicativus és imperativus a következőkép ragoztatnak:

II . A z  ig e .

A) Ig e id ő k .

1. Pr aes ens .

Indicativus:

Erős
Sing. 1. iy stey (ich steche)

2. tü stey-st
3. er, si, es stey-t 

Plur. 1. mer stey-а

Gyenge

2. er stey-а
3. si stey-а

iy hak (ich hacke) 
tü hak-st 
er, si, es hak-t 
mir hak-а 
er hak-a 
si hak-a

Imperativus:
Sing. 2. stey 
Plur. 2. steyn

hak
hak-n
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Az indicativusban a plur. teljesen ki van egyenlítve. A piur.
2. szem. u. i. már a XII. századbeli frank dialektusban is -en az 
-et mellett (v. ö. Weinhold: Mhd. Gramm. 352., 379. §§); a 3-ik 
szem. pedig már Otfridnél is gyakran -en (a conjunctivus hatása 
alatt). Kfn. -en ~  nyj. a (v. ö. Schmidt, 73., 55. §§).

Az imperat, plur. 2. szem. n ragja kfn. -ént-re megy vissza. 
Az imperat, sing. 2. szem. ragja a régi -ja tövü erős és a hosszú 
tőhangzóval bíró gyenge igéknél is elveszett; tehát ez az alak is 
mindenütt egyforma.

Kfn. e apocopálásáról és syncopálásáról 1. Schmidt 57. §.
Az ige enclitikus pronomenekkel a nyj.-ban csak a főmon

datokban á ll: jetst ké(n)iy (jetzt gehe ich), kést? (gehst du), hear 
(geht er); kemr (gehen wir), kmr (gehet ihr), kensa (gehen sie), 
hakiy, haksta, kaktr, hakamr, haknr, hakasa.

Mellékmondatban a kötőszóhoz járul a névmás: fr hat gfröt, 
opmr ksunt sin, vasmr safa . . .  (er hat gefragt, ob wir gesund sind 
und was wir schaffen).

Megjegyzendő, hogy az eredeti egyszerű igealakok kiszorítása 
és helyettük a körülírtak haszálata a nyj.-ban már annyira előre
haladott, hogy az ind. pries. is többnyire körülírják.

A körülírás történik a tűn igének pries.-ével és a ragozandó 
ige infin. pries.-ével: iy tű haka (ich tue hacken), tű tűst haka, er tűt 
ha ka, те, er, si tűn haka.

28. §. A conjunctivus a maga egyszerű alakjában a nyj.-ban 
már csak egyes szólásokban van meg és pedig többnyire a sing.
3. szem.-ben : Kot sqi tan̂ k ! (Gott sei Dank!), hols ta t$ivl! (hole 
es der Teufel), Kot kevm ti éviy rüf (Gott gebe ihm die ewige Buhe!).

A pries, conj.-t pótolja a prast. conj.

29. §. Az infinitivus szóvégi и-je a hangsúlytalan szótag 
végéről a frankban már a kfn. időben apokopált (Weinhold Mhd. 
Gramm. 355. §), az ezáltal a szó végére került hangsúlytalan kfn. e 
a nyj.-ban з-vé tompult (Schmidt, 55. §). Az infinitivus alakja 
tehát: haha, läfa, srqiva (hacken, laufen, schreiben). Az inf. a nyj.- 
ban sem ragoztatik.

Az infin. szóvégi n-je a nyj.-ban megmaradt azon, összevonás 
által egytagúakká lett igéknél, melyeknél az összevonás régibb, 
mint a szóvégi я-пек a nyj.-ban való lekopása. Ezeknél az n az
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összevonás után egytagú tőhöz vagyis hangsúlyos szótaghoz kerül
vén, nem is eshetett el. Ezek az igék: sin, krín, sän, lián (rövid
ségéről később ; sehen, kriegen, sagen, haben) és az ered. mi végű 
igék, melyeknél ma már nem dönthető el, hogy az n ez igék speci
ficus ragozásának maradványa, vagy pedig a korán történt össze
vonás következménye-e. Ezek: sin és sgm (sein), tűn (tun), ken 
(gehen), stén (stehen).

Azon igék pedig, a melyek Schmidt 58. §. szerint a hang- 
súlytalan szótag elestével magánhangzóra végződő egytagúakká 
lettek, az inf.ban már secundár э-t vettek fel: släa (schlagen), trän 
(tragen), тёэ (mehen), tsia (ziehen), plöa (plagen) stb.

30. §. A praes, ragozására vonatkozólag megjegyzendő még, 
hogy az erős igék tőhangzója ki van egyenlítve; és pedig rendes 
körülmények közt az inf. hangzója lett általánossá. A pries, indic, 
sing. 2. és 3. szem.-nek tőhangzója csak ezekben győzött: kila 
(gelten), ksid (geschehen), sin (sehen).

A praes, participium a nyj.-ban nem használatos.

2. P r ae t e r i t u m.
31. §. A praet. indic.-nak a nyj.-ban már csak egyes nyomai 

vannak meg. És pedig:
1. Erős praeterituma csak a ,sein‘ igének van: iy var, tű várit, 

er vär; mer vara, ér vára, si vára (ich war stb.).
2. Gyenge (dentalis) praeteritumuk van a ,sagen, haben és 

wollen* igék nyj.-beli megfelelőinek :
a) iy sät (ich sagte), tü sätst, er sät; mer säüa, er soda, si säda.
b) iy hat (ich hatte, kfn. hát), tu hátit, er hat; mér hail a, ér 

hada, si hada. — iy volt (erről később lesz szó).
Eltekintve a rendes apokopetől és synkopetől a ragozás egye

zik a kfn. praet. ragozásával.
A többi ige ind. praet. a nyj.-ban nem használatos.

32. §. A conj. praet. megmaradt a praeterito-praesentiáknál, 
az ered. -mi végű igéknél (kivéve étén stehen, mindezekről később), 
és .kommen*, .brauchen*, .kriegen* igék nyj.-beli megfelelőinél: 
iy khémt (ich käme), iy prqiyt, iy kréyt, a t-t a gyenge igék analó
giájára vették fel. Bagózásukat illetőleg megjegyzendő, hogy a 
dent, képző a sing. 2. szem. st ragja előtt mindig kiesik; egyéb
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khemst, fr khemt; mer khemta, er khemta, sí khémta.

A többi ige conj. prseteritumát körülírással fejezik ki; és
pedig a tűn ige conj. praet. +  a ragozandó ige inf. Péld.: iy tét
éráivá, tű tétét srqiva, ér tét éráivá; mér, ér, sí téűa éráivá./

ügy a körülírt, mint az egyszerű conj. prset.-nak a nyj.-ban 
mindig praes. jelentése van.

33. §. A part. praet. (pass.) az erős igéknél ragtalan, vagyis a 
szóvégi kfn. en egészen elmaradt (v. ö. Schmidt, 58. §), p l.: kakrif 
(gegriffen), ksmis (geschmissen), kapó (gebogen). A szóvégi п elma
radása a nyj.-ban is a part.-ban veszi kezdetét, mint azon a terü
leten, melyet Behaghel (Grundr.2 100. §. 2. p.) kijelöl (t. i. Saar, 
Nahe és Mosel vidéke). Ugyanott mondja Behaghel továbbá: «Der 
Abfall des n lässt sich hier zeitlich nicht bestimmen; immerhin 
muss der Abfall früher geschehen sein als die Unterdrückung des 
umlautenden e, denn das e des Part, hat diesen Ausfall mitgemacht. 
Das -en der Nominalformen dagegen hat sich höchstens bis zu e 
entwickelt.» így van ez a nyj.-ban is, csakhogy ez az utóbbi e a 
nyj.-ban: a. Part.: kaph if  (gepfiffen), de: inf. phy fa (pfeiffen). A szó
végi n a part. ragozása alkalmával a szóközépre kerülve, nem esett 
el: kapisnar, kapisní, kapisnas(gebissener,—e, —es), ksin (gesehen)- 
nél u. a. okoknál fogva maradt meg az n, mint az inf.-ban.

A gyenge igék a rendes dentalis participiumot képeznek: ka- 
nekt (geneckt); kakhert (gekehrt). Azon gyenge igék, a melyeknél a 
tő dentalisra végződik, a part. képzőjét nem veszik fel: famüda — 
part. faműt (vermutet); hid;» — khít (gehütet).

A ge praefixum a nyj.-ban ka, melyből az з az/ ,  s, s előtt kiesik, 
a h előtt kieshetik, de meg is m aradhat: kfall (gefallen), к fun (ge
funden), kfrör (gefroren), kfilt (gefüllt), ksät (gesagt), ksof (gesoffen), 
ksaft (geschaffen), ksos (geschossen), khöp (gehoben), kholf (geholfen).

Egészen elmarad a ge- prasf. ezeknél: kep (gegeben), khum 
(gekommen), vor (geworden), khäf (gekauft), kan̂  (gegangen), a 
melyeknél a kfn.-ben sem volt meg, és krít (bekommen, eredetileg: 
erkriegen. V. ö. Grimm Wb. Y. 2232—35.).
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3. K ö r ü l í r t  i g e a l a k o k .

34. §. A praes, perf.-t a sin (sein) vagy han (haben) segédigék 
praes.-ével és a ragozandó ige part. perf.-val írják körül: iy pin 
kar  ̂ (ich bin gegangen), iy han ksrip (ich habe geschrieben). A con
junctivus perf. nincs használatban.

35. §. A plusquamperf.-nak kétféle alakja van : 1. sin (sein) 
V. han praet.-a -f- a ragozandó ige part. perf.-a, pl. iy vär kar̂  (ich 
war gegangen), iy hätm ksrip (ich hatte ihm geschrieben).

2. Minthogy a han (haben) segédige praet.-át sokszor a körül
írt perfektummal helyettesítik, igen gyakori az az eset, hogy a plus- 
quamperfectumot ilyen kettős körülírással képezik: iy han ksrip 
khat (ich habe geschrieben gehabt); ezek analógiájára képeznek a 
,sein‘ segédigével álló igék is ilyen plusquamperf.-t, bár ezt csak 
ritkán lehet hallani: iy pin hinkar  ̂kdven (ich bin hingegangen ge
wesen). Az utóbbi igéknél gyakoribb a kétféle (1, 2) körülírás ke
veredéséből előállott ilyen alak: iy vár hinkarу kávén (ich war hin
gegangen gewesen).

A conj.-t a rendes körülírással képezik: iy hét ksrip (ich hätte 
geschrieben), iy ver karу (ich wäre gegangen). Lehet hallani ilyen 
plusquamperf. conj.-t is: (fr sät), iy hét пэ ksin khat (ich hätte ihn 
gesehen gehabt). Es úgy látszik, az utóbbi az igazi plusquamperf., 
míg a rendes körülírással képzett plusquamperf.-nak inkább prae
teri tumi jelentése van.

36. §. A futurumot ritkán használják és ha használják, akkor 
rendesen modalis jelentése van (potentialis). Alakja olyan, mint 
az ufn.-hen: iy v^r sr^iva (ich werde schreiben). Rendesen a praes, 
indic.-val pótoljuk.

Modalis jelentése van a nyj.-ban a fut. exact.-nak is. Élénk 
előadásban: na! er vqrt inkspert kávén sin (nun! er wird einge
sperrt gewesen sein; potentialis).

37. §. Körülírva képezik végül a nyj.-ban az összes szenvedő 
alakokat: iy vyr kaira (ich werde getragen) stb.
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В) Az ige tőbeli változásai.

A b l a u t - s  or  ok.

I.
88. §. Kfn. i (e i,é ) , ( i) , i ;

a nyjban ei — — i t * ) ?
Ide tartoznak: кгфэ (kfn. schreien) kakris; krqifa (greifen) 

kakrif; Iqida (leiden és leuten) kálit; рфа (beissen) kapis; phqifa 
(pfeifen) kaphif; piaivá (bleiben) ЪрИр ; rqiűa (reiten) karit; rqisa 
(reissen) kar is ; r&va (reiben) karip; sqisa (scheissen) ksis ; slqiya 
(schleichen) káli/; slqifa (schleifen) kslif; ámqisa (schmeissen) 
ksmis; sneida (schneiden) ksnit; srqiüa (schreiten) ksrit; áraivá 
(schreiben) ksrip; stqia (steigen) ksti; étrqiya (streichen) kstriy ; 
streida (streiten) kstrit; svqia rendesen stilsvqia (schweigen) (stil-) 
kivi; trqiva (treiben) katrip.

A kfn.-ben gyenge volt, de a nyjban, mint az úfn.-ben is 
erős le tt: vфа (weisen) kavis.

A kfn. wichen-nek a nyjban hangtanilag *vqi/a— kaviry kel
lene megfelelnie (v. ö. Schmidt 24. §.). A part. még elő is fordul 
ebben az alakban. Analogia folytán azonban ez az ige összekeve
redett a väiya ~  kfn. weichen igével s lett belőle: väiya — kavdiyt 
(többnyire összetéve ; ausväiya — auskaväiyt).

A következő eredetileg erős igék a nyjban a gyenge rago
zásba mentek á t : Una (leihen), рэАфа (befleissen), «{ma (schei
nen), mtpda (meiden), (pa) n qida (beneiden), seia (seihen), sleisa, 
snea (schneien), tsqia (zeihen), reia (kfn. riden — drehen).

П.

39. §. Kfn. гм, ie (ou, о) (и) о 
a nyjban i — — о (ö)**)

Ide tartoznak: flia (fliegen) kflo; kisa (gisen) kakos ; lia (lü
gen) kalö ; patria (betrügen) patrö ; pida (bitten) kapót; pia (biegen) 
kapö ; riya (riehen) karoy; sisa (schisen) ksos ; siva (schieben) ksöp ;

*) A nyújtásra vonatkozólag v. ö. Schmidt 58., 60. §§.
**) У. ö. Schmidt 58., 60. §§.
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slisa (schlissen) kilos; tsia (zihen) katsö; faléra (verlieren), к/гёга 
(frieren) а IV. sorba mentek át (1. o.).

Az ide tartozó saufa (saufen) ksof eltérő prsesense hangtani- 
lag teljesen megfelel a kfn. súfen alaknak.

A gyenge ragozásba mentek át a nyjban: nisa (messen), 
khaua (kauen), raua (reuen), míg fliehen, kricben, sieden, saugen, 
klieben, schleifen, triefen hiányoznak.

III.

40. §. a) Kfn. nas.+cons. előtt i (a) (и ) и ;
a nyjban i — — u.

Ide tartoznak : fasvina ((verschwinden) fa-svun; fina (finden) 
kfun ; kalitia (gelingen) kalun,; kavina (gewinnen) kavun; pina (bin
den) kapun; prina (bringen) kaprwn,; psina (besinnen) psun; rina 
(rinnen) kerun; sinta (singen) ksur ;̂ sina (schinden) ksun; slina 
(schlingen) ksluv; spina (spinnen) kspun; sprina (springen) ksprun; 
stivka (stinken) kstuvk; trinka (trinken) katruvk; tsviva (zwingen) 
katsvun; vinka (winken) kavimk.

Ide csatlakozott az ered. gyenge: vintsa (wünschen) kavunts; 
svema (schwimmen), mivel tőhangzóját gemmáit mássalhangzó 
követi, átment a IV. sorba; part.-a ksvam, melynek а-ja csakis a 
prset.-ból kerülhetett ide.

41. §. ß) Kfn. liqu.-j-cons. előtti: e, (a) (и) о ;
a nyjban 1. ifi-cons, előtt e — — o.

Ide tartoznak: smeltsa (schmelzen) ksmolts; helfa (helfen) 
kholf; melka (melken) kamolk; sela (schelten) ksol; svela (és ksvela 
schwellen) ksvol; pafela (befehlen, kfn. bevélhen) paföl, ez igénél 
a kfn. h kiesésével a vocalis nyílt szótagba került, tehát megnyúlt 
(Schmidt 60. §.).

sela (schelten) igénél a t assimilálódott az Mi ez; geminált 
cons, a nyj.-ban azonban nincs, de megvoltát mutatja az előtte 
levő vocalis állandó rövidsége; innen sela, svela (schwellen).

Kfn. gölten infin. a nyjban kila, melynek г-je a sing. 3. szem.- 
ből került ide, mert az ige rendesen csak személytelenül (tehát a
3. szem.-ben) fordul elő: s kilt, s kilt net, s hat kakol (es gilt, es 
gilt nicht, es hat gegolten). A part. í-je assimilálódott.
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Kfn. liqu.+cons, előtti: ё  (а) (и) о
a nyjban 2. r+cons. előtti g*) — —* а*)

Ide tartoznak: fatqrva (verderben) fatarp; st érva (sterben) 
kstarp; vqrfe (werfen) kavarf; vqra (werden) vör.

Az utóbbinál a -de szótag még előbb esett el (Schmidt 58. 
§.), mint az o-ból r+cons. előtt a lett volna. Az о hosszúságát ille
tőleg 1. Schmidt 25. §. 1. megj.

A 3-ik Ablautsorhoz tartozó igék közül a nyjban a követke
zők mentek át a gyenge ragozásba: pela (bellen), feyta (fechten, 
betteln), fle^ta (flechten), prena (brennen), kvela (quellen), sqra 
(scherren), vqra (kfn. wörren, úfn. wirren), smertsa (schmerzen).

Hiányzanak: hinken (helyette a nyj. az iterativ hikla-1 hasz
nálja), dringen (ezt kiszorította a trenp ~  úfn. drängen, mely a 
nyjban csak intransitiv), sinken, kfn. slinden (schlingen, csak a 
élunt főnévben maradt fenn), grimmen, glimmen, klimmen, krim
men, krimpen, bergen, schellen (megvan még a sei, puméel főne
vekben), wellen.

IY.
42. §. Kfn. ё, (а), (а ) о 

a nyjban: 1. e — — о
Ide tartoznak: faéreka (erschrecken) fasrok, a nyjban csak 

intrans.; prey a (brechen) kaproy; st e/a (stechen) kétoy; tréfa (tref
fen) katrof; faspreya (versprechen) fasproy. Az egyszerű «sprechen» 
a nyjban nem használatos.
a nyjban: 2. liqu. előtt praes, ё, f part. ö (v. ö. Schmidt 19.,
25. §.).

Ide tartoznak: s era (scheren) ksör, néha ks^rt is ; stela (steh
len) kétől.

Ide tartoznak továbbá: faléra (verlieren) falőr és kfrera (frie
ren) kfrör, melyek eredetileg a II. ablautsorba tartoztak.

khuma (kommen) khum a nyjban a középnémet alakban ma
radt fenn. Ugyancsak м-t mutat a part.-ban nema (nehmen) кэпит 
is (~  kn. genumen).

Kfn. börn-ből a nyjban már csak a part, van meg : kapör (ge
boren).

*) У. ö. Schmidt 20., 26. §§.
Magyarországi német nyelvjárások. 2. 3
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A gyenge ragozásba mentek ebből a csoportból: tresa (dre
schen), lesa (löschen); kfn. (Ье)зётеп a nyjban csak személytele
nül : s tslmt si/, s hat siy katsimt.

V.
43. §. Az ide tartozó igék közül csak azok őrizték meg a tő

hangzó rövidségét, a melyeknél az eredetileg utánok következett, 
de a nyjban már egyszerűvé lett geminált mássalhangzó ezt fenn
tartotta. A többinél a tőhangzó megnyúlt. Vagyis :

1. kfn. ё ( a)  (á) ё
a nyjban: e — — e ;

ess (essen) kés (kfn. göggen), j 'экеаэ (vergessen) fakes; fresa 
(fressen) kfres ; mesa (messen) kam es ; veta (vetten) kávét;

2. kfn. ё (а )  (а ) ё
а nyjban ё — — е :

кпШэ (knoten) kaimét; less (lesen) kales; treda (treten) katret; 
kedd (kfn. jöten) ka két; sin (sehen) ksin (a praes, sing. 2. és 3. szem. 
i-jének általánosításával).

sitsa, pita (sitzen, bitten) praesensbeli tőhangzói a régi praes.- 
beli j  hatását mutatják. Ugyanezt mutatja 1ф  (Hegen) is, mely 
kfn. lin <  ligen-nek felel meg (v. ö. Schmidt 22. §. 1. inegj.). — 
Ezek közül pita a gyenge ragozásba ment (part. kapit), sitsa átment 
a III. csoportba (part. ksots), 1ф part.-a pedig az V. csoport szerint: 
kaU (a tőhangzó hosszúságára vonatkozólag 1. Schmidt 58. §.).

pawe (bewegen), (pe)fle {pflegen), veva (weben), kira (gehren 
a prees. sing. г-jének általánosításával) a gyenge ragozásba men
tek, míg geniessen a nyjban egyáltalában nem fordul elő.

VI.
44. §. Kfn. a (no) (uo)  а 

a nyjban а — —̂ 5.
Ide tartoznak : fara (fahren) к fa r ; láda (laden) kalat; maid 

(mahlen) kamäl ; släa (schlagen) kslä: träa (tragen) hatra.
Ezeknél, mint látjuk, a tőhangzó nyílt szótagban van, innen 

magyarázható hosszúsága. Míg vaksa (wachsen) kavaks tőhangzója 
zárt szótagban rövid maradt. — рака (backen) kapák-nál az eredeti 
geminatio maradványa a rövidség.

Az ide tartozó kfn. e — uo — uo — a típus a nyjban а IV.
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ablautsorba olvadt. Vagyis r hév» (heben) part. k»höp, wer» 
(schwören) part. ksvör. Kfn. «waschen» mellékalakja «weschen». 
Nyjkban az utóbbi lett általánossá: vés»; a >  e 1. Behaghel Gíundr.® 
I. 696. és Schmidt 13. §. megj.).

A gyenge ragozásba mentek: sav» (schaben), span» (spannen) 
(verlocken péld.: s wens apspan» =  jemanden die Geliebte ver
locken), krävа (graben), saß (schaffen).

«nagen», «waten», kfn. «hvahen», «entseben» a nyjbannem 
használatosak.

Ide csatlakozott a nyjban az eredetileg gyenge: may» (ina* 
chen), part. Азота/; khäf» (kaufen) part. khäf.

VIE.
45. §. Eredetileg reduplicálók. Az ide tartozó igék prass.-beli 

tőhangzója hangtanilag teljesen megfelel a kfn. tőhangzónak. 
A part. tőhangzőja pedig, mint a kfn.-ben, úgy a nyjban is olyan, 
mint a praes.-beli.

Ide tartoznak : fal» (fallen) kfal; falt» (falten) hfalt; fan» 
(fangen) kfar  ̂; hah (halten) khal; hau» (hauen) khau ; hes» (heis
sen) khes; los» (lassen) kalos; läf» (laufen) kalof (megf. kfn. ge
loffen); plös» (blasen) k»plös; pröü» (braten) kaprot; гой» (raten) 
kérőt; ruß (rufen) karüf; аЫ» (scheiden) leset; slöß (schlafen) 
kslöf; stösa (stossen) kstös; sröüa (schroten) ksröt.

Kfn. háhen igének a nyjban csak a part.*a van meg: kahflyjc. 
Praes.-ót kiszorította a trans, henke reff. s?/-el.

Gyenge ragozásúakká lettek: pau» (bauen), salts» (salzen), 
späh (spalten), span» (spannen), phak» (kfn. ?) «walken», «walten» 
kfn. «schalten», kfn. «walgen», kfn. «verwazen», kfn. «wuofen» 
kfn. «weizen», kfn. «erren» (pflügen) pedig a nyjból hiányoznak.

46. §. Az ú. n. «grammatischer Wechsel» a nyjban meg* 
szűnt. Valamint nincs meg az ú. n. «Bückumlaut» sem. tenk» 
(denken), khen» (kennen), ren» (rennen), ven» (wenden), nen» (nen
nen), ргепэ (brennen) participiumai: katenkt (~  ófn. gidenkit), 
kakhent, kar ent kfn. gerennet), k»vent.(<̂ > kfn. gewendet), kpient 
(kfn. geneimt), kaprait. Kückumlautos participiumok vannak ezek
ben :f»vant (verwandt), pakhant (bekannt).

3*
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C ) Verba praeterito-prsesentia.

47. §. Hogy ezen igék mai prses.-e eredetileg erős prset., azt 
a nyjban a tőhangzó megtörése és a sing. 3-ik személy mutatja, 
Az t. i. ragtalan, míg a rendes praes, sing. 3-ik szem.-nek ragja 
tudvalevőleg t. A 'nyjban használatosak a következők:

1. khena (können) praes, sing, khan, khanst, khan, plur. khene, 
part, kdkhent, prset. oonj, iykhent. > .

2. seb (sollen): praes, sing.: sol, solst, sol, plur. seb, prset. 
coni, iy seit (kfn. sölte).

3. tqrfa (dürfen) : prses. sing, tqrf, tqrfst, tqrf, plur. tqrfa; 
prset. conj. tqrft; part, katqrft; ennél a tőhangzó már teljesen ki 
van egyenlítve.

f 4. meyta(mögen) prses. nincs használatban, prset. conj. méyt, 
part. kameyt.

E négy ige közül csak a tqrfa tőhangzója felel meg az inf.-ban 
hangtanilag a kfn. tőhangzónak (v. ö. Schmidt 34. §.).

5. visa (wissen); prses. sing. vés, vest, vés; plur. rise ; part. 
kdvist; prset. conj. vist.

6. miss (müssen); prses. sing. mus, must, mus; plur.: uiisa ; 
prset. conj. mist; part. karnist,

7. Kfn., «gunnen, günnen» a nyjban кипа (gönnen), prses.-e 
már egészen a gyenge prses. szerint: kuny kunét, kunt, plur. кипа, 
part. kakunt •̂ prset. conj. nincs használatban.

,48. §. A «wollen» Verbum ragozása a nyjban a következő: 
prses. sing.: vil, vilt, vil, plur. vola ; inf. vola, prset. conj. volt; part. 
kavolt. Mint látjuk egészen megfelel a kfn. ragozásnak. A prses. és 
inf. о-ja középnémet sajátság, mi a w-nek az «-re gyakorolt hatása 
folytán állott elő (Weinhold 404. §.), melylyel már az ófn.-ben is 
találkozunk,

D J  Eredetileg -тег-végű igék.
. j i V ' . . v , .  л ‘i . í .

49. §. Az indogermán -mi conjugatio germán maradványai 
közül a nyjban csak a «sein» segédige őrizte meg némileg ennek 
a külön ragozásnak a nyomait, tűn (tun), kén (gehen),, síén (stehen), 
már csak annyiban, a mennyiben a prses. sing. 1. szem.-ben el
vétve még n hallható szem.-rag gyanánt különösen az efféle ki
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fejezésekben: jetst kén iy hem (jetzt gehe ich heim), jetst tun iy 
tes töhin 1ёэ (jetzt tue ich das dahinlegen). Ragozásuk külömben а 
következő:

1. A «sein» segédige: Praes, sing.: iy pin, tű pist, er is, plur. 
mir, er, si sin (néha az infin. hatása folytán sein); a plur.'ban a szó
végi n az enkliticus mr előtt eltűnik: simr ( <  sin-\-mr) (sein wir); a 
plur. a középnémet alakok г-jét őrizte meg; a szóvégi t a t nélküli 
alakok analógiájára eltűnt.

A prset. az ú. n. «gramm. Wechsel» megszűntével: iy var, tű 
värst, er vär, plur. mer, ér, si vara illetőleg 1. Schmidt 14. §. Conj. 
iy vér, tü vérst, ér ver, plur. mér, ér, si vers, part. kávén.

Az imperat.-ban a kfn. «bis»-nek megfelel a nyjban pist, 
pista ( <pis[t]-\-td =  bist du); különben imperat, úfn. hatás folytán 
sing. 2. sei, plur. 2. ефп, sqin.

2. praes, iy tü(n) , tü tűst, er tűt; mer, ér, si tűn, a plur. tehát 
a rendes ragozást követi. Praet. conj. iy tét, tü té(t)st, er tét, plur. 
mér, ér, si tedd; particip. a praes, tőhangzójával: кэШп, inf. tűn, 
imperat, tű, tüan.

3. Praes, iy ké(n), tü kést, er két, plur. mér, ér, si kén (gehen), 
inf. kén, imperat, sing. 2. ké (~  kfn. gé), plur. 2. кёэп, conj. praet. 
iy kenkt, mér kenktd, rendes dentalis praet. az umlautolt «gang» 
tőből. Part. km  (~  kfn. gangen). Épen így ragozzák kén (gehen) 
igét is, ennek azonban prset.-a a nyelvjárásban nem fordul elő.
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Értesítés.

A Magyar Tudományos Akadémia 1890 október hó 27-ikén hozott 
határozata értelmében:

A hazai iskolák, könyvtárak, egyesületek és társaskörök a Magyar 
Tudományos Akadémia kiadásában évenként megjelenő kiadványok közül 
a következőket, ú. m. az 

Akadémiai Értesítőt,
Almanachot,
Archeológiái Értesítőt,
Archeológiái Közleményeket,
Emlékbeszédeket,
Értekezéseket (Nyelv- ás Széptudományi, Bölcsészeti, Történelmi, 

Társadalomtudományi),
Magyarországi Német Nyelvjárásokat,
Magyarországi Szláv Nyelvjárásokat,
Mathematikai és Természettudományi Értesítőt,
Mathematikai és Természettudományi Közleményeket, 
Nyelvtudományi Közleményeket, Nyelvemléktárt,
Magyar történelmi emlékeket: Okmánytárak, írók, Országgyűlési 

emlékek,
Könyvkiadó-Vállalatból évenként négy kötetet 

évi 20 korona átalányösszegért, vagy ha a Könyvkiadó-Vállalat most 
említett négy kötetét angol vászonkötésben kívánják, évi 23 korona 
20 fillérért rendelhetik meg.

Mindezen iskolák, könyvtárak, egyesületek stb. a Magyar Tudo
mányos Akadémia többi kiadványait 25 % engedménynyel szerezhetik 
meg a Magyar Tudományos Akadémia főtitkári hivatalánál.

Ha a föntebbi átalányösszeg az év első felében küldetik be a 
főtitkári hivatalhoz, a kiadványok portómentesen küldetnek meg; ellen
kező esetben az évi 20 korona (esetleg 23 korona 20 fillér) átalány- 
összeg a Könyvkiadó-Vállalat négy kötetének megküldésekor, november 
végén, utánvétellel kéretik be, s ekkor a czímzett a postaköltséget is 
viselni tartozik.

Eddigelé 314 hazai iskola, könyvtár és egyesület részesül az átalány
fizetés kedvezményében.

Ez iránti jelentkezések a főtitkári hivatalhoz intézendők.

A Magyar Tud. Akadémia 
Főtitkári hivatala.



A k a d é m ia i É r te s ítő . A M. Tud. Akadémia megbízásából 
szerkeszti Heinrich Gusztáv főtitkár. Tizenhatodik kötet. 1905. év
folyam.

A M. Tud. Akadémia üléseiről a tárgyalásokat jegyzőkönyvi alakban, az 
üléseken fölolvasott emlékbeszédeket, jelentéseket, bírálatokat, valamint az érte
kezések kivonatait (ha ugyan a kivonatozásra alkalmasak) külön czikkek során 
közli. Ismerteti az osztályértekezletek és állandó bizottságok tárgyalásait, kisze
melvén belőlük azokat, a melyek szélesebb köröket is érdekelhetnek. Az Aka
démia kiadásában vagy az ő támogatásával megjelent munkák- és folyóiratokról 
tárgyias ismertetéseket közöl vagy az illető szerzők és szerkesztők, vagy más 
megbízható szakférfiak tollából. Megjelenik minden hó 15-én. Évi előfizetési ára 
6 kor. Az «Akadémiai Értesitő»-t dijtalanul és bérmentve kapják: az Akadémia 
minden rendű beltagjai, alapitványtevői s a Könyvkiadó Vállalat pártoló tagjai. 
Az I—-XV. kötet még néhány példányban rendelkezésre áll. Egy-egy kötet ára 
6 ko r.; a Könyvkiadó Vállalat uj aláíróinak 4 kor. 50 fill.

Ir o d a lo m tö r té n e t i  K ö z le m é n y e k . Tizenötödik évfolyam. 
Szerkeszti Szilády Áron, a bizottság előadója.

В negyedévenként megjelenő folyóirat a M. Tud. Akadémia irodalomtörté
neti bizottságának megbízásából boosáttatik közre s irodalomtörténeti tanulmányo
kat és adatokat közöl. Előfizetési' ára egész évre 10 kor., egyes füzet ára 3 kor.

N y e lv tu d o m á n y i K ö z le m é n y e k . Harminczötödik kötet. 
A Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottságának 
megbízásából szerkeszti Szinnyei József r. tag.

A tágabb értelemben vett magyar nyelvtudományt öleli fel, melynek fel
adata a magyarral hason alkotásu ural-altaji nyelveket behatóan tanulmányozni 
s tudományosan feldolgozni, kiváló tekintettel arra, hogy a magyar nyelv 
tényeinek földerítésére vagyis tudományos megfejtésére szolgáljanak; továbbá 
más, bár nem hason alkotásu nyelveknek, a melyek a magyarral történelmileg 
érintkeztek, reá gyakorolt hatását feltüntetni. Megjelenik évenként háromszor 
vagy négyszer. Az egész évfolyam legalább harmincz ívből áll s előfizetési 
ára 6 kor.

M eg ren d e lh ető k

aM. Tud. Akadémia könyvkiadó-hivatalában
Budapesten, V. kerület, Akadémia-utcza 2. szám.

F R A N K U N -T Á R S U L A T  N Y O M D Á JA .
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