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A MAGYAR ÚGYNEVEZETT IGEKÖTŐK S AZ
ÁRJA IGEPRAEFIXUMOK.
(Feleletül Brassaí S. úrnak.)
OLVASTATOTT AZ IHCO. JAN. ÍS-KÉK TARTOTT AKADÉMIAI ÜLÉSEK.
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Brassai úr a Nyelvtud. Értesítő legújabban megjelent füzeté
ben (III. köt., 355. 1.) ezt írja: „Már pedig azt vélem, elég világo
san kifejtettem az I. fejezetben (Nyelvt. E r i III. 53,1.) az igekötök s
praefixumok (t. i. az árja igepraefixumok) közti különbséget, de az
óta egy újan cseperedett nyelvészünk védelme alá vette a tisztulni
kezdett fogalomzavart. Facsaros furcsa fogásának a jegyzésben szol
gáltatok igazságot, itt pedig nyilvánítom , hogy az idézett helyen
részletezett öt különbség mellett mindig rendületlenül állok, és most
már megtoldom egy hatodikkal, söt hetedikkel is." Ezután eléadja
még egyszer ismételve az 5-diket, azután a 6. és 7-dik különbséget,
eléadását ilyetén szavakkal fejezvén be (362. 1.) : „És ezennel átalában bevégzettnek nézem az egész ügyet; mert a ki a két pont hig
gadt és érett megfontolása után is a magyar igekötőket s az árja
igepraefixumokat egynemüeknek, azon egy rovatba, kategóriába tar
tozóknak állítaná, az olyannak csak elöitélete vagy rögeszméje el
len volnék kénytelen csatázni. Ilyen küzdelem pedig sem sikert nem
igérne,, sem becsületet nem szerezne."
Brassai úr élczeskedjék, gúnyolódjék bár tudományos érteke
zéseiben, a mennyi neki tetszik, — mert ennek legalább az a haszna
lehet; hogy a száraz tárgyat is némely olvasóknak élvezhetőbbé te
szi, s tudjuk, mily nagy keleté van a magyar konyhában a papriká
nak, — csak ne szórjon anathemákat azok fejére, kik valamelyik
véleményében nem akarnak osztozni. A tudomány el nem ismerhet
senkiben is infallibilis tekintélyt, s nevetségessé válik az , ki nagy
fenyegetödzéssel maga magának követel ilyet. Avagy kinek a beNYELVT. KÖZLEMÉNYEK. V.
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csülete csorbulna meg, ha valaki még ezentúl is Brassai úr ellen a
magyar igekötök s az árja praefixumok egyneműségét vitatná ? Ta
lán a vakmerő vítatóé, mert Br. úr ellen tudományos igazság érde
kében szót emelni kész szentségtörés, crimen laesae majestatis ?
Vagy talán Br. úré, mert kisülne, hogy nem mindenki hajol meg az
Ö féltett csalhatatlansága előtt ? De hiszen úgy sem Ígérne ily válla
lat semmi sikert, — természetesen nem azt a sikert, hogy a rendíthe
tetlenül állításai mellett álló Brassai valami azokkal ellenkezőről
is meggyőződjék; de igenis talán azt a kicsinyke sikert, hogy a ma
gyar nyelvtudományban egy kérdéses pont vagy Br. úr nézetével
egyezöleg vagy az ellen döntetnék el, — mindegyik esetben siker,
nem a vitatkozókra, hanem a tudományra nézve.
Azt hiszem tehát, hogy nem járok rosszban, s nem kell a boszszuálló istenek menny köveitől rettegnem, midőn most Br. úr ijeszt
getése ellenére is, még egyszer a magyar igekötök s az árja igcpraefixurnok egyneműségének védelmére kelek; mert hiszen én va
gyok a fent említett „újan cseperedett nyelvész," s kénytelen va
gyok nyilvánítni, hogy Br. úrnak 6-dik és 7-dik különbségi pont
jait, valamint az előbbieket is, tőlem kitelhetöleg higgadtan és éret
ten megfontolván sem vagyok képes arról a roppant különbségről
meggyőződni, mely az említett igekötök és praefixumok között lé
teznék. De hogy Br. úr valahogy azt ne mondhassa, hogy e kérdés
megvitatására engem a „kiirthatatlan német nyelvérzékem alkalmat
lanná teszen" (a nyelvérzékről különben alább is ejtünk még néhány
szót), s hogy ennél fogva a magyar igekötők mivoltát meg sem ért
hetem : most csak annyit mondok biztosításomul, hogy legalább e
kérdésben Br. úrral egyenlő compentensséggel bírhatok; mert ha
nekem lehetetlen megérteni a magyar igekötöket, tehát neki, bátran
mondhatom, lehetetlen megérteni a német s a többi árja igepraefixumok mivoltát.
Nézzük most már egyenként a Br. úr fölhozta nagy különb
ségeket.
1) „A praefixumok az igékkel összeragadt particulák, melyek
nek csak kivételkép van külön létezésük" (Nyelvt. Ert. III. 53.) —
„A magyarban ellenben mondhatni : Megetted az ételt? Meg. El
hoztad a pénzt? El.u — Br. úr szerint tehát abból, hogy valamely
szó külön is létezik, s egy másik csak összetételben, már a két szó
belső minőségére is lehet következtetni. Azonban a magyar igekö-
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tök különlétezése vagy önállósága az árja igepraefixumok ellenében,
a melyet itt Br. úr állít, csak látszólagos. Mert a fölhozott példák
ban a meg-, el-nek csak annyiban van értelme, a mennyiben a köz
vetlenül megelőző kérdésekből hozzá pótoltatik „ettem11 (megettem),
„hoztam" (elhoztam). Tehát csak ellipsisnek köszönik azt a vélt
önállóságot, s egészen más kérdés az, hogy a magyarban mennyire
és mire terjed az ellipsis, meg az árja nyelvekben mennyire és mire.
Magokra az igekötökre nézve, illetőleg lényegük, minőségükre
nézve pedig az tökéletesen indifferens kérdés.
Az 1. pont alatt Br. úr még azt is mondja, hogy apraefixumok
nem csak értelmileg, hanem hangzatilag is a hol alkalom van rá
összeolvadvák (p»o. affero = a d f e r o , aufert = abfert, s a jegyzetben
még több példát hoz föl a szanszkritból és görögből); s hogy a gö
rögben az imígy szerkesztett ige csak egy accentust, kap. Erre vi
szont csak azt kérdem : mióta határoz a nyelv phonetikai hajlama
s sajátsága a szók belső értelmi minőségéről ? Vagy azért, hogy a
magyar nem mondja ezt visszadja e h. vissza-adja, ez utóbbi nem
egységes szó-e, egy accentussal, mint akármely görög praefixumos
ige ? Arról pedig úgy látszik egészen megfeledkezett Br. úr, hogy a
szanszkritban és görögben a praefixum kivétel nélkül elválasztható
az augmentum által, valamint a Homerusi és védai nyelvben még más
szók által is *). De legalább arról megemlékezhetett volna Br. úr,
hogy a német nyelv mily messze vetheti el az igétől praefixumainak nagy részét. Ebből már eléggé világos, hogy a praefixumok
vélt elválaszthatatlansága, még ha állana is, meg a magyar igekö
tök elválaszthatósága, a két rendbeli szócskák értelmi minőségére
nézve sehogy sem alapíthat különbséget.
2) A második nagy különbség ez : „A praefixumok, a hol
magokra állanak , nem határozók , hanem praepositiók képében je
lennek meg. A magyar kérdéses szavak ellenben viszonyrag szere
pet soha sem viselnek, hanem mindig valódi határozók." Brassai úr
azt mondja ezekben, hogy a praefixumok, akkor mikor magokban
*) Benfoy, K. Sansk. Gr. §. 140. „In den Veden sind die Priinxo ;iber noch
ganz unabhangig vom Verbum , blosse Adverbia ; wie sie getrennt durch andere
Wőrter und hinter dem Verbum stehen können, BO können sir auch, wenn mehrere
zum Verbum gehören, selbst wenn sie davor stehen , unzusammengesetzt und aecentuirt bleiben."
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állanak, akkor t. i. mikor nem igepraefixumok , praepositiók. Azt
nem tekintve, hogy nem is igaz, hogy minden árja praefixum
egyszersmind praepositio szerepét viselhetné nevek előtt (p.o. soha
sem praepositio a latin re- ; dis-, amb-, a német zer, ent, ge, zurück
stb., szanszkr. ni, pra, vi stb.), s hogy másrészt az sem igaz, hogy a
magyar igekötők között nem volna viszonyrag-szerepet viselhető is,
(p.o. be, elé, közé, neki, lásd Brassai úr saját megtoldott lajstromát,
Nyelvi Ért. III. 353.), — mindenesetre furcsának tetszik, hogy Br.
úr, midőn az igepraefixumok s igekötők, mint ilyeneknek minemüségét, belső lényegét, szerepét akarja meghatározni, illetőleg meg
különböztetni , avval törődik, hogy mily szerepet viselnek ezek a
szók, mikor nem igepraefixumok! De hagyján, tekintsük meg a
praefixumokat ezen nem-igehatározó szerepükben is, megengedve,
hogy valamennyi, kivétel nélkül, praepositio is lehessen. A praepo
sitio név csak grammatikai terminus, s nem hihetem, hogy Br. úr
az illető szócskák új czímét olyannak tekintse, mely azoknak belső
mivoltáról is határozna. Vájjon mi következik abból, hogy a contra,
ab, in, TIBQÍ, Karú, upa,prati, stb. szók, az árja nyelvekben, mint
praepositiók csak casus obliquus alakjával való nevek előtt álla
nak? Nemde az , hogy ezek magokra csak olyan praepositiók, a
milyen postpositiók a magyar által, túl, melyek w-ragos név után
állanak (a hídon által, a határon túl), azaz valóságos adverbiumok ?
Tehát praepositiói szereplésük sem alapítja meg a praefixumoknak
a magyar igehatárzói meg, el, föl stbitől való különböző mivoltát,
és hogy a kérdés érdemleges részéhez térjünk vissza, nem hiszem,
hogy Br. úr, akárhogy megfeszíti is képzelő tehetségét, az árja
praefixumokban, akkor és ott a mikor és a hol igepraefixumok, mást
bírna fölfödözni, mint valóságos igehatározókat.
3) „Apraefixumok, mintilyek, mondja továbbá Br. úr, ingatag,
határozatlan értelműek, s jelentésöket igen gyakran szabják vagy
alkalmazzák az igetörzsökhez, melyhez csatolva vannak (p.'o. verkennen, vertheilen, entsprechen, entbinden • exeo, excipio). Meg el,
fel, le stb. mindnyájan állandó, biztos, határozott értelműek." Ev
vel hogy „ingatag értelműek" az árja praefixumok, Br. úr csak nem
akar mást mondani, a mint fölhozott példái is bizonyítják, mint azt,
hogy egyes praefixumoknak több és egymástól különböző jelentéséi
vagy értékei vannak. Ezen mit sem fog fönakadni, a ki nem feledi,
hogy a nyelvek a szóknak eredeti jelentését átvitelesen tovább fej-
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leszthetik, módosíthatják, ós ezt tették is s teszik is folyvást. De azt
senki sem fogja hinni, hogy ezt oktalanul cselekszik vagy cseleked
ték, hanem azt, hogy okos észjárás vezérlése után indulva. Hogy mi
ezt minden részben és esetben már nem bírjuk fölismerni, az nem a
nyelvek baja, hanem a mi bajunk, mely azonban nem jogosít föl,
hogy oktalanságot tegyünk föl a nyelvekről. E szerint Br. úr is bíz
vást elhiheti, hogy az árja praefixumok is, a mennyiben lényegesen
több különböző jelentéseket nyertek, azokat csak egy eredeti jelen
tésből fejlesztették ki okos észjárások után, s hogy ezek a jelentések
nem is annyira nekik különbözők, mint nekünk, kik azokat más
nyelvvel, más korbeli fölfogással iparkodunk tolmácsolni. Külön
ben itt sem adja Br. úr helyesen a tényállást, mert nem csak az
árja nyelvekben, hanem a magyar nyelvben is vannak változó ér
telmű igekötők (teszem p.o. csak van különbség azon el között,
mely elvinni-hen van, meg az elérik, elromlik, eZél-beli el között,
bármennyire bírjuk is mindegyiket egy eredeti jelentésből megfej
teni). — Hogy pedig az árja praefixumok, mint Br. úr mondja, jelentésöket az illető igéhez szabják vagy alkalmazzák, melyhez csa
tolva vannak , azt bizony jól teszik , s ez a műtét tán nem is kerül
nekik nagy megerölködésbe, minthogy eleve azt kell hinnünk, hogy a
nyelv, mint olyan rendszer, melyben okosság van, csak azt csatolja
egymáshoz, a mi egymáshoz illik, a mi összefér egymással. Ugyanez
okból a magyar nyelv sem mondja azt, hogy visszahat, vagy fölhal,
eh. meghal, mert az igének jelentésével nem fér össze az ilyen
meghatározás.
4) Az után, a mit az előbbi pontra mondtam, már rövidebben
szólhatok Br. úr 4-dik pontjáról. Ebben t. i. azt mondja, hogy „a
praefixes igék nemegyszer oly értelmet váltanak, melyet sem egyik
sem másik alkotó részökböl, sőt kettejök kapcsolatából is gyanítni
sem lehetne" (p.o. szkr. m vezet: pra-m szeret, gör. yiyvácxw isme
rek : xaiayiyváaxcQ vádolok , lat. habeo: adhiheo , ném. bringen , umhringen stb.). Akármennyire nem gyaníthatja is Br. úr ilyen prae
fixes igék értelmének keletkezését, de az bizonyos, hogy az illető
nyelvek , mikor azokat a praefixes igéket alkották, t u d t á k mit
miért kapcsoltak Össze. „A magyarban mind az ige mind a határzó
szócska, változatlanul megtartják eredeti értelmüket." Ha ezen ál
lítás tökéletesen igaz volna is, a ténynek magyarázatját abban lel
hetjük, hogy a magyar nyelv igckötöit, a meg és el-t kivéve, alig is

6

BUDENZ JÓZSEF.

használja más jelentésben, mint az eredeti legszorosabb irányjelentésben, vagy egyéb egyenes etymologiai jelentésében,, — a m i kü
lönben még távolról sem bizonyítja azt, hogy az árja pracfixek is,
akármily nem eredeti értékeket váltanak i s , nem oly nemű és kate
góriájú szók, mint a magyar igekötők, melyek mint határzók az igét
„körülményesítik vagy alsóbb fogalom körére korlátozzák." Kü
lönben a magyar nyelv nem ismeri el azt a merevedettséget, vagy
értelmi fejlődésre való tehetetlenséget, a melyet Br. úr akar rá fog
ni; az említett tény nem áll úgy, a mint Br. úr állítja. Mert tagad
hatatlanul vannak a magyarban oly igekötös igék, melyek több
mint egy, s a mint látszik lényegesen különböző jelentéssel bírnak ;
teszem az eláll más ebben „eláll ígéretétől", mint ebben „sokáig
eláll" vagy ebben „elállják az útját"; ^megvet más ebben „az ágyat
megvetni" mint ebben „a világ kincseit megvetni"; kihúz más ebben
„fogat kihúzni" mint ebben : „időt kihúzni"; letesz: „letette a pi
pát" és „letett a követelésről"; kifog: „kifogni a tóból halakat, a
pénzből a kamatot" és „kifog rajta" stb.; — itt tehát vagy az ige
vagy a határozó szócska nem tartotta meg eredeti értelmét.
5) „Az igazi praefixumok (értsd: az árja igepracfixumok) a
velők kapcsolt ige minden formáin, változatain, szóval egész hajto
gatásán , sőt származékain és a vele szerkesztett szókon át clválhatatlanúl vele maradnak. Úgy, hogy egy csupasz és egy azon törzsökü praefixuraos ige, oly merőben különböző két szó, a milyen
két idegen gyökü ige. Adhibto habeo-tól, decedo cedo-tó\ épen úgy
különböznek használatukban s alkalmazásukban, mint habeo és
cedo egymástól (!)." (Következik még néhány német példa : beweisen
és weisen, verrathen és rathen, urtheilen és beurtheilen). „A mi reá
fogott praefixumaink ellenben annyira nem határozzák meg a cse
lekvés mivoltát, hogy széltiben csak az idők megkülönböztetésére
szolgálnak (p.o. kiszopja a tehenet = futurum, szopja — praesens;
ette = folytonos múlt, megette — teljes múlt)." Ezekben fejezi ki
Br. úr a magyar igekötők s az árja praefixumok közti 5-dik kü
lönbséget. Érne is valamint ez a különbség, ha nem állana tökéle
tes ellenmondásban avval, a mit Br. úr csak imént a 4. pontban adott
elé, hogy t. i. a magyar igekötök (— a világért sem az árja igepraefixumok) m ó d o s í t j á k a z i g e é r t e l m é t , még pedig úgy,
mint más határzók is; azaz „körülményesítik, vagy alsóbb fogalom
körére korlátozzák." Br.úr „az ige értelmén" csak nem érthet mást,
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mint a „cselekvés mivoltát", azt a fogalmat, melyet az igén értünk.
S íme egyszerre csak azt halljuk, hogy dehogy határozzák a cse
lekvés mivoltát, hiszen csupa tcmpusjclelök. Ez is talán egy kis
fogalomzavar, a melyet Br. úr , ha kedve van , védelme alá vehet.
De nem nehéz annak nyomára jutni, hogy miből keletkezett az.
Mikor Br. úr a 4-dik pontban oly erősen vitatta, hogy a magyar
igekötők változatlanul megtartják eredeti értelmöket, akkor azok
mindössze és általán véve lebegtek szeme előtt (úgy a mint később
Nyelvtud. Ért. III. 353. 1. sorban elészámlálta; mondja is a 4-dik
pont alatt, hogy „a meg, el stb." értvén valamennyi többit a ,,stbi"-n).
Most ellenben, midőn úgynevezett igepraefixumaink idöjelelését fe
dezte föl, azon való nagy örömében, hogy megint egy nagy kü
lönbséget talált, mely a szemtelen árja praefixumokat messze veti
el az egyedül idöjelelőknek kiváltságolt magyar igekötöktöl, első
hevében elfelejti , hogy a mit most ezekről állít, úgy a hogy, legfelebb vagy négy magyar igekötöröl mondható, de ö heventében va
lamennyire ráfogja, épen a mint válogatás nélkül az árja praetixumokról is általában szól ezen 5-dik pontban. Mert nem tehetem föl,
hogy Br. úr azt a merő képtelenséget akarja vitatni, hogy p.o. föl
menni, lemenni és menni között, összeszaladni és szaladni között, át
vetni és vetni között, szétvágni és vágni között semmi más különbség
nem volna, értelemre nézve, mint legfelebb valamely időjelelésé.
Azon egynehány igekötö pedig, melyek — egyelőre elfogadva Br.
úrnak állítását és kifejezését — időt jelentenek, olyanok, melyek
„a cselekvény teljes bevégeztet jelelik", a mint Br. úr a 64. lapon
maga mondja, még pedig név szerint (lásd ugyanott) meg és el
(most az 5. pont alatt, 357. 1., egyik példában a ki-t is fölhozza).
Megengedve tehát, hogy a meg, el, s nem bánom még akármennyi
ilyen igekötö, soha egyebet nem jelent, mint a „cselekvény teljes
bevégeztet" vagy a mint a 362. lapon a wie^-röl mondja „a cselek
vény teljesedésbe mentét, végrehajtását", nem olyasmi-c az, a mi, az
egyszerű ige fogalmához csatolva, épen ezen a fogalmon vagyis az
ige értelmén eszközöl módosítást, változást? Ha Br. úr ezt tagadja,
azt is kell tagadnia, hogy facere és perficere vagy conficere fogalmi
lag különböző igék. És hogy lehet azt képzelni, hogy valamely ha
tározó ne vonatkozzék az ige fogalmára, értelmére, mely egyiránt
múlt és jelen (illetőleg jövő) idő mellett állhat? Hogy a meg és el
múl állítólagos iaokülönböztctö értéke miben áll, már NyK. III. 95.1.
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96. fejtegettem röviden, épen Br. úr Nyelvt. Ert. Hí. 65.1. eléadott
nézeteire vonatkozván. Itt még csak azt az errort akarom kiemelni,
melyből Br. úrnak e részbeli tévedése foly. A v é g b e n u e n é s e s * )
(perfectiós) igék, hogy e rövidebb terminust használjam, az egyszerű
igékhez képest oly meghatározást mutatnak elénk, mely az ige ál
tal kifejezett cselekvés bizonyos véges folyamát képzelteti velünk,
a melyet különösen a transitiv igék mellett kitett objectum határoz
meg, t. i. a melynek egészén terjed el az igében kifejezett cselek
vés. A végbemenéses igék teljes fogalmához tartozik tehát a véges
cselekvés végpontjának képzelete is, de nem kevésbé van benne
foglalva magának a cselekvés folyamatjának képzelete is. Igény
telen nézetem szerint (— Br. úrnak engedelmével legyen mondva,
mert szerinte kiirthatlan német nyelvérzéken miatt ilyesmihez hozzá
sem sejthetek) a magyar végbemenéses igék közül a meg-esek kép
zeletünkben a cselekvés végére fektetnek több súlyt, az eZ-csek elellenben a cselekvés folyamatjára, a cselekvés mintegy vége vagy
czélja felé sietönek képzeltetvén. Mindenesetre pedig igen termé
szetes dolog, hogy a nyelv a legtöbb esetben a cselekvés végpont
jára fekteti a fősúlyt, s könnyen megérthető, hogy ez az eset általá
ban akkor van, mikor a cselekvés múlt időbe helyeztetik, mikor
tehát a cselekvés végpontja szükségképen élénkebben idéztetik föl
képzeletünkben (p.o. megírtam a levelet = elmúlt a levél megírása,
azaz elejétől végig való írása = bevégeztem az írást). Innen van,
hogy a végbemenéses igék múltja rendesen teljes múlt, a mint Br.
úr nevezi. Hasonlóképen a végbemenéses igék praesensc, mikor t. i.
a cselekvés végpontjának kiemelésével értetnek, nem lehet soha
sem tettleges jelen, hanem olyas valamit képzeltet velünk túlnyt)mó
súlylyal, a mi szorosan véve a jövőbe esik. Ebben is tökéletesen
*) Jelen értekezés fölolvasásakor, Ballagi úrnak a „végbemenéses" műszó nem
tetszett volt; ö a „végbemeneteli"-t ajánlá. De mégis a végbemenéses-t tartom meg,
mert véleményem szerint szabatosabban kifejezi a z t , a mit ki akartam fejezni.
Ugyanis „végbemeneteli igék"-en oly igéket érthetnénk , melyek mint igék a vég
bemenőit fejezik ki, azaz „vógbemenni" és hason értelmű (synonym) igéket; de itt
olyan igékről van szó, melyek gyökérteményóhez az illető' csolekvóny végbemenésónek érteménye is hozzá van csatolva, egy szóval : oly igék, melyek végbemenés
sel j á r n a k , mintegy avval bírnak. A végbemenéses szó e fogalmat kifejezheti ad
normám : kérdéses = a mi kérdéssel jár, kérdés alatt van , a mihez kérdés van
csatolva.
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igaza van Br. úrnak. De abban szerintem már nincs igaza, ha azt
tartja, hogy a végbemenés kifejezése nélkül nem lehetne igazi tel
jes múlt, s tettleges jövő, azaz hogy ilyen nem lehetne egyszerű igé
től is. Mert a végbemenés kifejezése oly accidens, melyet a nyelv
az igeérteményhez köt, de mely az időtől magától független, a miért
is a semmi-időben , az úgynevezett határtalan jelenben is (melyhez
az infinitivust, a nomen actoris és actionist is hozzá kell számíta
nunk) inhaereálhat az ige fogalmán, a mint Br. úr maga is megen
gedi (1. a 68. 1.). Továbbá szerintem Br. úrnak nincs igaza, ha azt
tartja, hogy végbemenéses igének tettleges jelene merő képtelenség.
Br. úr a (65. lapon) így okoskodik: „A mi tettleg folyamatban van,
nem lehet egyszersmind be is végezve." Az tökéletesen igaz; de az
is igaz, hogy lehet valami tettleg folyamatban, a minek egyszersmind
bizonyos vége vagy czélpontja van kilátásba helyezve; ez fejezi ki
a végbemenéses igének tettleges praesense. Br. úr nyilván a cse
lekvés végbemenését annak elmúlásával zavarja össze; így azután
mondhatja, hogy tettleges jelen idő és múlt idő egyszerre nem le
het. De a mint fentebb mondám, a végbemenéses ige érteményében
nem csak a cselekvés végpontja foglaltatik, hanem addig való egész
folyamatja is ; mikor tehát ilyen ige tettleges praesensét használjuk,
nagyobb súlyt fektetünk magára a folyamatra. így a végbemenéses
ige tettleges praesensének in praxi is van értelme. A p r a e s e n s
h i s t o r i c u m nak az a természete , hogy az elbeszéllést átváltoz
tatja leírássá ; a teljes múlt helyébe a leiró jelen lép. Leiró jelen
pedig sehogy sem lehet egyéb , mint tettleges jelen , mert minden
cselekvéseit folyamatban levőknek értjük. A praesens historicumban pedig akármelyik végbemenéses ige használható, ez tehát a
végbemenéses igék tettleges praesensének legfőbb alkalmazása. De
a szorosan vett jelen leírásában is eléfordúlhat végbemenéses igé
nek tettleges praesense. Avagy nem az van-e ilyen mondatokban:
„a mit mondtál, azt mind meghiszem már úgy is, ne szólj többet";
„úgy hálálja meg jótéteményeimet"; „ez a baj keseríti meg legin
kább az életemet"; „azaz egy vigasztal meg, hogy..." „eltartja
öreg szüléit keze munkájával" stb. Természetesen az ige érteménye ezekben más, mint az egyszerű igéé , mert amaz emehhez ké
pest meg van határozva, vagyis, a mint Br. úr még a 4. pontban
mondta, alsóbb fogalom körére korlátozva.
így áll a magyar igekötök ügye, melyek Br. úr 5-dik pontja
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szerint csak az idők megkülönböztetésére szolgálnak. Br. úr ebből
azután különbséget következtet a magyar igekötök s az árja igepracfixumokra nézve. Valóban Br. úr nagyon rosszul ismeri az árja
praefixumokat, ha azt hiszi, hogy azok között nincs olyan, mely a
cselekvés végbemenésének jelölésére is használtatnék. Hát nincs-e
a görögben ané&avov és e&avnr, i^nvnvfjiai és ano&avovfjcu ? mi az anó
itt más, mint a cselekvés végbemenésénck tüzetes jelelője? Mi más
a nará ezekben : xaraxrsivo}, xaTaXanftávm ( = megölni, melfogni)?
Hát a latin con ezekben : concedere, comedere, conficere, collaudare
stb. ( = megengedni, megcsinálni, megdicsérni) ? Vagy a per ezek
ben : perpeti, perferre, ( = elszenvedni, elviselni) ? Hát a német ge
ezekben : gedenken, gefrieren, es gereut mich ( = megemlékezni, meg
fagyni , megbánom) ? vagy a ver ezekben : verschlingen, vertheüen,
verdorren, verbrennen ( = elnyelni, elosztani, elszáradni, eZégni) ?
Hát a szláv za p.o. a tót: zachovai, zabit, zalúhii-baxi ( = megóvni,
megölni, megszeretni)? vagy az orosz zachvaiit, zamoknui-han (==
megfogni, megázni) ? vagy az u p.o. a tót umrjei, upichnúi, nrobii-b&n
( = meghalni, megszúrni, megcsinálni) ? vagy az orosz : ukazai, uvidéif ugostit-hen ( = megmutatni meglátni, megvendégelni)? — Ha pe
dig Br. úr abban látja a különbséget, hogy a magyar végbemenéscs
igekötők (hogyan és mennyiben, fentebb láttuk) az igeidőkhöz, ille
tőleg a teljes múlt és tettleges jövőhöz bizonyos vonatkozásban ál
lanak, ennek a jelenségnek a szláv nyelvek, p.o. az orosz akár még
határozottabban kifejlődött hasonmásával állhat elé, a hol számta
lan egyszerű igének praeteritum perfectum-a és futurum perfectum-a
az illető igékből képzett praefíxumos igék praeterituma és praesensc
által fejeztetik ki. Az erre használt praefixumok mind olyanok, me
lyek a csupa végbemenés jelentését ölthetik magokra, s használatuk
oka ugyanaz , a mi a magyarban , hogy t. i. a nyejv a végbemenés
határzói momentumát tüzetcsen meg akarja jelölni. Megjegyezni va
ló, hogy az oroszban mind a két igének, az egyszerűnek úgy mint
;Í Ticfixumosnak, van a maga külön infinitivusa, tehát nyilván való,
az két külön érteményü ige; noha voltak már orosz gramma'•< i s , kik Brassai úrként a kettőből egy conjungatiót raktak
össsze. — De még jobban eléállhat a német ge praeíixum, a mely
szintén nem egyéb, mint végbemenésjelelö szócska, de az újnémet
ben már olyannyira oda ragadt a múlt részesülőhöz, hogy már sem
mi, más praeíixum nélkül való múlt részesülő a nélkül el nem lehet
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(jegében, getr&gen, </ekommen stb.). A mai német nyelv már csak
ugyan a múlt idő eszközlöjénck érti vagy érzi az ilyen ge-tf pedig
szemünk előtt van, s a nyelv történetében világosan olvasható, hogy
az valóságban csak a cselekvés végbemenésének határzói jelölője,
egészen olyan, a milyen a magyar meg; látszólagos múltidöi jelleme
csak abból eredvén, hogy a nyelvszokás csak a múlt idöalak mellé
szorította. Br. úr tehát nem jól mondja azt sem, hogy eszem és meg
ettem között csak az a különbség, a mi a szanszkrit sthá és atisihan
(állni és álltam), a görög fiovltva és ^t^ovXevxa, a lat. tangó és tetigi
közt. Korántsem; hanem az a különbség, a mi a a szkr. tistdmi és
avdtiéte (állok és ?»C(/álltam), a gör. éaitía) és xarsör/doxa v. xuztqayov
(ettem és wie^ettem), a lat. edo és comedi, vagy tangó és contigi
között van.
Ennyi legyen elég Br. úr 5-dik különbségének méltánylására.
Ugyanezen ponthoz csatolja meg, a mi azonban a vitatott különbség
gel nem áll kapcsolatban, egy tévedéá helyreigazítását, a melybe a
„me^-röl írt értekezésemben magam is beleestem. Br. úr a 358.
lapon a jegyzetben ugyancsak kimutatja, hogy „a mely ige meg-gel
accusativussal párosul, a nélkül is kiható, s a melyik magára nem
lehet az, semmiféle igekötö' azzá nem teszi."
6) Egy új és valóban különös különbséget Br. úr abban fedez
föl, hogy „az úgynevezett igekötö, épen mint más minden határzó, a
mondat részei minden kategóriáiba beleillik. Telik hát belőle inchoativum, jelzö, szükséges vagy pótló egészítmény, a hogy a dolog
természete s a mondó intentiója hozza magával (p.o. ki szeretnék men
ni,— ez Br. úr elnevezése szerint inchoativum, minthogy a mondat
kezdő ki hangsúlytalan a hangsúlylyal kezdő mondatzöm előtt).
Kiváltkép gyakori ez az eset a tagadó és tiltó szólamokban (p.o. föl
ne födözze; meg nem sértetek). A végén (361. 1.) diadalmasan föl
kiált (ha ugyan erre s nem csak a közvetlenül megelőző perió
dusra vonatkozik, a melyben még egyszer a magyar igekötök
nek idöhatárzó és a cselekvény teljesedésbe mentét jelelő műkö
dését emeli k i , — a mire nézve az előbbi pontra utalok) : „Van-e
ennek csak nyoma is az árja praefixumok használatában ?" Furcsa,
Br. úr már egészen megfeledkezett arról, hogy mire hozza tulajdon
képen föl az ö különbségeit; hogy t. i. annak bizonyítására, hogy
az árja praefixumok s a magyar igekötök nem egynemű, egy kate
góriába való szók. A mi erre érdemlegesen tartozik az, hogy a ma-

12

BUDENZ JÓZSKF.

gyár igekötök igehatározók ; tehát az volna a természetes postulatum,
hogy Br. mutassa meg, hogy azHárja igepraefixumok nem azok. A
helyett most arról értekezik, hogy a magyar igekötö a-mondat szó
rendében milyen helyet foglalhat cl, s mily nevet nyer olyankor,
saját maga készíttette nomenclaturája szerint. Avagy Br. úr azt hi
szi-e, hogy két külön nyelvbeli szónak egyneműségére az is megkí
vántatik , hogy a mondat szórendében tökéletesen ugyanazt a helyet
foglalják el ? A latin adjectivum, mint attribútum, sokszor utána
áll a substantivumnak, azért tehát nem olyneraü szó, mint az újnémet vagy a magyar adjectivum, — így hangzik más tárgyra átvive
Br. úr okoskodása. A magyar azt mondja: „ki szeretnék menni"
s a német nem mondhatja ezt így: „aus möchte ich gehen", még
kevésbé a latin így: ex vellem ire" de azért bizony a ki, mely a
menni-hez tartozik ugyanaz, a mi ausgehen-ben az aus, s a mi exireben az ex.
7) A hetedik és utolsó különbségen valóban már meglátszik,
hogy mily erősen kereste azt Br. úr, csak hogy legyen legalább még
egy. „Midőn a magyar valamely igen ritka esetben (nóta bene !)
bizonyos igetörzsököt az eredetitől tetemesen eltérő értelemben akar
használni, képző által különbözteti meg a kívánt jelentését, holott
a praefixumos nyelvekben csak az ilyes szócskák tesznek hasonló
szolgálatot (p.o. versuchen van suchen-bő\, ellenben kísért a kísér-b'ö\
t képzővel; a franczia a latin praetendo-t használja föl, a mely prae
és tendo-bó\ alakúit, míg a magy. követelni a követni-bö\ van l kép
zővel ; a német betragen a tragen-b'ó\, a magy. viselni a vinni-böl, sőt
talán irtani is, úgy véli Br., az írai-ból.)" A mit Br. úr itt az árja
nyelvekről állít, hogy t. i. „tetemesen eltérő értelmet" praehxúmok
által eszközölnek, az lényegesen már a 3. és 4. pontokban benfoglaltatik, és annak „már feljebb kiszolgáltattam az igazságot." Hogy
pedig a magyar nyelv a „tetemesen eltérő értelmet"* igeképzö által
fejezi k i , arra Br. úr még nem hozott föl elegendő bizonyítékot, s
tán maga sem bizonyos benne, a mint a pont elején olvasható „va
lamely i g e n r i t k a esetben" szavai is mutatják. S ha a fölhozott
példákat tekintjük, azokban, a melyek bizonyosak, épen nincs meg
a „tetemesen eltérő értelem", p.o. nincs meg követeli n-ben, mely a
követni (megkövetni) igének gyakorítója; nincs meg viselni-ben, mely
kettős gyakorító képzővel vi gyöktől származik (visel = tinn viettele v. vieskele folytonasan vinni, a vie vinni gyöktől); hoyy kísért a
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MseV-töl származik, meglehet, de nem bizonyos; még kevésbé az,
hogy irtani az írni-ból származik, — mert nem szabad elfelejte
nünk , hogy a leszármaztatás jogosultságának egyik föltétele az is,
hogy a származéknak ne legyen oly tetemesen eltérő értelme, me
lyet már semmi természetes eszmelánczolat az alapnak tekintett szó
értelmével össze nem köt. így magában összedől ez a hetedik és
utolsó különbség is.
íme, most megfontoltam Br. úrnak mind a hét pontját, s azt
hiszem senki sem foghatja rám a makacs hitetlenség vádját, ha azt
mondom, hogy még most sem fogadhatom el Br. úr rendíthetetlen
nézetét a magyar igekötök s az árja praefixumok közt létező, azok
nak lényeges belső mivoltát illető nagy különbségről. Br. úr kü
lönbségi pontjai mind csak a tárgyat kerülgetik, lényegtelen külső
ségekbe kapaszkodnak vagy a tényállás hamis föltüntetésére tá
maszkodnak. Egyik sem mutatja meg azt, a mit Br. úrnak eg}redül
kellett volna megmutatnia, hogy a magyar igekötök ellenében,
a melyek igehatározók, az árja igepraefixumok n e m igehatá
rozók.
Különösen rám förmed Br. úr azért is, hogy valamikor a meg
igehatárzónak nem csak etymonját nyomoztam, hanem a mai nyelv
használat szerint való értékéről és jelentéséről is szóltam. Ez hal
latlan vakmerőség, hogy én a kiirthatlan német nyelvérzékü, kivel
csak az árja praefixum eszméje született vele, a magyar nyelvérzé
ket akarom tanítgatni, hogy neki tudatlanságot vetek szemére stb.
— Hogy mit vétettem a szegény meg-nek, azt mindjárt meg fogjuk lát
ni ; itt csak azt kérdem Br. úrtól, hogy mit ért vagy képzel tulajdon
képen a sokszor emlegetett nyelvérzéken ? Talán valami szentlélek
nek tartja-e, mely a nyelvésznek nyelvészkedése evangéliumát tollba
mondja ? Akkor igaz, hogy nagyot vétettem ezen szentlélek ellen;
de akkor siessen is Br. úr s hirdesse ki a nyelvtudományok mono
póliumát azok számára , kiket a gondviselés az illető nyelvek érzé
kével egyéb halandók fölött kitüntetett, s egyszersmind vegye kö
rül a nyelvtudomány termő földeket szemes örökkel, hogy azokból
éjnek idején valamint el ne csempészszenek. S vájjon mit mondana
hozzá magaBr. úr is, ki a mint értekezéseiből eléggé látható, mégis
szereti pipázni a más nyelvtudományok dohányát is. De szóljunk
komolyan. Azt hiszem, Br. úr is tudja, habár néha megfeledkezik
is róla , hogy a nyelvérzék nem tudomány , sőt ellenkezőleg annál
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tökéletesebb az, mennél tudatlanabb, azaz öntudatlanabb ; alapjában
az nem más, mint valamely nyelvnek, a mint az jelenben bizonyos
területen és társadalmi körben él, gyakorlati bírása, a mely az illető
egyént gondolatainak mintegy önként való kifejezésére képesíti.
Az ilyenképen nyelvet kezelő egyének (a nép) nem tartoznak
azért tudni vagy megmondhatni, hogy miért mondanak valamit
így v a g y úgy > és rendesen nem is tudják; mert ez már több mint
nyelvérzék, ez öntudatos nyelvtudás; azt igenis észrevehetik (megérezhetik), hogy a más beszédében valami hibás vagy idegenszerű,
mert ök azt másképen mondották volna, de csupa nyelvérzéküknól
fogva nem tudják megmondani, hogy miért van az rosszul mondva.
A nyelvérzék szükségképen csak egyénileg megszorított gyakorlati
nyelvtudásra támaszkodik, a melynek úgy térre mint időre nézve
néha igen szűk határai vannak. Végre még az a sajátsága van a
nyelvérzéknek, hogy holmi külhatások által romolhatik is, anélkül,
hogy maga csak sejtené is; épen azért, mert nem tudomány, mely
a nyelvfejlődés menetét meg tudná bírálni. Mi köze van tehát a
nyelvérzéknek a nyelvtudományhoz ? Általában semmi köze nincs
hozzá; mert emez nem a nyelvet gyakorló egyénnek ilyen vagy
amolyan beszéllö tehetségével, nyelvkezelési képességével, hanem
magával a beszédben kinyilatkoztatott nyelvvel mint tárgygyal
foglalkozik; a nyelvet gyakorló egyének neki csak szolgáltatják
e tárgyat, azoktól szedi és gyűjti adatait, még pedig mennél több
egyéntől, úgy területre mint időre nézve (nyelvemlékek). Ha a
nyelvész maga magán i s , mint egyszersmind érzékes nyelvtudón,
tudja tudományának tárgyát észlelni és vizsgálni, annál jobb ; ö
akkor kettős szerepet visel, nyelvhordozó és nyclvvizsgáló' egy
személyben. A nyelvvizsgálatra öt észlelési és okoskodó tehet
sége képesíti, nem öntudatlan nyelvtudása (a mennyire ilyen a
nyelvészben általában még lehet, különösen akkor mikor épen nyel
vészkedik). Br. úr is nem azért tud a magyar nyelv vizsgálatához,
mert ezt a nyelvet gyermekkorától fogva s már akkor is gyakorolta,
mikor még tudományának hírét sem hallotta, hanem azért, mert
azt részint magán, részint másokon, sőt újabb és régibb nyelvemlé
keken is megfigyelte, észlelte, s gondolkodott rajta. A mennyire te
hát észlelési s okoskodó tehetsége képesíti, vizsgálódhatik e tárgy
ban más is, kinek különben akármiféle nem-magyar nyelvérzéke
van, s ha téved, bizonyosan nem az idegen nyelvérzékében, hanem
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abban van a hiba, hogy vagy a nyelv adatait nem észlelte meg jól
vagy nem jól okoskodott belőlük.
A meg-röl írt értekezésemben (1. NyK. II. 175. stb.) azt állí
tottam volt, hogy a mai magyar nyelvből elveszett tulajdonképi
j e l e n t é s é n e k vagyis szóértelmének tudása. Ez az én nagy
vétkem a magyar nyelvérzék ellen. Ámde, a miből Br. úr nekem
oly nagy vétket csinál, azt ő nem mondva is maga vallja b e , mert
szerinte (1. Nyelvt. Ért. III. 362. 1.) a meg „az illető cselekvény tel
jesedésbe mentét, végrehajtását j e l e l i " , s ehhez az eredményhez
ő mégis csak „kutatásai nyomán" jutott el. Pedig ha a mai nyelv
tudatban megvan a meg jelentése, szóértelme , úgy bizonyosan Br.
úrnak nem kellett volna különös kutatás, hogy csak azt is meg
mondhassa, mit j e l e l a meg. Én tehát a meg eredeti szóértelmét
igyekeztem fölkutatni; de ez Br. út szerint haszontalan tudás, a
melyre nincsen szükségünk. Nincs is arról szó, hogy a magyar
nyelvérzéknek arra szüksége legyen, a mely szintoly könnyen nélkü
lözheti azt a tudást is, hogy a meg a cselekvény végrehajtását jeleli;
de van szüksége rá a magyar történeti nyelvkutatásnak, mely a mai
nyelv tudományának természetes alapját veti meg. így tehát ebben
a részben sem vallhatom magamat vétkesnek, hogy haszontalanságon
fáradoztam volna.
A meg-nek mai használatáról, még pedig főleg más magyar
grammaticusokat követve, az említett értekezésemben három pon
tot állítottam föl: a) Be végzettség, perfectio; b) a cselekvés beál
lására való vonatkozás; c) (a MNy. Rendszere állítása szerint) a jö
vő idő jelelése. Az utóbbi pontot már akkor is elvetettem, mint csak
látszólagos tüneményt, és fentebb is (1. 8. 9. 11.) általában a némely
igekötönek tulajdonított időjelelést közelebbről méltányoltam; a
2-dik pontot az elsővel lényegesen egynek mondtam; — tehát a
mai meg-nék semmiféle álmodtértelmeket nem tulajdonítottam, csak
azt állítván róla, a mit Br. úr is tulajdonképi és általános jelentményének állít: „hogy az illető cselekvény teljesedésbe mentét, vég
rehajtását jeleli"; mert Br. úr különben az én 2-dik pontomat is el
ismeri , midőn (a 369. 1., a jegyzetben) oly meg-es igékről tesz em
lítést, melyek „a eselekvény kezdő- vagy születő momentuma tel
jesültére" irányozzák a halló figyelmét, vagy melyekben „a cselek
vény, támadása pillanatában, már bevégnztét is leli" (verbamomentanná). Tehát itt sem vétettem a szegény meg-nek, vagy Br. úr is
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ugyanakkorát vétett neki. Legfelebb, hogy egy helyen a „meg
írtam igét így értelmezvén : „bevégzöleg vagy bevégzetten írtam",
a miben Br. úr nagy és lényeges hibát lel, nem jól fogaimáztam az
értelmezést, noha Br. úr egy kis jó akarattal csak kiérthette volna,
hogy azt akartam mondani: „úgy írtam, hogy be is végeztem." No,
de azért köszönettel veszem tőle a szíves megigazítást.
A meg-rö\ írt értekezésemnek az a czélja volt, hogy e szócská
nak a mai nyelv tudatából elveszett tulajdonképi j e l e n t é s é t ,
szóértelmét kutassam föl, s megmutassam, hogyan fejlődhetett ki
abból a mai végbemenés-jelelő értéke. Tudván, hogy a meg az
irányjelentő be, ki, föl, le, neki stb igehatározók sorába tartozik,
legelőször körülnéztem , hogy vájjon, ha a mai nyelvben nem is,
legalább a régibb nyelvemlékekben nem találom-e a meg-Qt, mint
irányadverbiumot. És úgy találtam, hogy a meg a latin irányjelentö
re-nek megfelelöleg a „vissza, hátra" jelentéssel fordul elé, a miből
azután következtettem, hogy a meg eredetileg nem más, mint a ma
csak postpositiónak használt megé, mint igehatárzó, a mely utóbbi
még elé is fordul Erdösinél „megbocsátani = visszabocsátani, viszszaküldeni" (1. Magy. Nyelvészet VI, 48.). De itt eléáll Br. úr olcsó
skepsisével, hogy a régi fordítókban az idegen nyelvekkel való is
meretség megnyomorékította a nemzeties honi nyelvérzéket, s hogy
csak hamar a latin praefixumoknak megfelelő valamit kerestek. Vi
lágítsuk meg egy kissé Br. úrnak ebbeli képzelödését. Szerinte a
régi magyar fordítók a latin re ( = hátra vissza) praefixumot meggel fordították volna, noha a meg nem jelentett vissza-t és rendelke
zésükre állottak épen a vissza és hátra szók is! Ily nyomorultaknak
tartja a régi fordítókat, kiket majd alább megint magasztal, „hogy
mégis csak magyarok voltak azok a fordítók", mert a meg-et (értsd
a perfectiósító meg-ei) ott is használták, a holxa latinban vagy sem
mi praefixum, vagy többféle áll; — mi azért van, mert a latin a perfectiót vagy ki nem fejezi, vagy más praefixumokkal fejezi ki, mint
a re-vel. Ez utóbbi körülmény egyenesen bizonyságul szolgál arra,
hogy azoknak a fordítóknak a latin igék fordításában nem volt egyéb
re gondjuk, mint arra, hogy azok értelmét magyarosan fejezzék k i ;
s ezért csak el kell hinnünk róluk, hogy a latin re-t (hátra, vissza,
zurück) nem ok nélkül fordították meg-ge\. E tényből, melynek egy
példáját (vieghívom ~ recantare, revocare) Br. úr is kénytelen el
ismerni (noha az elhívm-íéle magyarázattal sikeretlenül el akarja
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disputálni ezt is), s melynek még egy példáját (megvetni = conteinnere, azaz: rejicere, zwrMcfcsctzen) minden ellenszenve mellett sem
fogja másképen megfejthetni, — ebből egyszerűen csak az követke
zik , hogy a régi magyar fordítók korában a meg-nek élt még a
nyelv tudatában az irányjelentése is, s hogy a vissza, hátra még nem
szorította volt ki egészen a megé-nok igehatárzói használatát (v.Ö.
Erdösinél megébocsátani). Mit is jelenthetne a megé mint adverbium
mást mint „hátra, vissza11 ? Jól tudom, hogy vissza és hátra közt van
különbség, melyet a nyelvszokás a magyarban a két külön szóhoz
csatolt 5 de mily kevéssé fontos e distinctio , mutatja az , hogy nem
egy nyelv mind a kettőre csak egy szót használ, p.o. a rokon cse
remisz épen az irányjelentö meg, megé-nok megfelelöleg használja a
möngö szót (ml'mgö tolam = visszajövök, möng'ü pörtülam visszafordu
lok, visszatérek , revertor), mely egyszersmind 7iáírahagyottságot is
jelent; így a finn toka (tulen takaisin visszajövök, katso taa nézz
hátra) és a mint tudjuk, a német zurüek.
A meg- (megé) nek ezen irányjelentése, a melynek még nyo
mai vannak a régi nyelvemlékekben, s mely legalább a megvetni
(contemnere) igében még mai nap is él, hogyan válhatott perfeetiojelelövé ? Hogy ebben a nyelvet valami egyszerű természetes ész
járás vezérelte, már eleve abból is gyanítható , hogy más nyelvben
is megé vagy hátra jelentésű igehatárzó a cselekvés végbemenésének
jelelöjévé vált, p.o. azapraefixum a szláv nyelvekben (za mint praepositio = megé, megett • tőle van : zadní = hátulsó, nazad = hátra).
Minden cselekvés ugyanis egyenes irányban, mintegy pályán való
előrehaladásnak képzelhető; az a tér, a melyen áthaladtunk, hátunk
mögött van, s ha a bizonyos pálya végpontjához érünk, az egész
pályát tettük hátunk megé. Hasonlóképen a cselekvésben mintegy
előrehaladván, a mennyit belőle elvégeztünk, annyit hátunk
megé tettünk, s ha egészen elvégeztük, az egészet is hátunk
megé tettük; nincs már semmi előttünk, a mit még cselekednünk
kellene. Említett értekezésemben ezen eszmemenet fejtegetésére a
megjárni (p.o. utat) példát használtam, a melynek ezen értelme:
„járással elvégezni az utat" vagy „a járást elvégezni rajta az úton"
a legegyszerűbben, minden erőltetés nélkül foly ebből: „az utat
megé-járni, azaz : úgy járni az utat, hogy mögénk kerüljön." Föl
hoztam volt ugyanott, mint hasonló észjárást elétüntetöt, a német
zurüeklegen igét, p.o. einen weg zurilcklegen. Ebből könynyen látNYELVT. KU21.KMKNYF.K. V.
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hatja mindenki, mily egyszerű és könnyű, a cselekvés végbemenését
jelelő meg-ct a magébö\} mint igehatárzóból magyarázni meg; hogy
Br. úr abból semmit sem a k a r t érteni, abból tűnik k i , hogy egy
szándékosan nevetségessé elferdített okoskodást fog rám, melynek
útján én a me^-nek etymonját találtam volna : „meg annyit tesz, mint
megé, mögé, megett; megé annyi, mint hát mögé; hát németül: Riicken ;
Rücken-tö\ jön : zuriick; tűritek annyit tesz , hogy vissza ; tehát vég
elemzésben meg = vissza.11 Es a mint gyanítom, Br. úr értekezé
semről ilyen igazságszerető értesítést a tisztelt olvasónak csak
azért ád, hogy a jegyzetben egy rossz viczet mondhasson el!! Ilyen
becsületes eljáráshoz azután több szavam nincsen.
BUDENZ JÓZSEF.

SZINTÉN VALAMI AZ A KI, A M-RŐL.
OLVASTATOTT AZ 1865. FEBK. 19-KKN TAKTOTT AKAD. ÜLÉSEN.

Még nem régen ugyané tárgyról Joannovics Gy. úr értekezett
a t. osztály előtt, a mely értekezése most a NyK. IV, 3. füzetében
meg is jelent. Olvasása közben némely olyan pontra lettem figyel
messé, melyek a kérdés („vájjon micsoda az a-ki, a-mi-beii a, név
elő-e vagy nem ?") érdemleges eldöntésére nézetem szerint a legna
gyobb súlylyal bírnak. Ezeket lesz szerencsém a mai értekezésem
ben röviden eléterjeszteni.
Tudva van , hogy mindaddig, a míg az a ki, a mi egybeírása
nem hozatott gyakorlatba, az ezekbeli a-t úgyszólván tacito consensu névelőnek tekintették; különösen azért i s , mert a régibb nyelv,
valamint a névelőnek mássalhangzón kezdődő nevek előtt, úgy en
nek a relativum előtti a-nak is a teljes az alakját használta (az ki,
az mi). Az egybeírás pártolói kezdtek legelőször az a ki-bcli a-nak
nem névelői értéket tulaj donitni, s erre nézve egy hatalmas okkal
állottak elé, a melylyel annak az a-nak a névelőtől különböző vol
tát bizonyították, hogy t. i. a névelő soha sem hangsúlyos, a kérdé
ses , relatív névmások előtti a pedig mindig hangsúlyos , s ennél
fogva a relativummal együtt e g y szót képez. Legújabban meg
Joannovics úr a kérdéses a-nak névelő volta ellen még azt az ar
gumentumot fejtegeti, hogy hiszen a relatív névmás nem olyasmi,
a mit névelővel lehetne meghatározni, úgy mint a tartalmas fogalmú főnevet. Az elválasztva-írás (aki, a mi stb.) védői, kik egy
szersmind az a névelő-voltát vitatták, ez utóbbira nézve csakis a
kérdéses a-nak a névelővel való mostani és hajdani alaki azonossá
gára hivatkozhattak j mert el kellett ismerniök, hogy az a fct-beli a
2*
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hangsúlyos, s az ellen sem lehet a legkevesebbet is mondani, hogy
a relativ névmás nem kívánja, söt mint képtelenséget magától
elutasítja a névelői meghatározást.
így áll most a kérdés ; a mint látszik, már alig is fér rá még
hozzászólás. Mégis akarván tehát a t. osztály figyelmét némely fon
tos új pontra irányozni, előre kell bocsátnom, hogy nem az a ki
egybeírásáról, vagy elválasztva-írásáról akarok szólni, — mert ez
mellékes kérdés, a melynek elintézése csak a czélszerüségtöl, vagy
épen csak a conventionalis usustól függ, — hanem csak az illető «.nak grammatikai mivoltáról, belső értékéről; ahhoz akarok t. i. hoz
zászólni , hogy vájjon névelő-e (olyan a milyen főnevek előtt az az
v. ci), vagy nyomosító vagy mutató szócska (olyan a milyen az am
az amaz, amúgy stbiben)?
Az a ki-he\'i a mivoltát illető kérdésre nézve pedig lehet még
1) arról is elmélkedni, vájjon az a értelmileg csakugyan a re
lativ névmáshoz tartozik-e, úgy hogy avval grammatikai fogalmi
egységet képez ?
2) azt is szemügyre venni, hogy mi tulajdonképen a relativ
névmás természete és rendeltetése ?
3) mi a relativ névmás eredete és mi által lesz azzá a mi ?
Az elésorolt pontokat legczélszerübb megfordított rendben tár
gyalnom.
A relativ névmás általában nem eredeti névmásfaj. Ezt már
eleve abból lehet következtetni, hogy csak mellékmondatokban van
helye , nem pedig az egyszerű önálló mondatban , mely természete
sen a mellékmondattal összekötött önálló mondatot megelőzte. Látni
lehet azt abból is, hogy némely nyelv el is van relativum nélkül;
látni végre azt abból, hogy egy nyelvben sem bír önálló alakkal,
hanem vagy a kérdő vagy a mutató névmás alakjaiban lép föl (a
melyek legfelebb néha későbben , a már kategóriává vált relativum
megkülönböztetése végett, valami keveset módosultak). — A ma
gyar relativum is csak az eredeti kérdő névmás alakjával bír (a né
met mind mutató mind kérdő eredetű relativumot használ: wer,
toelcher és der), s így, czélunkat tekintve, már azon kérdéshez for
dulhatunk , hogy mi által lesz a kérdő névmás relativ névmássá ?
Erre egyszeriben adja a feleletet azon egyszerű próba, hogy
egy kérdő mondatot, minden szavának megtartása mellett, relativ
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mondatnak ejtsünk; p.o. ezt a kérdést: „ki csinálta?" így : „ki csi
nálta" [— p.o. az meg is tudja igazítni]. Ebből a próbából aztveszszük észre, hogy a kérdő névmás, mihelyt relativumúl kell szolgál
nia, elveszti mondatbeli sajátságos hangsúlyát, s lehetőleg súlytalan
ejtéssel ejtetik. Evvel kapcsolatban áll, hogy a relatív mondatban a
bevezető névmás után a többi mondattagok oly rendben sorakoznak,
mely által a mondatsúly más mondattagra (s nem a relativ név
másra) esőnek jelöltetik, úgy hogy már a szórend is érezteti a relativum súlytalanságát, míg ellenkezőleg a kérdő mondatban a szórend
a kérdő névmás hangsúlyos voltát érezteti; p.o. „ki másnak vermet
ás" (ki = relativum) és: „ki ás másnak vermet?" (ki = kérdő n.)
E szerint a kérdő névmás az által lesz relativummá, hogy mondat
beli hangsúlyát elveszti s lehetőleg alásülyedt nyomatékkal ejtetik.
S ennek van belső oka is , hogy miért kell történnie, a mely cgyrészint a kérdő névmás természetéből, másreszt a relativum rendel
tetéséből foly.
A kérdő névmás valamely ismeretlen vagy nem-tudott névszói
fogalomnak helyettesítője, s így a mutató névmástól különbözik,
mely valamely tudott, de meg nem mondott névszói fogalmat he
lyettesít ; a kérdő névmás ennélfogva még tartalmatlanabb, mint a
mutató névmás, mely legalább tudvalevőre (mert szemünk előtt le
vőre) emlékeztet. A nem-tudott" fogalmat csak formája szerint is
merteti meg, jelentvén , hogy az névszói fogalom, vagy még azt is,
hogy személyi vagy dologi fogalom (ki vagy mi), vagy, ha a főnév
és melléknév kifejlett kategóriáit is tekintetbe akarjuk venni, végre
azt is, hogy a nem-tudott névfogalom főnévi-e vagy melléknévi (ki,
mi vagy mely). E mellett azonban lényeges sajátsága a kérdő név
másnak bizonyos emelt hangnyomaték (az úgynevezett kérdő hang),
melynek czélja nem lehet más, mint azon óhajtás kifejezése, hogy
a nem-tudott tartalom tudtunkra essék; tehát van benne a kérdő
névmásban, mintegy interjectionalis elem, a megtudni-akarás kifeje
zése , mely épen a kérdő hangemelés által eszközöltetik. A kérdő
névmás azt jelenti, hogy a beszéllö valamely névszói fogalmat nem
tud, de egyszersmind azt is, hogy azt óhajtja megtudni. Mihelyt a
beszéllö azt akarja értetni, hogy valamely névfogalmat nem tud
ugyan, de nem törődik vele, hogy azt megtudja: egyszeriben elma
rad a kérdöhang, s a kérdő névmás csak iudennitum jelentésével
bír: „ki jobbra, ki balra dőlt"; „ki-ki a maga helyén"; ,,/anek a lába,
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&<"nek a keze tört el"; továbbá bizonyos cicibetett szócskákkal: valaki, vala-ww, né-ki (régies), né-mi; v.ö. a görög hangsúlytalan (encliticus) tig, rí = valaki, vala-mi a hangsúlyos kérdő zig, rí ellenében.
— A kérdő névmásnak a mondatban való használatára nézve csak
azt jegyezzük meg, hogy névszónak formális, de tartalom-nélküli
helyettese levén, épen úgy használható, mint más névszó: lehet ma
gára mondattag, vagy mondattagnak része, s elfogad minden névszói
viszonyítást („ki van itt? kinek adtad a könyvet? mit akarsz? hol
[== mely helyen] van ö ? mely órában indulsz el ? hogy [= mely mó
don] szerezted meg?" stb.).
Most vizsgáljuk meg a relatív névmás rendeltetését, például
vévén ezt az egyszerű relatív mondatot: „ki el akar menni, [—el
mehet]." A nyelvtan azt tanítja, hogy relatív mondat csak egy főmondat része, azaz a főmondatnak egyik mondattagja, vagy mon
dattagjának része. Az adott példában jelesen a relatív mondat egész
mondattag, t. i. az alanynak viseli képét. Mit eszközölt tehát a re
latív névmás? Azt eszközölte, hogy ez a mondat „el akar menni"
mint valamely névszó az „elmehet" praedicatumnak alanya lehes
sen ; más szóval, hogy az „el akar menni" mint syntaktikai szóegy"
ség, még pedig mint névszó szerepelhessen. S miképen eszközöl
heti ezt a ki névmás ? Ha magában ezt tekintjük „el akar menni",
ez valamely mondat-praedicatum; megvan benne a fogalmi tarta
lom, de hiányzik a névszói alak. Ha ezt meg akarjuk neki adni, azt
csak oly névszó által tehetjük, melynek névszói alakja van ugyan,
de fogalmi tartalma nincsen (mert különben az adott pradicatum
„el akar menni" tartalma változnék meg). Ilyen szó pedig a kérdőhangjától megfosztott kérdő névmás, vagyis a hangsúlytalan kérdő
névmásalak. Az „el akar menni" praedicatum elébe tevén a hang
súlytalan ki-t, szerkezetileg egy teljes mondat keletkezik, melynek
ki az alanya: „ki el akar menni"; e mondatnak értelme így körül
írható: „nem-tudott eyyén el akar menni", s ez magában önálló mon
dat. Hozzátéve a fent használt fömondatot: „nem-tudott egyén el
akar menni, elmehe.t" — tulajdonképen két egymás m e l l é rendelt
mondat áll előttünk. S kétségtelenül a nyelv eleinte csak is önálló
mondatnak vette az ilyen relatív mondatot, amilyen a „ki el akar
menni, [elmehet]", melyben a hangsúlytalan ki, mint pronomen indefinitum értetik vala, a mint fentebb láttuk, hogy az neki a természe
tes névmási értéke. Erre nézve összevethető, a magyar valaki, mely
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kivált a régibb nyelvben relativum gyanánt is szolgál: „valaki
cl akar menni, elmehet." Azonban hangsúlyra nézve egybevetvén
az indefinite használt ki-t a relativ ki-\el (p.o. ebben: „ki jobbra,
ki balra" és ebben: „ki jobbra dőlt, egy árokba esett"), azt a kü
lönbséget veszszük észre, hogy amaz, annyi levén, mint egyik vagy
némelyik, még némi nyugodt hangsúlylyal bír, főleg emehhez (a re
lativ ki-hez) képest, a mely egészen hangsúlytalan.
Ez a körülmény mégis mutathatja az utat, melyen az indefinituin relativummá lett. Még mind csak a fentebbi példánkkal
foglalkozunk: „ki el akar menni, elmehet." Két coordinált mondat
ez; de értelmileg egybeszerkesztve, a fősúly az „elmehet" mondatra
esik, a melyben az egész, két mondatból álló beszédnek czélja fog
laltatik; egyszersmind az első mondat „[valajki el akar menni"
csak elékészítö , alárendelt jellemet ölt magára, s a beszéllö azt bi
zonyos alányomott hanggal ejti. A beszéllönek, kinek az elméjében
már az „elmehet" mondat nyilatkoztatásra vár, most a „ki el akar
menni" mondattal már nem azt akarja kijelenteni, mint új tudniva
lót, hogy „valaki, azaz egyvalaki el akar menni", hanem hogy ez a
„valaki elmehet." A ki-nek háttérbe szorul az indefinite-egyénítö
értéke is, s puszta formaszóvá sülyed alá, mely, az „el akar menni"
mondat által, azaz a maga praedicatuma által tartalmasítva, az „el
mehet" mondatnak alanyává válik. Egyszóval, a ki most már csak
az „el akar menni" praedicatumnak névszói formális exponense, az
az r e l a t i v u m , az egész relativ mondat „ki el akar menni" pe
dig névszói egység = „elmenni akaró egyén.11 — Vegyünk most
próbául viszonyított relativ névmással való mondatot: „mit az isten
ad, hasznunkra van." A relativ szerkezetet megelőző két coordinált
mondat stádiumába vezetve vissza e mellék- és fömondatot, ez áll
előttünk : „valamit az isten ad, hasznunkra van" — a valamit inde
finite értve. De nem azt akarom ám jelenteni, hogy az isten ad va
lamit, hanem hogy az a „valami hasznunkra van"; — a „mit az
isten adu mint relativ mondat alárendeli magát a „hasznunkra van"
mondatnak , annak tagjává (a jelen esetben alanyává) válik, s mint
névszói egység = „az iatm-adő dolog" (hogy törökösen mondjam,
magyar szóval). A jelen esetben a relativum tárgyesete fordul elé s
a relativ mondatbeli ige a nem-tárgyi alakban van. Ez onnan van,
hogy a relativ mondatban, mint eredetileg önálló mondatban, a re
lativ 'árgyszó határozatlan névmás értékével volt; tehát az, hogy a
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megyarban nem lehet mondani „kii ott látom/' egy és ugyanaz av
val, hogy nem lehet mondani ezt: „valakit (egyvalakit) látom." —
Ebből egyszersmind következik, hogy, valamint a határozatlan név
más akárhogy viszonyítva állhat önálló mondatban, úgy a belőle
fejlődő relativum is; minden esetben pedig válhatik a relativ mon
dat értelem szerint névszói egységgé a főmondat súlya alatt, a mely
ben a beszéllö a tulajdonképen jelenteni valóját közli. A relativmondat névszói egységének érzetét azonban a nyelv még elésegíti
az által, hogy a főmondatban azt mutató névmás (determinativum)
képében még egyszer ismételve kiteszi: „ki el akar menni, az el
mehet"; „mit az isten ad, az hasznunkra van."
Eddigelé csak oly relativ mondatot néztünk, mely a főmon
dat alanyát teszi; mely tehát mint névszói egység szintén alanyeset
ben lép föl („ki el akar menni, elmehet = elmenni akaró elmehet";
„mit az isten a d , hasznunkra van = az isten adó dolog h. v."). De
tudjuk, hogy a relativ mondat lehet a fömondatbeli igének köze
lebbi vagy távolabbi tárgya is, s ekkor mint névszói egységnek a
tárgyi viszonyítást kellene fölvennie. Ámde az egész relativ mondat
nem vehet föl viszonyragot, p.o. a tárgyeseti ragot, vagy dativusi
ragot stb.; maga a relativ névmás sem vállalhatja azt el, mert an
nak a viszonyítása a relativ mondat igéjétől függ. Hogy segít ezen a
nyelv ? Úgy segít, hogy a relativmondat névszói egységének kép
viselőjét, a főmondatban álló mutató névmást, mely a relativmondat
tartalmára rámutat, ragozza a megkívántató viszonyraggal; p.o. „ki
el akar menni, az-t elkísérem ; vagy : an-nalc útravalót adok; vagy:
at-tól elbúcsúzom; vagy: ar-ra nem haragszom stb."; „mit az isten
ad, az-t meg kell köszönnünk , vagy : az-ért hálát adunk , vagy : az
által boldogok leszünk stb." Néha nem teszszük ugyan ki a rago
zott determinativumot, de oda értjük, p.o. ki el akar menni, [azt]
nem tartóztatom; mit az isten ad, [azt] köszönettel fogadjuk stb.
Azonban a relativ mondat névszói egysége is befogadja a vi
szonyítást, mikor a relativ mondat a fömondatbeli igének nem szük
séges, hanem mellékes igehatárzóját képzi, mikor p.o. a hely,
idő, ok kifejezését tartalmazza, melyek a fömondatbeli igét mellé
kesen határozzák; p.o. „meri (= miért) beteg volt, nem jöhetett" —
azt akarom t. i. mondani, hogy valamiért nem jöhetett, még pedig a
„beteg voltá-eVí." Látjuk, hogy a viszonyítás a relativ névmáson
fejeztetik k i , noha az egész relativ mondatot*illeti; ismételhető is
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még a főmondatbeli determinativumon : „mert beteg volt, azért nem
jöhetett." „Mikor én még legény voltam, a kapuba kiáltottam" =
valamikor a kapubakiállottam, még pedig: még legény voltom-kor;
correlativummal: „— akkor
kiállottam." „Míg én vagyok veled,
[addig] ne félj" = én veled voltom-^ ne félj. „Mióta barátom meg
halt, [azóta] nem jártam azon a tájon" = barátom megholta óta nem
jártam stb. „Hol füst látszik, [ott] tüz is van" = füst látszó helyen
tüz is van. Az átírásokkal láthatóvá akartam tenni, hogy ilyen rela
tiv mondatokban is, a melyeknek bevezető névmása önálló, nem az
igétől függő viszonyítással van, csakugyan az egész relativ mondat,
mint névszói egység az, mely értelem szerint a viszonyítást elfo
gadja. Alább majd alkalmunk lesz, erre visszaemlékezni.
Még az oly relativ mondatokról kell szólnom , a melyekben a
relativ névmás, mint melléknév, nem magában képez mondattagot,
hanem csak más főnévvel együtt. P.o.: „mely ember*) hízeleg, [az]
csalni akar." A főnév, mely a relativummal együtt teszi a mondat
tagot, úgymint itt az alanyt, megszorítja a relativumnak, mint ere
detibb indefinitumnak határozatlanságát. Valamint a mi-ben már az
is van kifejezve, hogy a nem-tudottság d o l g o t illet, s nem sze
mélyt, úgy az egybekapcsolt mely em&er-ben az a megszorítás rejlik,
hogy a nem-tudottság embert illet. Ennélfogva a relativ mondat mint
névszói egység nem csak általában = „hízelgő1,1, hanem = „hízelgő
ember.u A fömondatban is lehet e megszorítást ismételni: „az csalni
akar", vagy „az az ember csalni akar." Csak azt kell megjegyezni,
hogy a melléknévi relativummal való mellékmondat után szüksé
ges a determinativum kitétele vagy odaértése, még pedig olyan mel
léknévi mutatónévmás-alakban, amilyen a relativumé, p.o. „[a] mi
lyent akarsz, olyant adok" ; [a] mennyi pénz szükséges, annyit ( =
annyi pénzt) kérj"; „mekkorát fölszáll, akkorát le is esik." Ide tar
toznak szorosan véve, a relativ adverbiumok is : hol, hova, honnan,
mikor,miképen,mint,merret mimódon, mihelyt, mennyire,mily (^meny
nyire), mert ezek az egyszerű, melléknévinek vett névmásból (ho és
mi) és viszonyragos főnévből állanak, p.o. hol = mi-helyen, mint =
mi-nemint, mennyire = mi quantum-ra stb. P.o. [a] mint vetsz, úgy
aratsz; mihelyt megvirradt, [azonnal = azonhelyt] elment stb. Czé*) Mai nyelvszokás szerint jobb volna „a mely ember" — de még szándé
kosan kerülöm az a eleteiével való relativumot.
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lunkra csak az szükséges, hogy ilyen relativ mondatoknak tartal
mát is, mint névszói egyseget tüntessem k i , viszonyraggal vagy
a nélkül. Lássuk tehát néhány példáját: ,,|a] milyent akarsz,
olyant adok" = akartod szerint való [vala]milyent adok ; „[a] meny
nyi pénz neked szükséges, annyit kérj" = neked szükséges quantumú pénzt kérj (törökül: sana gerek olan qadar pára iste) ; a gadar = -nyi, tehát törökösen így lehetne mondani magyarul: neked
szükséges való-nyi pénzt kérj); „mekkorát fölszáll, annyit le is
esik" = fölszállásához képest való nagyot leesik (vagy: fölszállta
korát le is esik); „[a] mint vetsz, úgy aratz" — vetésed szerint való
módon aratsz (törökül: ikdigin gibi bicersinj; „mihelyt megvirradt,
azonnal elment" = megvirradt-helyt ( = megvirradás időpontján) el
ment. Látjuk, hogy a relativ mondat megszűntével megszűnik a determinativum is, mert ez csak a relativ mondat tartalmát rámutatólag ismételte.
Immáran térjünk át a relativ mondatok másik osztályához, a
melyekben a relativ névmás egyedül v i s s z a m u t a t ó - n a k nevez
hető (vagy ha tetszik v i s s z a h o z ó nak), a minek magyar nyelv
tanaink általában nevezik. Semmi esetre nem jó műszó ez, mert az
eddig szemléltük esetekben a relativum inkább e l ő r e m u t a t ó
volt, s a vele correlatióban álló determinativum volt igazán a viszszamutató (p.o. a ki hízeleg, az csalni akar). A relativum természe
tében nincs is semmi mutatás, s akárhogy nevezzük is magyarul,
azt nem szabad belekeverni a nevébe, a mi nincs meg a természe
tében. Ezért is itt mind csak a „relativ" szóval élek.
Most először a fömondat után álló relativ mondattal van dol
gunk. A fentebb például vett mondatot „ki el akar menni, elme
het" — megfordított rendben is lehet eléadni: „elmehet, ki el akar
* menni." Ez épen az , a mi p.o. ennek a mondatnak : „az inas elme
het" ilyenné való megfordítása: „elmehet az inas." Magának a rela
tiv mondatnak természetén nem változtat ez semmit is; most is a
nki el akar menni" névszói egység = elmenni akaró egyén. Csak
hogy ha azt a kérdést teszszük, hogy melyik rend természeti észjá
rás szerint az eredetibb, azt hiszem, a relativ mondat elülállásának
kell tulaj doni tnunk a természetes elsőbbséget. Mert az adott példá
ban az eszmék rendes menete ez : 1) „valaki el'akar menni", 2) „az
elmehet." így ezt is mondhatom : „úgy aratsz, a mint vetsz"; de*a
természetes rend ez: 1) valamiképen vetsz", 2) azonképen aratsz."
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Hogy rai okból ered és rai czélra szolgál a természetes szórend ilyen
megfordítása, annak magyarázata nem ide tartozó. Itt csak azt je
gyezzük meg, hogy a hátulálló relatív mondat mellett, a kitett dcterminativ névmás a relatív mondat tartalmára nem visszamutat,
hanem azt, mint névszói egységet anticipálja, arra előre rámutat;
p.o „az hasznunkra van, mit az isten ad"; „annyit kérj, mennyi szük
séges", „olyat adok, [a] milyent akarsz11 stb.
Az utolálló relatív mondatnak leggyakoribb esete pedig az
úgynevezett j e l z ő i mondat. Ennek nevezik nyelvtanaink „az ön
álló mondattá bővülő jelzőt." „Miután pedig jelzők rendesen mellék
nevek és melléknévi részesülők szoktak lenni, azért ezen monda
tok melléknévi mondatoknak neveztetnek" (Riedl). A relatív monda
tokról való eddigi fejtegetésemnek az a czélja, hogy azok tartalmá
ban a névszói egységet mutassam ki. Röviden absolválhatnám most
a jelzői mondatokat, ha nyelvtanainkra hivatkozva egyszerűen mel
léknevek bővítményeinek mondanám. De nem hihetem, hogy a mel
léknevek relatív névmások által való bővítése volt az az út, a melyen
a nyelvben a jelzői mondatok keletkeztek. Ellenkezőleg, a jelzői
mondat szerintem egy bővebb relatív mondatnak rövidítése. Lás
sunk példát. „Oly állatot, mely repül, madárnak hívnak.11 Azt mond
hatjuk ugyan, hogy „mely repül"-nek tartalma = repülő; tehát az
egész = „repülő állatot madárnak hívnak." Nézetem szerint itt ere
detileg két coordinált mondat van, a melyek így következnek egy
másután: 1) „[\a]d]mely állat repül" • 2) „madárnak hívják." Az első
mondat, mert a másikban van a beszéd czélja, elveszti önállóságát,
relatív mondattá lesz: „mely állat repül." A másik mondattal össze
kapcsolva , miután itt főnévvel párosult relativum van, ki kell ten
ni a correlativumot, a mely nélkül különben a tárgyi viszonyítást
sem lehetne kifejezni; így lesz: „mely állat repül, oly állat-ot ma
dárnak hívnak." Ez volna a természetes szórend. Ezt megfordítva,
lesz : „oly állatot madárnak hívnak , mely állat repül." Az oly-állat
itt a melly-állat-nak correlativuma; de az utóbbit, minthogy a már
eléfordult állat-ot tartalmazza, meg lehet rövidítni: „mely repül."
Ezen fölfogás szerint az a főnév, melynek a jelzői relatív mondat
teszi a jelzőjét, tulajdonképen nem más, mint a relatív mondat tartal
mára előre rámutató determinativum, s maga a relativum mellől
ugyanaz a főnév rövidítés végett el van hagyva. — Az előbbiekben
csak arról való nézetemet akartam kifejteni, hogy miképen jutott a
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nyelv a jelzői mondathoz ; azóta természetesen megszokott szerke
zet ez neki, melynek alkalmazásánál nem kell, hogy tudjon még
eredetéről. Fontos azonban e vizsgálat, a jelzői relativ mondat va
lódi tartalmának , mint névszói egységnek, meghatározására nézve.
Kifejtett nézetem szerint tehát p.o. ilyen jelző mondatban : „
[a
könyv], melyet tőled kaptam11 az eredeti tartalom, mint névszói egy
ség, nem csak ez: [a könyv] „tőled általam kapott", hanem ez : [a
könyv] „tőled általam kapott könyvu (törökül: senden ald'iY'im kitáb,
vagy tatárúi: sendin alyanim kitáb).
„A jelzői mondatok egy különös nemét képezik azok, a me
lyek tulajdonképen főmondatok, de mellékmondatok alakjában lép
nek föl, s n e m v a l ó d i j e l z ő i m o n d a t o k n a k neveztetnek."
(Riedl, 279. 1.). Lássuk ezeknek keletkczhetését egy példán. A
Kriza kiadta Vadrózsákban (395. 1.) az 1-sö háromszéki mese így
kezdődik : „ V ó t . . . . egy szegény asszonynak egy fia, a ki réaszánta
magát, hogy szógálni mennyen." A relativ mondatban halad az elbeszéllés, inig ellenben az egy fia mellé, nem kell jelzői kiegészítés.
Szóval az egy fia nem determinativuma a következő relativumnak,
s a relativ mondatnak szándékolt értelme és eredeti formája ez:
a fin rászánta magát stb. Tehát az egész : vót egy fia ; a fiu rászánta
magát stb. íme az, hogy a két mondatban részben azonos szó és fo
galom van, ráveszi a nyelvet, hogy a kettőt összevonva, épen az
igazi jelzői mondat alakját adja a relativ mondatnak, mert annak
eredetibb alakjában szintén megvan a már eléfordúlt főnév („ma
dárnak hívják azt az állatot, a mely [állat] repül"). Nem-valódi jel
zői mondat alakjában találunk oly mondatokat is, a melyek vala
mely mellékesen magyarázó, mintegy közbevetett megjegyzést tar
talmaznak , p.o. Vadrózsák 402. 1. „most jut eszébe, hogy ő annak
eddig es sokszor adott oda szerelmes leveleket, a miket az ö úríija
annak a küsasszonyához küdözött" = „azokat a leveleket tudniillik
az ö úríija... küdözte."
Röviden összefoglalva, a mit a relativ névmás • eredetéről és
rendeltetéséről fejtegettünk, az eredmény ez :
a) A relativ névmás a kérdő névmás alakjával egyezik, de
ennek a tudnivágyást kifejező hangoztatása nélkül való; eredetileg
egy a pronomen indefinitummal, melytől külsőleg úgy vált el, hogy
még ennek nyugodt mérsékelt mondatbeli hangsúlyát is alább szál
lította. Jellemzi ennélfogva a relativ névmást a lehetőleg alányomott
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hangoztatása, a mely egyszersmind azt eszközli, hogy csupa formai
részének maradjon meg az értéke.
b) A relativ névmás, mint névszói formaszó, a relativ monda
tot névszói egységgé alakítja; ez pedig a fömondatnak valamely
tagjaként szerepel, s abban, néha szükségképen is, a determinativum által rámutatólag ismételtetik; nem tárgyi viszonyítást elfogad
hat mint névszói egység maga a relativ mondat is, s az a relativ
névmáson kitétetik; a tárgyi viszonyítás csak a képviselőjén, a determinativumon tehető ki. Egy szóval, a relativ mondat rendesen viszonyragtalan, néha viszonyragos névszói egység. Minden nyelv,
mely a relativumot, mint névmási kategóriát kifejtette, abban a
könnyű mondatszerkezetnek leghatalmasabb eszközével bír; mert
a relativ mondatban a verbum finitum uralkodik, idő , mód és sze
mély szerint meghatározva, s ez természet szerint szabadabban mo
zog, mint a merevebb participiaíis alakok.

Most már némileg el vagyunk készülve a magyar relativum
előtti a tárgyalására is fa ki, a mi). Az a vélemény van, hogy ezen
a a relativ névmáshoz, nem csak helyzetileg és hangzatilag, hanem
értelmileg is tartozik, vele egységet képez. Erre nézve elég arra
emlékeztetnem, hogy valamely szónak az előbbihez való encliticus
hozzásimulása a folyó beszédejtésben, még korántsem alapítja meg
a két szó belső együvétartozását, értelmi egységét; még kevésbé
jő szóba természetesen az, hogy az ejtést követve a két szót össze
írjuk-e vagy sem. így p.o. a „de biz' isten"-nek is a két első sza
vát lehetne egybeírni, s ha helyesírásunk mai ususait kissé átnéz
zük, csakugyan több csupa encliticus összeírásokat fogunk találni.
De mivel az a ki, a mi együvétartozónak van tartva, felelni kell a
kénlésre : mit mivel ezen a a relativ névmáson?
A régibb felelet erre az, hogy az a határozott névelő (articulus) levén, úgy határozza meg a relativ névmást, mint a névelő
szokta meghatározni a főnevet. Ezt tüzetesen czáfolgatja Joannovics úr (NyK. IV. 456. stb. 11.) avval, hogy a relativ névmásnak nincs
határozottsága, s hogy az aki, a mi a névelős főnév próbáját nem
állja ki. Egyszerűbb és helyesebb vala azt mondania, hogy a rela
tiv névmásnak nincs jelentési tartalma, mint más főnévnek, p.o.
ember, ló, ház, jószág, hűség stb., s ezért nem lehet a névelővel rá-
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mutatni; mert különben Joannovics úr czáfolatából azt is lehetne
kiérteni, hogy a ki, mi nem is főnevek ; pedig azok, de csak alak
szerint, nem tartalom szerint.
Egy másik felelet az, hogy a ki, mi előtti a nyomosít (Toldy,
Nyelvt. Ért. III. 414. 1. „De a mutató névmásból nem csak a név
elő gyengül el, hanem használtatik határzók nyomosítójáként is, me
lyet egyszerűen nyomosító a-nak fogok nevezni. Eléfordúl ezek
ben : ahol stb., aki, ami stb.). Toldy úr alkalmasint azért nevezte
ezen a-t nyomosítónak, mert nem látszik nagy különbséget okozni,
hogy ott van-e a relativ névmás előtt vagy nincsen. De komolyan
eszünkbe véve, mit tesz ez : „nyomosítás"? s vájjon a relativ névmás
olyasmi szó és fogalom-e, melyet nyomosítani lehet ? azt hiszem, nem
fog kielégíteni e felelet sem. Nyomosítani, ha jól értem a szót, csak
azt lehet, a minek némi értelmi súlya van , a melyet épen még fo
kozni akarunk. Ilyen p.o. az ám (az ám az ember; nem dm), a sza
(add-ssa ide),az ugyan (ugyan miért? uyyanh&dd el stb.), — de oly
szót nyomosítani, mely különben minden mondatbeli hangsúly nél
kül van, mint p.o. a relativ névmás, melynek, a mint fentebb láttuk,
a nyomatéktalanság, súlytalanság lényeges inhaerense is , hogy az
lehessen a mi, — oly szót, azt hiszem, merő lehetetlenség nyomo
sítani. Mert nézzük csak a nyomosítás fentebbi példáit; igaz el le
het hagyni a nyomosítót, de a nyomosított szók a nélkül is súlyo
sak ; hagyjuk el az a &i-nek a-ját s nem kap azért a ki} mint relativ
névmás, semmi súlyt is.
A második felelettel némileg rokon a harmadik, mely a rela
tiv névmás előtti a-t m u t a t ó elemnek vagy szócskának nevezi. Ezt
adják a MnySzótára és Joannovics úr. Az ebbeli fölfogást adja elé
a MnySz. III. 673. L: „A ki (nem különben a mely és mi) majd mu
tató a-val, majd a nélkül fordul elé, a mint t. i. vagy határozottan rá
mutatunk a visszahozott személyre, vagy nem, mi leginkább akkor
történik, ha a mutató az, ez vagy maga *) névmásokkal jő viszony
ba, p.o. ki vesz, annak lesz. Aki mer, az nyer. Aki másnak vermet
ás, maga esik belé stb." — Már fentebb érintettem, hogy a relativ
névmás sehogy sem mutató, s mutatási tehetséget nem is csatolha*) Nézetein szerint a fó'mondatbeli maga sohasem áll a relativ névmással cor
relatióban. Az arra vonatkozó- példában („a ki másnak vermet ás, maga esik belé;>)
a maga a relatű mondatban eléforduló mát szónak áll ellenében.
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tünk hozzá. A fölhozott példákon is lehet azt látni, p.o.: „Aki vesz,
annak lesz.'f Mutató itt csak az annak-beli az, még pedig igazán
visszamutató; és mire? Nem a ki-re, melynek nincs tartalma, ha
nem az egész relativ mondatra, melynek névszói tartalma van = a
vevő. Az az itt szükséges determinativum, hogy rajta a relativ mon
datot illető viszonyítást lehessen kitenni: a ki vesz, [az]-nak lesz.
Még kevésbé szólhatunk a relativ névmás mutatóságáról, ha annak
eredetét veszszük tekintetbe , melyet fentebb, azt hiszem nem alap
nélkül, fejtegettem. Ha a ki, mint relativum, az indefinitum jelenté
séből áll elé ([vala]&i* vesz ; neki lesz) : vele akármit, csak demonstra
tív elemet nem lehet egyesítni; mert minden demonstratív elemmel
határozottság j á r , biztosság, szemünk előtt valóság, a mi épen az
ellenkezője annak, a mi a pronomen indefinitum.
Mi tehát a ki, mi előtti a f Úgy látjuk, hogy nem boldogulunk
vele, ha mint magához a névmáshoz tartozót akarjuk értelmezni.
Másra pedig mire vonatkozhatik ? Bizonyosan nem a relativ mon
datbeli egyes szóra, de igen is vonatkozhatik az e g é s z r e l a t i v
m o n d a t r a , mely értelmileg egy névszóval ér föl, nem ragozva
vagy ragozva. És tartalmas névszó előtti a (vagy régiesen az) mi
lehetne más, mint a n é v e l ő a (régiesen mássalhangzó előtt is
az) f S ez nincs is különben. Egyszeriben meglehet arról győződni,
ha a relativ mondat alakját participalissá változtatván, úgy találjuk,
hogy épen oda illik a névelő, a hol a kérdéses a állott, p.o. :
a (ki vesz), annak lesz | a vevőnek lesz.
a (ki mer), az nyer | a merő nyer.
a (ki másnak vermet ás), maga esik belé | a másnak vermet
ásó maga esik belé.
a (mi ebből következik) | az ebből következő.
(milyen vagy minemű a kérdés), olyan a felelet | a kérdéslyen, vagy a kérdés-nemü a felelet = a kérdés
nemével való.
a (milyen vagy minemű a kérdés), olyan a felelet | a kérdés
nek a nemével való a felelet.
a (hol ö van) | az (ő ott-levö hely)-en.
a (mikoron ö ezt mondta) | az (ö ezt mondta kor)-on ; tatárúi:
(özi murin ajtqau toaqt)-ta.
a (míg én élek) | az (én.éltem)-ig.
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a mennyit akarsz, annyit adok | a (te akaró quantum)-ot
adom *).
Már ezekből is látható, hogy milyen jó helye van a névelőnek
relativ mondat előtt. De mielőtt a névelőnek relatív mondat előtti
jogosultságát tovább fejtegetném, előbb két ellenvetésre kell felel
nem. Első a z , hogy a relativum előtti a hangsúlyos, holott a főnév
előtti névelő nem az; s ezért nem is lehet névelő. — Valamely szó
nak hangsúlyos vagy nem-hangsúlyos volta a mondatban, főleg at
tól is függ, a mi előtte van vagy utána következik. Igen tanúságos
példa lehet erre nézve a csak szó: hangsúlytalan p.o. ezekben: csak
ő tudja; csak azt akarom, hogy..; csak nem mégy e l ; ugyancsak, hár-csak ; hangsúlyos ellenben ezekben: csak-hogy, csak-ugy&n;
azaz : hangsúlyos szó előtt, melyre vonatkozik, hangsúlytalan, szin
tén olyan után, melyre enclitice támaszkodik ; hangsúlyos ellenben
egészen súlytalan szók előtt, mert ezeknél, t. i. legalább relatíve,
súlyosabb. Epén így van ez az articulussal, a mint t. i. köz
vetlenül tartalmas főnév előtt áll, a melynek nálánál több súlya van
(az ember, a föld, a világ), vagy a relativ mondatot vezérlő, szük
ségképen lehetőleg súlytalan , relativ névmás előtt, a melyhez ké
pest több súlylyal bír; más szóval az a ki, a ím-beli n-nak nem
annyira önnönmagában van hangsúlya, hanem a ki, mi határozott
súlytalansága emeli bizonyos hangsúly-magasságig. Ebből világos,
hogy a ki, mi előtti a hangsúlyos volta legkevesebbet sem akadá
lyozza, hogy az a ne lehessen névelő. S ha nem csalatkozom, magá
nak a főnevek előtti articulusnak hangoztatásában is vannak árnyala
tok, a mint t. i. közvetlenül utána nyomatékos vagy nem nyomatékos
szó következik ; p.o. némileg másképen hangzik ebben: „ez az
én dolgom, nem a tied", mint ebben : az én drága jó barátom." Mint
kivételt megemlítem még azt is, hogy csonka relativ mondatban néha
a relativ névmásra esik a súly, noha előtte van az a, p.o. „annyit, a
mennyit1,1, „azt teszem, a mitíl — a melyeket úgy vélek magyarázhatóknak, hogy az elhallgatott mondatrésznek a súlya a relativumra esik.
A másik ellenvetés az, hogy a relativum tárgyeseto „a vele
*) Az „adok" igealak csupán csak az annyit determinativumhoz alkalmazko
dott, mely nyelvszokás szerint, noha benne van az az mutató névmás, nem-tárgyi
igealakkal jár.
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járó igét soha sem kívánja tárgyi ragozással, p.o. a kit látsz vagy
kit látsz stb. „Ez a fóoka annak, mondják aMnySz. írói (III. 673.),
hogy mi azokkal tartunk, kik az aki összetételben nem szoros ér
telemben vett névmutatót vagy névelőt, hanem csak az általában
mutató a hangot látják és összeírandónak vélik." Hogy miért jár a
puszta relativum tárgyesetével nem-tárgyi igeragozás, azt már fen
tebb érintettem; t. i. azért mert a relativum az indefinitumból áll
elé. A relativum előtti a pedig annak csak szomszédja, de nem hoz
zátartozója, tehát az a kit, a mit nem olyan névelős tárgyeset, milyen
p.o. a házat, mely tárgyi igeragozást kívánna. Ez : kit látsz ebből
ered : [valajkit látsz és = látásod alá eső egyén ; ez pedig : a-(kit
látsz) = a látásod alá eső egyén. A relativum tárgyesetével járó nem
tárgyi igeragozás tehát csak magának a relativumnak az eredeti érté
ke miatt t van, s nem függ az eleibe tett a ottlététől vagy ottnemlététől.
Hogy a relatív névmással bevezetett relatív mondat csakugyan
névszónak helyettese, már fentebb ki van mutatva. Meg kell még
vizsgálnunk, hogy az előtte álló a (vagy régiesen az) a névelő
nek különben való szereplésével egyezik-e?
Hogy a ki, mi előtti a nem valami otiosus, csupa töltelékhang,
hanem hogy van neki értéke, azt a MnySz. írói ezen szavakban
akarják kijelenteni, hogy vele „ h a t á r o z o t t a n rámutatunk a
visszahozott személyre." Joannovics úr is (NyK. IV. 469.) főleg a
visszamutatás nyomatossá tételét tulajdonítja az a szócskának. Mind
e definitiók az a szócskának valami tisztán kiérezhetö határozó erőt
tulajdonítanak, s bizonyosan tisztán kifejezték volna azt is, mit ha
tároz tulajdonképen az a szócska, ha a relatív mondat egységét és
nyelvtani értékét szorosabban tekintetbe ve'szik. Részemről azt vé
lem , hogy tökéletesen megvan neki a névelőnek különben való ér
téke , úgy, hogy p.o. ki lop = lopó, ez pedig : a ki lop = a lopó.
Hogy azonban hatáskörét helyesen méltányoljuk, a történeti kifej
lődésére kell egy tekintetet vetnünk. A régibb és legrégibb irodalmi
emlékeinkből tudjuk, hogy a magyar nyelvben a Halotti Beszéd ko
rában még csak kezdő félben van az az mutató névmásnak, mint
névelőnek, használata. De ki van az fejlődve már a XV. század em
lékeiben. Ugyanakkor még nincs meg a relativum előtti az. De erős
lábra kapván az egyszerű főnevek előtti névelő, úgy vélem, nagyon
természetes volt és a legkövetkezetesebb észjárás kifolyása, hogy a
névelőt ott is kezdte alkalmazni a nyelv, a hol formaszerinti főnév
NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. V.
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ugyan nem, de érték és értelem szerint, egy egész mondat képében
volt meg a főnév. A nyelv tehát ennek eleibe is rakta a névelőt, ter
mészetesen ugyanazt czélozván vele értetni és kifejezni, a mit a
formaszerinti főnevek előtt. S ma már az ilyen névelő olyan ren
dessé vált, hogy bizonyos relativumok a nélkül csak alig használ
tatnak. A nyelvtörténeti fejlődést tekintve tehát nem is lehet szó az
a-nak elmaradásáról, hanem csak odatételéröl, s előre föl lehet tenni,
hogy leginkább az első időben, mikor a relativum előtt lábra kez
dett kapni, még kiváltképen csak ott tétetett ki, a hol szüksége érez
tetett ; meg hogy inkább még nem tétetett k i , sem hogy haszon
talan volna. Tanulságos lesz, próba végett, egy XVI. századbeli
könyv néhány lapjain végig tekinteni, s az a ki, a mi-féléket szem
ügyre venni.
Kezemnél van Telegdi Miklós prédikáczióinak I.
része. A 102. lapon olvassuk: nAz ki én utánam akar jöni, tagadja
meg magát." Olyan névelő van itt, a milyen ebben volna : „az én
követőim." Értéke pedig, hogy Brassai úr meghatározásával éljek
(Nyelvtud. Ért. III. 220.) a z , hogy „a főnévnek általános értelmet
ad, s azt egész tartalmában, sőt illetőleg egész körében állítja élőnk
be." — „ . . . az ki elvégezte, hogy ..., jól teszi." — 103. 1. „Mindenek
az kik jól akarnak é l n i . . . , háborúságot szenvednek." — „ . . . akkor
kell jó cselekedetnek mondani az mit cselekszik (== a cselekményét)."
Ezekben szintén mind azonfajú névelő van. — 104. 1. „.. . és azt,
a mit szent Pál mond, hogy ..." (v.ö. két sorral alább : „mind az
Christus mondása és mind a szent Pálé." — „... de úgyig&z, a mint
ők mondották, nem lígy, a mint az szabad akaratnak tagadói értik
(—az ö mondásuk-képen, az ö értésük-képen). — „ . . . ha azon ép
ségben megmaradt volna i s , az kibe teremtetett volt ( = a teremtetési épségben). Brassai úr szerint itt egyénítő articulust láthatunk. —
106. 1. „az ember azt választhatja magának, a mit akar, vagy jót
vagy gonoszt" ( = a maga akartát). — — De vegyünk elé egy mai
korbeli nyelvszöveget is p.o. a Kriza-féle székely Vadrózsákat 395.
1. „Volt egy szegény asszonynak egy fia, a ki rászánta magát, hogy
szolgálni menynyen." A relatív mondat itt, a mint fentebb láttuk,
nem-valódi jelzői mondat, s tovább forgatván az idézett szöveget, az
ilyenekben mindig az n-t találjuk a relativum előtt *). Ez pedig, az
*) P. o. 396. 1. „Palkó most egy gyönyöríí tündöklő várat látott, a mijent
soha még álmába sem látott vót" ( = ilyen várat stb.) — 400 1. „s hát távúiról re-
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a-t névelőnek vévén, igen egyszerűen magyarázódik meg. Ugyanis
a nem-valódi jelzői-mondat a fömondatból már ismeretes főnevet
tartalmaz, melyről még valami új praedicatumot közöl, a mely, a
relatív mondatnak névszói egységét tekintve, mint annak az ismert
főnévnek közelebbi meghatározása lép föl. Az előbbiekből ismert fő
nevet pedig, melyről mint ugyanarról megint szó van, a magyar nyelv
határozott névelővel adja elé, s innét a nem-valódi jelzői mondatban
is az a ki} a mi. P.o. a jelen példában is a relatív mondat helyett
ennek a tőmondatnak kellene állania : „a fiit rászánta magát"; mert
a főmondatban már ez van: egy fia, és ugyanarról megint van szó.
A mondat relatív alakot nyervén, így hangzik : „ki magát rászánta",
a mi értelmileg a. m. „magát rászánt fiu", — úgy hogy a „fiull-nak
mint már ismeretes, meghatározott egyénnek kitüntetésére, eleibe kell
rakni azurticulust; következőképen a relatív mondat eleibe is, s így
természetesen eléáll ez : a ki rászánta magát = a magát rászánt fiu.
— Hogy több ilyen példák bonczolgatásával ne untassam a t. osz
tályt, még csak arra figyelmeztetek, hogy a Vadrózsákban rendesen
a mikor a nélkül fordul elé; de találjuk az a mikor-t i s , midőn t. i.
a mikor-os relatív mondatban megjelölt időpontnak más esemény
nyel való azonossága van kiemelve; p.o. 403.1. „éppen akkor, a mi
kor ők az álmát látták vót" = éppen az (ő álomlátásuk kor)-on, vagy :
éppen az ö álomlátásuknak a korában.
Azt hiszem a relatív névmás, illetőleg az egész relatív mondat
előtt álló a, jelentési értéke szerint, leghelyesebben az egyszerű fő
nevek előtti határozott articulus (a vagy az) hü hasonpárjának ma
gyarázódik meg, s érdemes munka volna részletesen azon eseteket
megvizsgálni és megállapítani, mikor kell a relatív mondat előtt, a
mai magyar tiszta népnyelv szokása szerint, úgy a mint az egyszerű
főnevek előtt, az a névelőt kitenni vagy ki nem tenni. Mert az legpül egy sas, a kinek a szájjából a láng hét ölnyére szakad" ( = a sasnak a szájjá
ból stb.) — 404. 1. „Én ma öltem meg egy tudós orvast, a ki kitalálta az orvasságot, a mivel stb." ( = az [az orvos] kitalálta stb.) — 405. 1. „Ekkor reá talált az
útitársára , a ki most gazdag v ó t , az Igasságra" ( = az [az útitársa] pedig most
gazdag volt), — 407. 1. „A vér a tüzet úgy kiótotta, hogy abból csak egy szeketlő
szem maradt, a miből esmént tüzet csinálhatott" ( = abból [a szemből] esmént stb.;
e
gy parallel helyen is így van : élig maradt egy tüzes üszög, de abból az őrző reg
gelre jó tüzet durrasztott). — 410. 1. „a Veress vitéz áll elé vőlegénnek, a kit ő
Örökké úgy gyűlölt stb." ( = azt [a V. vitézt] pedig ő örökké úgy gyűlölte) stb.
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alább bizonyos, hogy az a-nak relatív mondat előtt való kitétele je
lentési különbséget okoz ; épen úgy a mint a főnév előtti a articulusnak kitétele vagy ki nem tétele. A kérdés csak az, mennyiben
és mennyire tartott az articulus kifejlődése és használata egymással
lépést az egyszerű főnevek előtt s a főneveket helyettesítő relatív
mondatok előtt, melyek előtt csak valamivel későbben kezdték hasz
nálni, mint a főnevek előtt.
Elvégre tehát még egy szót arról, hogy az a-t a relatív névmás
sal egybeírjuk-e vagy ne? A ki az értelmileg egymástól külön való
szókat mind külön írja, mert értelmiLeg nem képeznek szóegységet,
az a relatív névmás előtti a-t is, mint a relatív mondat articulusát,
elválasztva fogja írni; mert különben is külön írja az egyszerű fő
nevek előtti articulust, s itt még az is jő tekintetbe, hogy az a nem
is a közvetlenül utána álló relatív névmásnak, hanem az egész re
latív mondatnak az articulusa. De a ki a beszédejtésben enclitice
egymáshoz ragadó szókat egybe akarja írni, bár nem képeznek is
belsőleg szóegységet, az egybe fogja írni az a-ki, a-mi-féléket is; a mi
re nézve csak azt kell megjegyezni, hogy nem az a-t írja a ki, mi-hez,
hanem megfordítva a ki, mi-t az a-hoz, mert amaz a súlytalan encliticum; továbbá azt, hogy akkor az igazi ejtés elétüntetésére szüksé
gessé válik a k, m kettöztetése : akki, ammi. Következetesség okáért
akkor az ilyeneket is egybe kellene írni, milyenek : tedd-raeg, füss
él, stb. — valamint az elválasztva íróknak külön kellene írniuk ezen
csak encliticus egybeírás okát : nehogy, csakhogy, mindazonáltal stb.
Látjuk ebből, hogy helyesírásunkban még nincs meg a tökéletes
következetesség.
BüDENZ JÓZSEF.

A BASZK NYELV ISMERTETÉSE.
§. 1. B e v e z e t é s .
A nyelvtudomány fontosságáról már oly sokan, és oly kime
rítő érvekkel írtak, miszerint azt még megvitatni akarni felesleges
szópazarlás volna; mert már nem csak elismert axiómákért van el
fogadva, hogy a z , a ki az emberiség és mivelödésének történetét
megírni akarja, kénytelen a nyelvtudományt is segédül venni, és
hol a népek származásáról vagy családosításáról van szó, a physiologiai és néperkölcsi jelleg számbavétele mellett leginkább a nyelv
tudomány adatai dönthetnek , ezek adván egyedül még felvilágosí
tást az ősrégiség ama rejtélyes koráról, midőn még a történelem
mélyen hallgat. — Ezen adatok után határozhatjuk meg, vájjon egy
bizonyos korban, mely kisiklik a történész kezei közül, milyen volt
ama nép miveltségi állapota, pusztán családi törzsföi nomád szer
kezetben élt-e, pásztor volt-e kiváltképen vagy értette-e már a földmivelés elemeit, voltak-e némi müeszközei, és fogalmai a jogról,
igazságról, milyenek voltak családi és társadalmi viszonyai?
Hogy mennyire kell a történésznek számba venni a nyelvtu
domány adatait is,.szabad legyen egypár példával megvilágosítani.
A Góthokat, kik a római birodalmat meghódíták, az egykorúak Getáknak, Thrák származásúaknak, söt mert az egykori Scythia téréi
ről jöttek, Scytháknak is mondották, és a történelem talán mai na
pig kétségben volna fajbeliségökröl, ha fen nem marad vala Ulfilas
bibliafordítása ; ebből tudjuk, hogy a germán törzshez tartoztak.
Hát a magyar nemzetet nem származtatták-e történetbuváraink,
hol a perzsáktól, hol a syroktól, phoeniciaiaktól, vagy mongoloktól,
sokan már csak azért is, hogy az általok gyűlölt, mert félreinagya-
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rázott finnismust megczáfolják, míg a magyar egybe hasonlító nyelv
tudomány és főkép annak alkotója — így nevezem joggal Hunfalvy
Pált, mert a kezdeményezés és megvitatás elsőségének érdeme két
ségkívül öt illeti — a történetbuvárt útba nem igazítá, kimutatván,
miszerint a magyar nyelv csakugyan legközelebbi rokona mind a
finn, mind a török nyelvnek, és hogy valamint a magyar nyelv az
említettek közt a középső helyet foglalja el, ép úgy kellett egy kor
nak is lenni, midőn e rokon fajú népek oly rendben, mint nyelveik,
területileg is érintkezésben, szomszédságban éltek ; mert csak innen
magyarázható ama tünemény, hogy a magyar nyelvben, annak az
altáji családban való önállósága mellett, azaz oly tulajdonai mellett,
melyek egyedüli sajátjai és saját fajbeliségét meghatározzák, részint
szótárilag, részint nyelvtanilag oly tulajdonságai is vannak, melyek
hol a török-tatár, hol a finn nyelvekkel, hol mind a két fajbeliekkel
közösek. Nem lehet tehát a történetbúvárnak többé a magyar nem
zet eredetét az árja vagy sémi népek közt keresni, hanem csak ott,
hol például Herodot, Strabo, Tacitus vagy más írónál az altáji faj
beliségét felismerjük, vagy a hol egyenesen finn vagy türk népek
ről van szó. Es itt sokszor egyetlen szó helyesen értelmezve képes
a történelemre világot deríteni.
Hogy maga a nyelv egy tekintélyes darab östörténelmet fog
lal magában, erről a nyelvtudósok közt szinte nincs kétség. Hasz
talan beszéllnek például némely magyarfaló szomszédaink a beköl
tözött magyar nemzet barbárságáról, megtagadva tőle minden kul
túrai alapot, hasztalan törekednek rágalmaikkal őseinket még a
vadállatok színvonalán alul állítani oda; maga ama Iogicailag sza
bályszerű nyelv, és abban örökségül átvett jogi eszmék ős kifeje
zései megczáfolják őket. „A legrégibb hagyományokból és nyelv
emlékekből ismerjük — mondja Erdélyi ! ) — a szer, bírság, fez 2 ),
jorgat szavainkat, mig másfelöl az élet is megörzé a maga örökét
a törvény, igaz (jog), ítélet, bíró stb. régi használatával." Valóban e
szavak nem születhettek, mert nem leltek volna alkalmazást „bár
dolatlan nomád hordánál", mint Schlötzer őseinket nevezni méltóz') Erdély János : A bölcsészet Magyarországon. Budapesti Szemle 1865.
X- füzet.
2
) E szót Erdélyi János a fizet gyökének tartja „zsold" értelemben u. o.
Lásd azonban , a mit az ellen Hunfalvy mond a Nyelvtud. Közlem. IV, 443.
stb. 11.
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tátott, sőt inkább rendezett társadalomra mutatnak. És ha hozzá
veszszük a spiritualismus legelemibb szavait, mint: lélek, hit, érte
lem, isten, ész, eskü, méltó stb., melyeknek öröklött birtoka kétségbevonhatlan, ezek honalkotó őseink miveltségének elég kedvező
képét adják. Még más szavaink is vannak, melyek egy részt östörténelmet beszéllnek el, nemzetünk ös miveltségi állapotát festik le
előttünk. Ha a családtagok szeretetéről tanúskodnak „az édes atyám,
édes anyám, édes testvérem", ellentéve a „mostoha" szónak, szép
atyám, szép anyám-féle kifejezések, a hölgy szó, melynek nő és
hermelin értelme van, jelenti, hogy mind kettő Hunfalvy úr szerint
becses ragadmány tárgya lehetett; a leány eladó volt, leendő férje
a vevő = vö, az egybekeltek megházasodtak, — házat, családot ala
pítottak, és nöböl lett feleség, férjével egyenjogú, nem pedig rabnő,
mint a keletieknél.
Az árja vagy indoeurópai népcsaládról kétségtelen nyelvhasonlítási adatok után bebizonyítá a nyelvtudomány, hogy ősi osztatlan
állapotában nem foglalkozott rendszeresen a földmiveléssel, hanem
pásztor-nomád volt; mert míg a termények legtöbb és a földmivelési eszközök nevei áganként különböznek, a házi állatok nevei az
egész családban ugyanazok. Mommsen római történetében kimu
tatja '), hogy a görög-itáliai népek együtt tanulták a földmivelést,
mert erre vonatkozó műszavaik ugyanazok, de a többi árja nyelv
ágaktól különbözők, míg a rómaiak hajózási műszavaikból az is
kitűnik, hogy a hajózás mesterségét a műszavakkal együtt a görö
göktől kölcsönözték, és csak saját nyelvökhöz idomították.
De más részről arra is hozhat föl a történelem példát, hogy
vannak esetek, midőn maga a nyelv nem világosítja föl a történészt
valamely bizonyos nép származása felöl. St. Domingo néger lako
sai a franczia nyelvet beszélik. Tegyük föl, századok múlva elfeled
né a történet megemlíteni, hogy a négerek Afrika különféle vidé
keiről , mint rabszolgák hurezoltattak az új világrészbe, ugyan jól
járna azon nyelvész, ki beszedjek után itélvc őket franczia szárma
zásúaknak mondaná, tudja a jó Isten , miféle hypothesist gondolva
ki a vérkeverék, éghajlat és társadalmi viszonyok befolyásárólV
Azért bátorkodtam fentebb említeni, hogy midőn a történész vala
mely nép származását és rokonítását akarja megfejteni, a nyelv mel') Monisen Theodor ; Römische Geschichte I. k. 16. g köv. 11,
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lett szükséges, hogy tekintettel legyen még physiologiai és erkölcsi
jellegére is. És, mert a magyar nemzet külső jellegét, erkölcseit,
szokásait, hadakozási módját annyira elütönek találták a történé
szek attól, a mit a finnekről Tacitu3 mond, ha csakugyan őket akarja
jellemezni, vagy a mit újabbkori ethnographusok írnak, sokan és
ezek közt Cassel is *) a magyar nemzetet két külön nép vegyületé
nek mondják, miszerint a török fajú bódítók meghódított finn alatt
valóik nyelvét vették volna föl. Cassel is úgy magyarázza Bibor
Koszta császár ismeretes szavait a magyar és kazár nyelv kölcsönös
használatáról, miután a kazár származású kabarokban finn nyelvű né
pet hisz, és ezt azért különösen, mert a magyar és finn physiologiai és
erkölcsi jelleget összeegyeztethetőnek nem tartja. A magyar nyelvnek
a finnel való rokonságát kétségbe vonván, az abban el nem vitatható
finn jelenségeket máskép megfejteni nem tudja vagy nem akarja.
§•2.
A nyelvtudomány kétségtelen tanúsága szerint ama három
nyelvcsaládnak , melynek ágai Elö-Ázsiát egészen, s Európát na
gyobb részben lakják, ős hazája csakugyan Elö-Ázsiában keresen
dő, — talán Kasmír gyönyörű völgyeiben volt az emberiség eme
részének paradicsomi bölcsője. Innen ágazhattak el a különböző
néprajok a szélrózsa minden irányában , és hihetőleg különböző
időben. Az ékiratok világánál kiderült, a mint azt Herodotus angol
magyarázói kifejtik 2 ), hogy az altáji faj nem csak régibb volt az
árjáknál, hanem a mivelödés első csiráit ez fejtette ki, és az ékírás
föltalálása is neki tulajdonítandó; de számilag csekélyebb lévén,
midőn az árják terjeszkedni kezdettek, ellenökben mindig több és
több tért veszített, sőt az Elő-Ázsia feletti uralom hosszú időkre
ezekre szállott.
Az árják ezen terjeszkedése csak az Atlanti Oczeánnál álla
podott meg, hol előcsapataik, a kelt törzsek ütöttek tanyát 3 ). Hogy
') Cassel: Magyarischo Alterthümer 150—174.1. Csakhogy Cassel még
továbbá azon hibába is esik, hogy a nyelvünkben létező és nagyobb részt kölcsön
zött árja szóanyagból indulva ki, a magyar nemzetet indogermán származásúnak
mondja.
J
) Csengory Antal: Nyugot-Ázsia ó's történetei az ékiratok világánál. Bu
dapesti Szemle 1858. I I I . k. 323. 1.
3
) A keltok eredetéről és rokonításáról még századunk elején kételyek le-
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mikor történt ez, az a történelem talánya, melyre nem tud világot
vetni, és csak a görög népnek voltak némi homályos hagyományai
róla. Annyi azonban tény, hogy midőn a történelmi öntudat csak de
rengeni kezdett, már az árja néptörzseket oly rendben látjuk lete
lepedve , a mint azok mai napig vannak Európában, csakhogy a
tiszta keltek világrészünk legszélső nyugati szögleteibe szorítvák,
míg hajdan kelet felé a Dunáig és Adriáig voltak elterjedve.
Miután azonban e vándorlást némi homályos hagyományok
nyomán Kr. e. körülbelül a 2000-ik évre tehetjük, önkénytelenül
az a kérdés támad, voltak-e és kik azelőtt Európa lakosai?
Es e kérdésre bár határozottan nem felelhetünk, mégis van
nak körülmények, hagyományok, melyek arra felelni látszanak. A
görög nép midőn ama hazába vándorolt, melyet nevének és mivelödésének fényével dicsövé tön, már- mindenütt ős lakókra talált, kik
től hosszasb küzdelmek következtében foglalhata csak tért. Ilyenek,
hogy a pelasgokat ne említsük, kik hihetőleg csak a görögök ősei és
nem külön nép voltak, a lelegek, kaukónok, károk, kuretek, thrákok stb. Itáliában az itáliai fajtól szinte megkülönböztetik a japód,
sikán, morgét és messápi stb. törzseket. Vájjon mindezek különálló
nyelvfajt, úgynevezett autochthon benszülött ős népeket képeztek-e,
egy korábbi glottologiai korszak szülötteit, vagy csak az árják elő
retolt hullámai voltak-e ? már most a hagyományok homálya, tudó
sításaink gyér volta, valamint írott emlékek hiánya miatt meg nem
határozhatjuk. De két más pontja van mégis e világrésznek, hol az
árja vándorlás előtti korszak lakosai fentarták ősi nemzetiségűket,
megfogyva és megtörve bár, de élnek, mint élő rejtvényei a törté
nelem- és nyelvtudománynak, mely őket az ismert nyelvcsaládok
közé osztályozni nem tudván, bámulattal szemléli bennök egy tör
ténelem előtti, és egy korábbi glottologiai korszak szülötteit; értem
az ókori ibérek maradványait, a baszkokat, a pyrenei hegyek két
oldalán és a Kaukázus leszgh, mizdseg, cserkesz, szuán és abasz
hottok : Adóimig, Murray az árja családhoz sorozták , Schlegol Fridrik, MalteBrun, Pinkerton — ez utóbbi még 1828-ban kiadott értekezésében, tagadták ezt,
míg Prichard J . C. „The eastern origin of (he celtic nations" czímíi munkájában ki
adva Latham-tól 1857. Londonban) és ogybohasonlítva a kelt nyelvet a szanszkrit-,
görög-, latin-és némettel, diadalmasan be nem bizonyítá. Latnam adott hozzá fon
tos és bő magyarázatot. 42. 1.
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törzsű lakóit, mert az örmény-georgiaiakat és oszéteket az árja faj
hoz számítja a nyelvtudomány.
Azonban itt egy kérdést kell fölvetni, mely skandináv nyel
vészektől származván, Rask által fejtetett ki és terjesztetett, és a
németeknél kelendőségnek is Örvend, és ez az úgynevezett finn hypothesis, melyet Latham Prichard fenidézett müvének kiadója is
fejteget ugyan, de függőben hagy'). E szerint, ha az árják keletről
jöttek, és ez az, a miben kételkedik Latham, midőn ök még Indus,
Tigris és Eufrates partjain voltak, más fajnak kellett laknia a Rajna,
Duna, Rhone, sőt talán a Themze partjain is. A finn hypothesis
szerint, ha e térségek nem voltak lakatlanok, ezen ős lakók a finn
családhoz tartoztak, legalább szorosabb nyelvviszonyban voltak
ahhoz és egymás közt, mint az árja vagy más nyelvcsaládhoz. Es
ez a kérdés veleje, melynél egy kissé meg kell állapodnunk.
Mint említem az őskor népei közül csak a baszkok, a Kauká
zus lakói, és az albánok maradtak fen, de ez utóbbiakat a nyelvé
szek, nyelvök alaposabb vizsgálata után, az árjákhoz számítják. A
Kaukázus nyelvei a nyelvtudomány előtt még meglehetősen terra
incognita, Klaproth Gyula 2 ) kísérletei után e tekintetben nagyon
kevés történt. Pedig az ö kísérletei is igen gyarlók, de nem is le
hetett neki annyi nyelvanyagot oly rövid idő alatt alaposan földol
gozni. Annál sajnálatosabb, hogy kísérleteire oly merész következ
tetéseket épít, melyeket nyelvtudományából levonni képes nem le
hetett, így például azért, mivel némi csűrés csavarás után az orosz
krónikákból ismeretes néhány palócz, kún vezérnevet a cserke
szeknél részint családnevekben, részint a nyelvben megtalálhatni
gondolja, hajlandó a palóczokat cserkeszeknek tartani 3 ), megfeled
kezvén azon viszonyról, melyben e palócz vezérnevek a magyar
nyelvhez állhatnak, mint Oroszopa, Szokol, Sarukán stb., megfeled
kezvén arról, hogy a palócz nemzet egy része mai napig hazánk
ban köztünk saját magyar szójárását használja, és hogy az orosz-palócz kérdést egy tekintet nélkül a magyarországi palóczokra meg
fejteni nem lehet 4 ).
') Prichard : the eastern origin of the celtic nations 50. 51. I.
2

) E e i s e i n d e n C a u c a s u s I . u . I I . B á n d . H a l l e és Berlin 1 8 1 2 . 1 8 1 4 .

3
4

) K l a p r o t h idézett m ü v e I . k ö t . 5 8 — 6 6 . 1.

) P a l ó c z oroszul polovcz , a szláv pole = mező szótól s z á r m a z h a t , és h a

Kiewtől a palócz n é p e g y része k ö v e t t e őseinket m a i h a z á n k b a , k ö v e t t e h i h e t ő l e g
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Ellenben a palócz-kúnokat és besenyőket más helyen egy nép
nek mondja, mely a mongol hódítás után a nógaji tatárokba olvadt
Össze, kikben a palóczok utódaira ismerni vél, hivatkozván Rubruquis és Carpini Plán Jánosra; de ez utóbbinak szavait félre is érti,
mert ez említi ugyan a Klaproth által idézett szövegben Kumániát,
de azt is mondja, hogy korábbi lakói a mongolok által nagy rész
ben kiirtattak, és csak egy rész maradt nálok rabságban 1 ).
Megvallja különben Klaproth, hogy leszámítván azon néhány
szót, melyeket némileg erőltetve finn hasonlatoknak mond, a cser
kesz nép a Kaukázus ős régi lakója, és hogy nyelve minden más is
mert nyelvtől különbözik, a miről az általa felhozott szógyűjteményt,
ragozást, névmásokat és számneveket tekintve alig lehet kételkedni.
Ugyanez áll a többi kaukázusi nép nyelvéről is, melyek sem
szótárilag sem nyelvtanilag nem nyújtják a legkisebb hasonlatot
sem az altáji nyelvekkel, még á leszgi népcsaládnál az avarok
nyelve sem. Ezek vidéke Khunságnak neveztetik, és mint Klaproth
mondja, ez se nem mongol, se nem georgiai szó. Ezen avar törzsre,
melyet várkún maradványnak hisz, alkalmazza a Choronei Mózes
Hűnk = hunni nevét többesben véve, és nem csak hún, hanem ma
gyar vezérek neveit is avar személynevekkel hasonlítja egybe, mi
ből az következnék , hogy a khunsági avarok a hunok , várkúnok,
. és magyarok legközelebbi rokonai, és fel is hoz 65 szót, melyeket
finn, osztják, szürján, votják, szamojéd stb. szavakkal vet egybe,
melyek közé veres szavunk is tévedett, avárúl = baraf, és ez a leg
jobb volna, mert a többi igen erőltetett hasonlat. De mit ér mind ez,
ha jó volna is ? hol van valamely finn nyelvben ily képzés: U em
ber , többes adamal emberek, vagy cehi n ő , rucabe nők ? Hát még
a számnevek, vagy névmások, az igeragozás ? mind meg annyi
exoticus növény az altáji nyelvészet mezején! például a számnevek
3 —10-ig co, ke, $ab, unukk, §u, anntlo, antelgo, mitlgo, iügo csak nem
finn vagy ogor rokonságuak ? És mégis Klaproth ama néhány vé
letlen név- és szóhasonlatra nem kételkedik, elfogadván különben
a hun és várkún népek ogor származását, a khunsági avarokat az
2
OVCCQ Xovvoi = Várkúnok utódainak mondani ).
orosz-szláv nevök is ; — Polovce, mező lakosok, mint a Polák (lengyel) is; Horvát
(chreb = hát) pedig hegyi lakos.
') Klaproth XV. fej. I. köt. 273. s következő 1.
3
) Klaproth id. m. Lesgische Sprachen 26. 1. Der avarische Dialect. u. o.
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Nem akarjuk annak lehetőségét tagadni, hogy nemzetünk
vándorlása közben egyes szétugrasztott csapatai nem kerestek volna
menedéket a Kaukázus völgyeiben, de ezek csekély számuknál
fogva rég beolvadtak az őket környező más nyelvű népek közé;
mert ha vannak is, mint Besse állítja *), a török-tatár nyelvű Kará
csai Dugur Oroszbi törzseknek élö hagyományaik magyar eredetökröl, de az egész Kaukázusban nincs nyelv a sok között, mely a
mienkkel vagy a finnel e néhány török-tatár törzsén kivül rokon
volna, és miután ezekről tudomásunk van, hogy a Kaukázus későbbi
lakói, a finn hypothesis ide nem terjed ki, és az őskori finn népcsa
lád idáig nem hatott.
De ha a Kaukázus lejtőin és völgyeiben élö és az ismert nyelv
családok közé nem sorozható népek nyelvében nem is találjuk a
finn hypothesis valósulását, talán a baszk nép nyelve, mint altáji
vagy finn családú e föltétel mellett tehet tanúságot? A baszk nyel
vet nem ismerve, vizsgálatiamul néhány szavát fogva fel és hason
lítgatva, már többen voltak hajlandók altáji fajúnak mondani. Hoszszasabb vizsgálatomból ki fog tűnni, hogy nem az, mert bár néhány
szóbeli hasonlaton kivül nyelvtanában is van több idom, a mi allaiságra emlékeztet, de a lényegesebb dologban, névmásai-, számne
vei- és az igeragozásban mégis annyira eltér, hogy a nyelv mint sui
gcneris saját fajbeliséggel bír.
így tehát sehol sincs Errópában a történetelőtti őskorból finn
nyelvű népmaradvány, nincs a Kaukázusban, nincs a pyrenei he
gyekben és mégis az ős finn világ lehetősége legalább föltehető.
Sem a kaukázusi népek nyelvei, sem a baszkok nyelve nem finn,
de itt is meg amott érintkezési pontokat találunk , melyek ama le
hetőségre utalnak, hogy a íinnséggel érintkezhettek. Lehetett tehát
mégis finn terület és pedig roppant határokkal a Skandináv félszi
get éjszaki csúcsától egész a messinai szorosig, az atlanti Óceántól
az altáji hegyekig. Koskinen György finn tudós az éjszaki germán
hagyományokban a dvergekröl és jotunokról szólván, ez utolsó nép
ben finn fajt lát, mely azonban megelőzé a mostani finnek beköltö
zése korát 2 ).
') De Gerando : Essai historique sur l'origine des Hongrois. 135. s köv. 11
2
) Ily czímíí, finnül írt munkájában : „A szuomi faj régiségéről való isme
retek." Ismerteti e munkát Hunfalvy, a Nyelvt. Közi. IV. 209. stb. 11,
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Továbbá Wedgwood angol nyelvész egybehasonlításokat te
vén a finn-ugor és európai nyelvek közt, különösen a latinra figyel
vén, annyi meglepő hasonlatot hoz fel 1 ), melyek semmi esetre ro
konságra ugyan nem , de mégis oda mutatnak, miszerint föltehető,
hogy az Európába tódúlt árja népesség substratumát csakugyan
finnugor családbeli népek képezhetek.
Azután még egy jelenség lepte meg a régiségbuvár tudósokat.
Nagy-Britannia, Gallia, Germania őskori tumulusaiban talált kopo
nyákról alapos vizsgálatok nyomán kiderült, hogy ezek nem indo
európai népekéi, hanem kétségbevonhatlan finn vagy lapp jelleget
mutatnak föl 2 ).
Ezek körülbelül az említett finn hypothesis érvei. Nem döntök
az igaz, és nem is bizonyítják be azt, a mi az ős régiség homálya
miatt nem is lesz tán soha bebizonyítható : hogy az árják beköltö
zése előtt világrészünk lakói a szélesebb értelemben úgynevezett
finn családhoz tartoztak. így a kérdés tán mindörökre is hypothe
sis marad.
3. §.
A baszk tartományok kiterjedése Franczia- és Spanyolország
ban mintegy 350 • mf., 800,000 lakossal, kik közül azonban jelen
leg már csak valamivel több mint félmillió beszélli a baszk nyelvet.
Régenten hihetőleg nem volt az így; Humboldt Vilmos, ki a basz
kok közt tanulta meg a nyelvet (és kinek ekképen sikerült a baszk
mondása szerint az is, mit az ördög sem volt képes megtenni), baszk
törzsszavakból értelmezvén a régi ibériai félsziget, valamint Sicilia
és Sardinia helyneveit, azon meggyőződését fejezi ki, hogy a basz
kok nyelve volt az ibereké i s , és el vala terjedve Spanyolországon
kivül még a földközi tenger nagy szigetein is 3 ). Jelenleg csekély
területre szorult, s még annak lakói sem beszéllik mind. Irodalmá
ról szó sem lehet; ez a szentírás fordításaiból, ájtatos könyvek, né
hány époszféle költemény s kevés drámából áll.
') Transactions of the philological society 1856. Hensleigh Wedgwood : On
the connexion of the Finn and Lapp , with the other European languages. 1—17.
1. továbbá 172—190. 1.
2
) Prichard: Origin etc. 51. 1.
5
) Humboldt Vilmos : Prüfung der Untersuchungen über die Urbewohnei'
Hispaniens vermittest der Baskischen Sprache. Berlin. 1821.
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Bár e nyelv mint a történet előtti ősi kor tisztes maradványa
a nyelvtudományra nézve oly fontos, mégis ekkoráig igen keve
sen foglalkoztak vele, minthogy oly kevés eszköz áll a nyelvész ren
delkezésére, ki alig találhat néhány nyelvlant, melyek közül a leg
nevezetesebbek, mint Larramerdi és Lardizabalé is annyira hiányo
sak , miszerint, mint Mahn a baszk nyelv egyik szorgos kutatója
mondja, nagyon csalódnék, ki azon képzeletben élne, hogy ezek
segélyével behathat a nyelv szellemébe. Igen nagy kár a tudo
mányra nézve, hogy Humboldt Vilmos, ki a baszkok közt élve ta
nulta meg nyelvoket a különböző szójárásokkal együtt, melyeknek
nagy számából legelterjedtebbek a labortani vagy navarrai, biskayai, és a gízpokai vagy guizpocai, ki nem adta előre hirdetett na
gyobb munkáját a baszk nyelvről. Fentebb idézett munkája igen
becses, és ebben, mély alapossággal, nem bízva semmit a véletlenre,
a nvelv kétségtelen szógyökei nyomán a városok nevéből követ
kezteti az ibér nyelv elterjedését a félszigeten, sőt azonkívül is.
Mahn 1857-ben ] ) több baszk szöveget közölt, szentírási for
dítást, Cicero Catilina elleni beszédjét, s néhány baszk költeményt,
fájdalom magyarázat és szótár nélkül, de azon ígérettel, hogy ez
idézett szöveghez nem sokára glossariumot ad, a mivel azonban
mai napig adós maradt. Terjedelmes előszavában 23 pontban a
baszk nyelv sajátságait fejtegeti, és azt hol az arja, hol az altáji
nyelvcsaládnak különösen íinn-ugor nyelveivel egybevetvén, igen si
került jellemzését adja a nyelvnek. A részleteknél gyakrabban lesz
alkalmam hivatkozni reá.
Bonaparte Lucián herczeg 1862. Londonban 2 ) egy érteke
zést tett közzé baszk és finn hasonlatokról, ezeket leginkább a töb
bes-szám képzésében, a mordvin határozott névragozásában, a
mordvin-, vogul-, magyar lárgyi ragozásában és a hangzók simulásában keresvén ; szinte gyakrabban fogunk róla emlékezni a szö
veg folyamában.
A baszk nyelvet különben mások is, bár hibásan, hasonlítgat
ták már. így például Klaproth benne igen sok Ázsia éjszaki és

') Mahn C. A. F . Denkmaler der Baskischen Sprache mit einer Einleitung.
*) Langue basque et langues finnoises. 1. Formation du nominatif pluriel. 2. Déclinaison définiö. 3. Conjugaison objective pronominale. 4. Harmonie
des voyelles.
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nyugati részeihez tartozó formákat és szavakat talált *). Hoffmann
szerint a sémi nyelvcsaláddal állana rokonságban (?), Edwardo pe
dig azt mondja, hogy a kelt nyelvhez hasonlít, és az iberektől szár
maztatja az aequus sequanus arverni néptörzseket 2 ). Kennedy Ja
mes 3) a baszk nyelv elhanyagolását az újkori nyelvészetnek szé
gyenül róván föl, hoz föl néhány angol és finn hasonlatot, neveze
tes adalékul Wedgwood észrevételeihez, ki a német könig , kunig
szókat a tatár khan, osztják khon, votják kun = király szóból szár
maztatja. Kennedy említi, hogy baszkul jann s illetőleg haun a. m. úr.
Végre Steinthal, ki az ismert nyelveket tizenhárom osztályra
osztá, a baszk nyelvnek ezen osztályok közül a 10-iket jelöli ki,
úgy hogy csak az egyiptomi, sémi és szanszkrit nyelvek állnának
fölötte.
§. 4. E j t é s és á t í r á s .

*

A baszk nyelvnek lágy kiejtése van; hangzói és mássalhang
zói bizonyos szabályszerűséggel váltják föl egymást.
A mássalhangzókban semmi hangtorlódás nincs, két hangzó
soha sem kezdi, igen kivételesen zárja be a szót, a szóközepén az
v rendesen megkettőztetik. Onhangzói a, e, if o, u} melyekből az
összetételnél mindenik egész teljes hangját megtartja. Mássalhang
zói közt, mint a finn nyelvben, nincs / , helyét p tölti be. A c hang a,
o, u előtt magyar /c-nak hangzik, e, i előtt pedig mint a franczia c vagy
magyar sz sziszegve hangzik, miért is ez iratban az első c-t &-val, a
másodikat s-szel írjuk át. A nyelvtanírók e és i előtt qu-t hasz
nálnak, a mi egyszerű k betűnk helyett. A sajátszerű ts baszk hangjelelést megtartjuk, ezt az angol th-ve\ hasonlítják egybe; ellenben
a szövegben előforduló tz, melyről Humbold azt mondja: ein echt
vaskischer Laut, nem egyéb, mint a mi c betűnk, és ezt használ
juk is.
A b hang keménynek látszván a baszk előtt, az lágyan, mint
v ejtetik, bár 6-nek iratik, de miután nem lehet megkülönböztetni,
') Cantu Caesar Világtörténelem I. köt. 316. 1.
) Hoffman : Die Iberier iin Weaten und Osten. Leipzig. 1838. Cantunál
184. 1. I. köt.
3
) Ugyanott.
2

4

) T r a n s a c t i o n s of t h e p h i l . soc. id. m. 2 1 6 . 1.
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hol tartja meg a b hangját, mert ez is történik, s hol lágyul ü-re, az
írásban megtartottam mindenütt.
A szöveg c^-ját £-vel jelöltem, mely a spanyol eh hangnak
legjobban megfelel; így tehát a szöveg betűi írásmódunk szerint
következőleg adatnak :
c (a, o, u előtt) = k

qu 0, i

„ )—k

c vagy g
tz mindenütt
eh
„

— s
= c
— ő

y
z
x
a

és i két önhangzó közt = j
megtartva mindenütt
= z
ritkán fordul elé
= ks
lágy 11 vagy ly
= i

n n

»

n

n

V

=

n

-

Hehezettel bírnak k, p, t, l, n} r, mintegy 7«-val, és ezt meg is tartom,
mint ikhara remegve, athe ajtó, elhe beszéd stb.; l és n pedig ly és
w^-re is lágyíttatnak, mint siMtu hinni, ubüdu folyni.
§.5. N é v r a g o z á s .
A névszókhoz tágas értelemben tartozván a dolognév, tulaj
donságnév, számnév, névmás és igenév, mindenezeknek ragozása,
csak a névmásnál némi csekélyebb kivétellel, a baszk nyelven egy
öntetü lévén, majdnem egy mintára vihető vissza. De mielőtt ezt
jeleinők ki, a hangsúlyról kell egy észrevételt előrebocsátani.
A baszk nyelv különbözöleg használja a hangsúlyt az egyes
és többes számban. Az egyesben a végszótag hangsúlyos, még pe
dig annyira, hogy ha a határozott ragozásban a dolog-, tulajdonság
vagy számnév végére jön a harmadik személyü mutató névmás,
mely articulus gyanánt szerepel, ez kapja a hangsúlyt; ellenben a
többes-számban mindig a tőszótagra tétetik, s ugyanez áll az igéknél
is, például jaunáfjaunák az úrfjaunarén az u r é , de jáunak, jáunen
az urak, az uraké, dáu kazute ti tartjátok azt.
Fentebb mondottuk, hogy a névszó ragjai a baszk nyelvben a
harmadik személyü mutató névmáshoz járulnak, és pedig úgy, hogy
az alapszót és ragot mindig teljesen meg lehet különböztetni.
A baszk nyelvben nincs kétféle névragozás, mint például a
mordvinban, hanem csak határozott névelőül (articulus) vagy he
lyesebben mondva névutóúl szolgál a harmadik személyi mutató
') Mahn id. m. XIII. 1. Előszó.
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névmás, mint a mordvin se, például: Jcudo ház, kudoé a ház; a baszk
ban ait atya, aitá az atya, eme nő, emect a nő.
Ezen articulus azután minden nemre egyaránt alkalmaztatik,
mert a baszk nyelv, mint az altáji nyelvcsalád, nemet nem külön
böztet meg. Ezen articulus ragozása a következő :
Egyes-szám :
Nevező
Birtokos

Többes szám :

a, ak (az)
iarén
{aréna
tarénak

Tulajdonító ari, aréncat
Tárgyeset d
Hívó
á
íarékin
Viszonyító Jagatik
fagábe
dn, edn, agán

ak (azok)
íen
Jena
lenak
.
val, vei
által
nélkül
ban, ben

ai, encat
ak
á
íakkin
lákgatik
fakgabe
etán, akgan

val, vei
által
nélkül
ban, ben.

Megjegyzendő 1-ször, hogy a nevező d végzete benhaíó és
szenvedő, ak pedig átható igékkel használtatik ; például: humed il
da, a gyermek meghalt, gizondk jan du az ember megette azt.
2) A háromféle birtokeseti végzetben szintén különbség van:
arén} több. en, a birtokost jeleli, mellette ki levén téve a birtok, mint:
aitarén semed az atyának fia; aréna, több. ena, magánálló birtok
viszonyt jelent egy birtokkal, arénák, enak több birtokkal, például:
noréna da ece au kié ez a ház ? gízon-ena az embereké; ece ojek norenak dira kiké azon házak ? gízonenak az emberekéi.
3) A baszk nyelvnek, mint látszik, tárgyeseti ragja nincs, az
alanyeset d végzete használtatik mindig helyette.
4) A viszonyító ragokat annak, ki az altáji nyelvcsalád ebbeli
sajátságait ismeri, magyarázni, úgy hiszem fölösleges ; a magyar
anyanyelvében találja meg azok magyarázatát.
Ezeknek említése után nem nehéz tehát bármely baszk név
szót ragozni; mert a névmás ragozása benfoglalja a névszóét is már.
Es ebben a baszk nyelv megegyez a mordvinnal, és az árja nyelv
családban a svéddel, csakhogy az elsőnek e mellett még saját hatá
rozatlan névragozása is van. Bonaparte Lucián herczeg is hívatKTELVT. KÖZLEMÉNYEK. V.
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kőzik e hasonlatra fentebb idézett müvében. Összeállítom tehát, át
nézet végett, a baszk és (moksa) mordvin határozott névragozást,
az ece és kud (— ház) példán.
Egyes-szám.
Nevező
Birtoki
Tulajd. •
Tárgyeset
Társító
f

Átható
Nélkülöző
Benható :

eceá, eceak
(ecearén, ecearéna,
iecearénak
eőearí, ecearéncat
eceá (tkp. nevező)
eöearékin (a házzal)
eceagatik (a ház által)
eöeagábe (a ház nélkül)
eöeán, eceagán (a házban)

kuts
kutt
kutti
kutt ( = birtoki)
kutt marhta
kutt pack
—
kutt-esa.

Többes-szám.
Nevező
Birtoki
Tulajd.
.
Tárgyes.
Társító
Átható
:
Nélkül.
Benható :

eéeak
éőeen, éceena , eöeenak
éceai, éceencat
éceak
éceakkin
ééeakgatik
éceakgabe
eöeetan

kuttna
kuttnen
kuttnendi
kuttnen
kuttnen marhta
kuttnen pack
—
kuttnen-esa.

A spanyol és franczia nyelvtanírók e vÍ3zonyítókkal való ra
gozást ablativusoknak mondják, mert nem értik; de előttok még
feltűnőbb, hogy ezeken kivül a viszonyok kifejezésére még más ra
gok is vannak, ilyenek : az zas z ez} például: jainkvaz oroicen eztá,
istenre nem emlékezik, astu da bére, buruaz megfeledkezék magá
ról; tulajdonkép saját fejéről (bére 3. sz. birtokos névmás/ buru fej);
ogiz aseá kenyérrel jól lakott (ember); autsez beteá hamuval tölt.
Ezekben tehát kétségtelenül viszonyragokat találunk, melyek a fran
czia és spanyol genitivus vagy ablativusnak felelnek meg, úgy hogy
tehát a viszonyító ragokat még ezekkel egészíthetjük k i :
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aitá az atya :

Egyes-szám.
Többes szám.
áitakkin
aitárekin
az atyával
aitagátik
az atya által
áitakgatik
aitagábe
„
nélkül
áitakgabe
aitán, aitean )
áitetan
.±
> az atyában
J
aitagan
\
aitakaz
aitaz
az atyára
aitakez
aitez
az atyával
aitakez.
aitez
az atyából.
De még ezzel sincs vége. A nyelvtanaim szókötési részében
a franczia és spanyol de des articulusokra és praepositiókra, melyek
tudjuk nem csak birtoki jelentéssel * bírnak , hanem a mi családunkbeli nyelvekben részint különböző viszonyragokkal, részint
viszonyszókkal (postpositio) fejezhetők ki, a nyelvtanírók nem tud
ván eligazodni a baszk nyelv e ragjait postpositio és adverbiumként tárgyalják. Összeállítom tehát először a ragokat és azután a
viszonyszókat:
Kiható (-ból, -bői) koa, ekoa, go, goa, mint: Tolosakoa Tolosából való,
Madrid-ekoa madridi vagy Madridból való; ha anyagról van
szó, akkor a rag ez} az, mint: cüárez ezüstből, urr~ez arany
ból, ostoz levélből.
Leható (-ról, -röl) di} dik, tik, étik : goitik felülről, lurretik földről;
többesben etatik, etarik: eteetatik vagy eceetarik a házakról.
Távolító (-tói, -tői) gandik, ganik: aitaganik az atyától.
Beható (ba, be) era, ra: eSerá a házba, basterrerá a szögletbe.
Közelítő (hoz, hez) gana : bére aitagána atyámhoz.
Irányzó (felé) eronz: Burgoseronz Burgos felé.
Közelítő (ig) eraúo, rano, dano: Madriderano Madridig, eöeraúo há
zig, aurten-daúo ez évig stb.
Felható (ra, re) az: ece-az a házra.
Társító (val, vei) rekin: aitárekin az atyával (már említve van.)
Benható: an, ean, gan, etán, barruan, mint: aitáan az atyában, vagy
aitagán; ece barruan a házban stb.
Okádó (ért) rencako, mint: semea-rencako fiúért.
„ (miatt, végett) ceko, mint \ ja-ceko evés miatt; és teko: iskusi*
teko látásért, látás miatt.
4*
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Keresztül, át rakó, mint : mendi-rako a hegyen keresztül, lau urterako négy éven át, bostegun-eko öt napon át, vagy öt uapra,
betiko mindenkorra; hasonló értelmű meg acean, mint:
athe-acean az ajtón keresztül, az ajtón át stb.
Viszonyszók.
Múlva : buruan; bőst egun buruan öt nap múlva; buru = fej, tehát
tkp. befejeztével.
Előtt: aurrean ; gízonarén aurrean az ember előtt.
Alatt: pean; ical pean árnyék alatt, árnyékban.
Körül : ondoan • elizarén ondoan egy ház körül.
Szerint : arauz, araura; San Mateoren arauz sz. Máté szerint stb.
Az önálló viszonyszók tehát többnyire a birtoki rag után for
dulnak elé, mint a példák mutatják.
így tehát a baszk nyelv is mint az altáji család nyelvei a kü
lönböző viszonyokat az árja praepositiók helyett viszonyragokkal
és néhányat külön viszonyszóval fejez ki.
Van azonban egy sajátságos ragja is a baszk nyelvnek, mely
a kérdés és tagadásnál használtatik, úgymint ik és rik, amaz más
sal-, ez magánhangzó után, például: badezu ogiríkf van kenyered?
bururik eztú nincs ítélete (tkp. nincs feje; az eztu szóban ez a ta
gadó nem, tú van).
A tulajdonnevek ragozása abban tér el a köz dolognevekétöl,
hogy az esetragok a névmás a-ja nélkül ragasztatnak hozzájok av
val a különbséggel, hogy a hangzón végződök r segédbetüt vesznek
föl, mint Jose, Jose-ren, Jose-ri, Jose-kin stb., Martin, Martin-en,
Martin-i, Martiné-kin, Martin-gatik stb.
5. §. T u l a j d o n s á g n é v.
A tulaj donságnév ragozása egészen olyan, mint a főnévé,
melynek rendesen utána tétetik, még pedig oly formán, hogy az articulust nem a dolognév, híinem a tulajdonságnév kapja, és ha több
van egymásután, csak az utolsó ragoztatik, például ur garbi-á tiszta
víz, birtoki: ur garbiarén, tulajd.: ur garbiari tiszta víznek, vagyis
mintegy?'^ tisztának; sz. Lukács evangéliuma XV. rész 13. vers:
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eta
ioan cedin herri urrun batefara, és . . . . elmene (egy)
messze tartományba: herri ország, urrun messze, bat batek „egy" articulussal, melynek &-ja a nyelv szabálya szerént euphonice t-re lá
gyul ; a rag ara (bá, be) beható értelemben, egyike azoknak, me
lyeket a hozzá nem értő nyelvtanírók nem is említenek a viszony
ragok közt.
A dolognév nem csak ha tulajdonságnév, hanem ha névmás,
vagy számnév következik is utána, rendesen viszonyrag nélkül áll,
söt számnévvel még többes ragot sem k a p , mint: zaldi ojek ezek a
lovak, izar bi két csillag.
A tulajdonságnevek középfoka go, ago szótaggal képződik:
beró meleg, beroago melegebb; oca hideg, ocago hidegebb; edér
szép, ederágo szebb ; sőt mint a magyar nyelvben a dolognév is ha
sonlítható , például : gizonágo naiz hura bano emberebb vagyok
mint ő.
A felső fok en szótaggal képeztetik, vagy articulussal ena :
andi nagy, andien legnagyobb; ciki kicsi, cikien kisebb, és mindig
birtoki esetet vonz, például: gucien andiena mindnyájok legnagyob
bika. A felső fok egy másik nemét képezik a más nyelvekben is
található összetételek , mint: Hit ederra igen szép, citez andia igen
nagy, guciz samina igen keserű stb.
§.6. S z á m n é v .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

bat
bi
hiru
lau
bőst
sei
zaspi
zorci
bederaci
amdr
amaika

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

amabi
amairu
amalau
amabost
amasei
amazaspi
amazorci
emereci
ogei
ogeitabat
ogeitabi

40
60
80
100
200
300
1000
2000
3000

berrogei
hirurogei
laurogei
eun
béreim
hirureun
millá
birmillá
hirumillá
stb. stb.

A számnevek közül bi a latin bis bini hez hasonló, hiru némi
leg a finn-ugor három, kolmo, kolme szókra tekint , bőst a török be§sel, sei az árja seaj-re látszik vonatkozni; a 8 és 9 zorci, bederaci
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végtagja egyező lévén, már összetetteknek látszanak, míg 1—7
egyszerűek.
A kilenczben = bederaci megkülönböztethetjük az egyet =
bat, itt bed; ha a ci szótag, valamely elavult 10-et jelentő szó
nak maradványa volna, azt lehetne mondani, hogy a baszk nyelv
ben a kilencz = bederaci épen úgy „egy hiján tíz" mint a ma
gyar kilencz, finn yhdeksan, mordvin vajkse, votják okmüs stb.
Érdekes volna már csak azért is, mert meglepő magyar hasonlat
volna a ez hang miatt. A 8-at zord már bajosabb elemezni: ci, ha
tízet jelentene is, de zor-t bi-vel magyarázni nem lehet, és mégis a
nyelv logicájánál fogva okvetlenül így kell lennie. Meg vagyok róla
győződve, de összefüggését segédeszközeim elégtelensége miatt
még most kimutatni nem tudom.
A tizedes számok világos összetételek egész húszig, melyek
magyarázatra nem szorulnak; húsz = ogei; negyven nem úgy mint a
finn-ugor családban „négyszer tíz", hanem „kétszer húsz" = berrogei, a 60 = háromszor húsz = hirurogei, a 80 = négyszer húsz =
laurogei. A baszk ezer = millá kölcsönzött árja szó.
A sarkalatos számok a baszk nyelvben mind ragoztatnak, és
így articulust is kapnak, az önhangzón végződök k betűt, a mássalhangzósak ek vagy ak szótagot, mint bat, batek ; bik kettő vagy ha
tározottan biak a kettő j hirú hiruk, bőst bostek, amar amarrek, az r
betű megkettőztetvén.
Bat, batek egyszersmind határozatlan articulus is; ragozása
kétféle, a mint bat ak vagy ek ragot vesz fel, hogy határozottságot
nyerjen.
Ragozása következő :
Egyesben.
Nevező :
Birtokos :
Tulajd.:
Viszonyító :

bat, hátak
bat baték
bdtaren, -enzas
báten, bátenat bátenzas
batári, -rencat
háti, bátencat
(-val, -vei) batekin, (nélkül) batgabe.

Nevező :
Birtokos :
Tulajdonító:
Viszonyító :

Többesben.
bácuek
hdcuen, bácuena, bácuenzas
bdcuei, bácuenzat
(-val, -vei) bacuekin, (nélkül) bacnekgabe.
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Bi kettő.
Articulus nélkül:
Nevező:
bit bik
Birtokos:
birend, bízás
Tulajdonító: biri, birencat
Viszonyító: birekin, bigabe

55

Articulussal:
biak
biena, bienzas
biai, biencat
biakkin, biakgabe stb.

A s o r z ó számok garren végzettel képződnek: bigarren má
sodik, hirugarren harmadik, ogeibatgarren 21-ik; lenengoa, lenengo
első.
A sorzó számok is rendesen ragozhatok, mint a dolognevek
articulussal, mint bigarrena, bigarrenak stb.
§. 7. N é v m á s .
A névmások felosztása olyan mint más nyelvekben: szemé
lyes, birtokos, mutató, visszavivö, s határozatlan névmásokat kü
lönböztetünk meg a baszk nyelvben; ragozásuk szabályos , szabá
lyosabb, mint sok más nyelvben.
Szemé-lynévmások.
I. személy.
Nev.

ni, nik
neu, neuk

II. személy.
íhi} hik
hu, euk
fzu, zuk

ihizás
\euzas
fzuzas
hirí, hirecát
Tulaj d. iniri, verecát
euri, eurecat
)neuri, neurecat]fzuri, zurecat
ihirekin
erekin
hurekín
bs vei }
0
ineurekin
Izurekin
8
'
Vhigabé
bé
Jeugabé
1 nélkül^"
>
ineug
neugabé
uugabe
inizas
Birt.
)neuzás

III. személy.
a, ak

aréna, azas

arí, arencát

arekin

agabé
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Több.-szám.
Nevező:

I. sz.

II. sz.

<
7
Igueu, gue.uk

III. sz.

zuek

njek

Birtokos: )
.
zuenzas
égue-uzas
„. . .,
Lqnrí, qurecat
.
lulaid.: \
.
zuei, zuencat
igueuri, gueurecat

ajena, ajenzas
*
. . .
ajei, ajenzat.

A többi viszonyító ragok szabályszerüleg járulnak a többes
számú nevezőhöz : gugábé nélkülünk, gueugdn bennünk, ójekgatik
általok stb.
Birtokos

névmások.

Nere-a, neure-a enyim; hire-a, eitre-atied, zurea tied udvariasb
szólásmóddal; bere-a övé ; gure-a, geure-a miénk ; zuena} serena tie
tek ; berena, ajena övék. Mint m a g á n á l l ó k rendesen ragoztatnak,
mutató névmást nyervén, például norénak dira ? k i é ? neréak enyém ;
ellenben a főnév előtt ragozhatlanok : nere aitd az atyám, nere aitaréna a z atyámé.
Megjegyzendő a második személyre nézve, hogy a k é t elsöbbi
hi, hik, eu, euk b i z a l m a s a b b , ellenben a zn, zuk udvariasabb hasz
nálatú, és ezért v a n a z igénél a második személynek három alakja
is, a személyes viszonyokhoz képest a beszéllő és a közt kihez szó
lunk. Hasonlólag van a második birtokos n é v m á s n á l is: zure-a udva
riasabb mint hire-a v a g y eure-a.
Mutató

névmások.

Egyes-szám.
au} onék (ez)
Lonend, onenók,
1
'
'
i onezas
Tulajdonító: oní, onencat
,.,, (onekín (vele)"
T7.

Többes-szám.
éjek
ojena, óiénak
,.
ojenzas
ójei, ójencat
Ló'jelcin

Viszonyítok:?

\i. ,

Nevező:
„. . . .
Birtoki:

,

\

' ,

.

iaugabe nélküle
iojekgabe.
Más szójárásokban v a n : au} aukf haur, hűnek; a birtoki ese
tek közül az első kettő mellett a birtokolt tárgy e g y e s , a harmadik
mellett többes-számú. V a n m é g egy másik hason értelmű, t. i. ori,
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orrek = ez, melyet a franczia nyelvben az elsőtől avval különböz
tetnek meg, hogy az elsőt celui-ci, celle-ci-vel, a másikat ce, cet, cettetel fordítják, vagyis az első önálló, a másik dolognév előtt áll;
különben ennek ragozása egészen rendes : többese őriek, birt. oríena,
orienak, oríenzas tulajd. oriei, oriencat stb.
Ha most az említett mutató névmásokhoz kse vagy ce szótag
járul, visszaható jelentésűek, mint: aukse, onecek ö maga; oriksé, orrecek ez maga; ragozásuk a szabályszerűtől eltérő, mint:
Többes-szám:

Egyes-szám :
Nev.

Birt.
Tulajd.
Visz.

auksé, onecék
(onencená
ioneéenzds

ójecek
íójekcena
iójecenas

oniksé
onencencdt
íonekince (vei)
iauksegabe (nélkül)

iójeikse
)ójecencat
ójecekgabe (nélkül)
ójekince (vei)
stb.

Í

Í

Orikse, orrecek
Mev.
Birt.
Tulajd.
Visz.

oriksé, orrecék
orrenéena
orrencenzas
íorriksé
iorrecencát

S

(orreksegátik (által)
iorreksegán (ben)

oriecek
oríecena
oriecenzas
oríeikse
oriecencat
íoríecekgatik
ioriecetan

Í

stb.

De az első és második személy is bírnak visszaható jelentés
sel a mutató névmással tétetvén össze, mint: nerau, neronek én ma
gam ; herori, herorrek tenmagad ; úgy szintén serori, serorrek tenma
gad, a melyben a zu 2-ik személyü névmás van ; többes-számban :
guerok minmagunk, zuek, serok tinmagatok.
Van még a 3-ik személyre nézve is egy más visszaható név
más : berau, berónék emez ő maga, és berori, berorrek amaz ő maga;
az előbbi úgy ragoztatik, mint au, onek, a második, mint ori, orrek
az egyes-számban.
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Visszavivő

névmások.

Melyek egyszersmind k é r d ő névmások gyanánt is szolgál
nak. Ilyen három van: nor, nork ki, sein, seiúek mely, mily és ser,
serk mi; ragozásuk egyes, és többes számban egyenlő.
Nev.
„. ,
Bírt.

nor, nork
sein, seinek
ínorená, norendk
íseinend, seiúenák
1
7
i norzas
i semzas
Tulajd. nori, norencdt
sémi, seiúencdt.
A viszonyragok rendesen járulnak a nevezőhez.
Nev. ser, serk (mi)
Bírt. serend, serenák, serzds
Tul. seri, serencdt stb.
Végre a h a t á r o z a t l a n n é v m á s o k a következők: iúor,
inork valaki, ellenkezője nihór, nihork senki, edoséin, edoseinek va
laki, eser, eserk valami, norbait, norbaitek valamely, bat, batek egy
bizonyos (ez tulajdonkép az egyet jelentő számnév, mint névmásnak
többes nevezője bacuek) • sembait, sembaitek egyes, seimbat, seimbaték többes-számú kérdő „mennyi", p.o.: sembait da ovi mennyi ez?
seimbat vagy seimbaték datoz mennyi jut abból ? (többet értve); to
vábbá ide tartoznak : bakoica, bakoicak mindenik, beste-d, bestedk
másik.
§.8. I g e .
A baszk nyelv, igéjének bámulandó szerkezetére nézve, a nyelv
tudományban méltán az őskor legtiszteletreméltóbb maradványai
közé sorozható. Abban nemcsak a szanszkrita nyelvekhez hasonló
flexió van, hanem tagadhatlanúl formáinak belső Összefüggése, és
kifejezésbeli határozottsága által ezeket sokkal fölül is múlja. Mert
a baszk nyelv az igén nem csak az alanyt fejezi k i , még pedig
épen nem agglutináló modorban, hanem a személy-ragoknak az
ige gyökével való szoros összeolvasztása által, még kétféle tárgyi
viszonyt is.
Mahn idézett müvében *) a baszk nyelvnek ezen tulajdonsága
miatt azt találja, hogy legtöbb hasonlatossága van némely éjszak
amerikai nyelvekhez, mint p. o. a Delaware nyelvvel, — csakhogy
*) Mahn XXIX. 1. Előszó. — Öonaparte Lucián hg\ id. m. I. tábla.
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az amerikai nyelvek nemcsak a névmásokat, hanem egész névszó
kat foglalnak az igébe, a miért tömködó' nyelveknek is neveztetnek,
a baszk pedig csak a névmásokat veszi föl, de oly tökéletesen öszszeolvasztva, hogy a részeket sok esetben bajos megkülönböztetni.
— E részben csak a finn-ugor ág mutat fel némi hasonlót, és ezek
közt a mordvin nyelv 15 alakkal minden személyt befogadhat tár
gyúl, mit a magyar nem tehet, mert az első személyben csak a
másodikat, — minden személyben pedig a harmadikat fogadja
tárgyúl. A vogul nyelv, mely kettős számmal is bír, ennek betudá
sával a mordvinnál még több alakot fejt ki tárgyi ige-ragozásában,
bár az első személyt tárgyilag az igén nem tudja kifejezni. Bona
parte Lucián herczeg e hasonlatokat külön táblázatban adja, bár a
baszk nyelv alakjait csak 28-ra, tehát kevésre teszi, mert csak a
jelen időben is 95-öt tesznek; táblázata azonban érdekes összeállí
tása a baszk, mordvin, vogul és magyar alakoknak.
A baszk ige alakjai már az által is szaporodnak, hogy a má
sodik személy változik a szerint, a mint férfi- vagy nohez beszél
tünk ; sőt van egy harmadik, udvariasnak nevezett alak is, mely
kiválóan tisztelt személyhez intéztetik, rendes ragja zu második
személyü névmás, mely változatlanul az igetöhöz ragasztatik.
A baszk ige hajlítása kétféle, egyik és általánosabb a habeo
= det, dezu, du, vagy a szenvedő és át nem ható igéknél a lenni *=
naiz, zera, da stb. segédigékkel, és ezt összetett hajlításnak mond
juk ; a másik, melyet sokan és köztök kiváltkép Mahn az ős ere
deti hajlításmódnak mondanak, melyből csak idöfolytán lett a tag
laló, az egyszerű, mely azonban most már csak néhány kivételt kép
ző igéknél alkalmaztatik: ekarrí hozni-ból lesz dakart, dakarzu, dakar stb.
A baszk nyelvnek háromféle igéje van: cselekvő, szenvedő
és közép vagyis át nem ható; van azonban a cselekvő igének még
az a megkülönböztetése, hogy vagy tisztán cselekvő (a spanyol
púra, a franczia absolue néven nevezi), midőn csak egy tárgy esetet
fogad be , legyen az első , második vagy harmadik személy, vagy
cselekvő átható ige (transitivum), midőn a tárgy mellett még tulajdonítót is vesz föl az ige.
Ez az oka, hogy a cselekvő igének 18 külön alakja van a
tárgyeseti és tulajdonítói személyrag különfélesége szerint; ha pe
dig tekintjük, hogy a 2-ik személy három-féle szokott lenni, még 5
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külön alakkal együtt lesz 23-félc hajlítás, például: jaten dezu te
eszed (azt), jaten dituzu te eszed (azokat), jaten nazu te eszel en
gem — itt csak tárgyeset van, ezek tehát tisztán cselekvő (púra)
alakok ; de már jaten didazu te eszed nekem azt, jaten dizkidazu
te eszed nekem azokat, és jaten diguzu te eszed azt nekünk, jaten
dizkiguzu te eszet azokat nekünk, „transitivum verbum"-féle alakok.
A mondottak után magától értetődik, hogy a közép vagy át
nem ható ige hajlítása sokkal egyszerűbb; mert itt csak 7 alak van,
személyi-tulajdonítók nélkül, és azután 6 a három személy egyesi és
többesi tulajdopítóival. Ez rendesen a naiz vagyok segédigét hasz
nálja ; de vannak kivételesek is segédige nélkül, mely alakokat
régiebbeknek tart Mahn, mint : nator jövök, zatoz jösz, dator jön,
gatoz jövünk, zatozte jöttök, datoz jönnek ; gyök etor, inf. eforrcen.
Ily közép igénél a személyragok elül vannak, az n} z, d, g, z, d be
tűk által jelölve.
A szenvedő ige hajlítása egyszerű, és mindig összetett; meg
tartja a cselekvő ige részesülőjét és naiz vagyok segédige járul
hozzá, mint eman naiz, eman aiz, eman da, adatom, -ol, -ík.
M ó d o k . A baszk nyelvben az igének öt m ó d j a van; je
lentő , kapcsoló, föltételes, óhajtó és parancsoló ; azonkívül még
hozzá számítanak egy tehető és habitualis módot, de e két utóbbi
többnyire csak külön előragok fölvétele által képeztetik, és így
nem annyira igemódot, mint összetételi alakot képeznek, mintr^'aten aldet ehetem, jaten oidet szoktam enni.
I d ő minden módban eredetileg csak kettő van, mely valósá
gos ragok által képeztetik , t. i. a jelen és végzetlen múlt; azonban
összetételek által még sokkal több idő képeztetik, melyekről azonban
később szólunk. így a jelentő módban a nyelvtanírók még megkü
lönböztetnek az említetteken kivül végzett jelent, azaz első múltat,
második múltat, régmúltat és két jövőt; a többi módokban a szük
séghez képest számuk változik, de erről is majd később.
Minthogy pedig a baszk igék rendes hajlítása segédigék által
történik, és az egyszerű ős hajlításmócl csak kevesebb számú rend
hagyóknak nevezett segédigéknél van használatban, két dolgot kell
előbb megkülönböztetnünk:
1) a rendes ige határozatlan vagy dolog-módját, igenevét és
gerundium vagy állapotjegyzőjét;
2) a segédigék hajlítási módját
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Ezenkívül azonban párhuzamosan fel akarom még mutatni az
egyszerű ősi hajlítás mintáját, mely sok tekintetben még jobban
kimutatja ama következetes rendszert, mely szerint a baszk nyelv
ben az igehajlítás véghez vitetik. A részesülő vagy igenév, úgy
szintén az ige dolognevének (infinitivus) képzése a gyöktől történik,
csakhogy ezen gyök föltalálása nehéz; Mahn azt hiszi, hogy a jelen
idejű inf. n betűjének elhagyása adná a gyököt: így az enni igének
jan alakjából elvonható volna a, ja gyök, enan mondani gyöke er,
izan lenni gyöke iza.
Az enni igének alakjai közül következők szerepelnek az ige
haj lításnál :
Határozatlan mód jelen idő jan, jatea *) enni
„
„ múlt „ jan-izan hogy evett
Részesülő jelen
jaten evén, evő
„
múlt
jan-a evett
tian9ó
eendö
(jan-izangó
Megjegyzendő, hogy a,jari alak két jelentéssel bír, mint a határo
zatlan mód jelen, és a részesülő vagy igenév múlt ideje; & jatea
alak pedig, mely a szabályos egyszersmind, mint eman ematea adni,
joan, joatea menni, még mással is váltatik föl, midőn a tő végszó
tagja cea-ra változik, mint ikusi, ikusicea hallani, sor, sorcea szü
letni. Ez a rendhagyó képzése.
A segédige : izan lenni, izango lévén (állapotjegyzö), kétféle je
lentéssel bír. Ha egyedül hajlíttatik, mint naiz, a ÍZ vagy sera, da va
gyok, vagy, van; ha pedig a habeo-t jelentő det, dezu, du segédigé
vel, akkor birtokló habeo jelentése van. így a múltban mondjuk :
izan det, izan dezu, izan du bírtam, bírtál, bírt, ellenben „voltam"
így van : izannaiz.
Ezt előrebocsájtván már most áttérhetünk a segédige jellem
zésére, még azt az egyet jegyezvén meg, hogy a hajlított ige igenevei változatlanok maradván, a segédige az, melyen mind az alany
személye, mind a tárgy- és tulajdonító eset beolvasztása által az ige
hajlítás történik; a személyes névmások az ige előtt elhagyhatók,
jövő

') Ezeken kivül M ihu még tu végű dolognévi módot is hoz föl, mint lantu dol
gozni, neurtu mérni; sőt ki végűt is, mint euhi habere ; de nyelvtanaimban ezt
nem találom.
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miután az alanyi viszonyokat az ige, mint a finn-ugor családban
vagy a latin-görög nyelvekben, ragjai által önállóan fejezi k i :
ego
tu
ille
nos
vos
illi

habeo
habes
habét
habemus
habetis
habent

id
„
„
„
„
„

nik
zuk
ark
guk
zuek
ajek

det (nyelvjárásilag dut)
dezu
fdek, deu)
du (nyelvjárásilag deu)
degu
dezute
dute.

A jelen időt szándékozván mind a 18, vagyis helyesebben 23 külön
alakja szerint tárgyalni, a segédige jelenidejének jellemzésénél ál
lapodunk meg. Itt az ige tője Mahn szerint, és saját magam nyomo
zása után is mondhatom, e, o vagy u hangzó, infinitivusa volna eu-ki
= habere; a tárgyesetet az elül álló d betű fejezi k i ; az igeszemély
ragjai végül következnek, mi, közbevetőleg legyen mondva, min
den cselekvő igénél így van; ellenben az át nem ható közép igénél
megfordítva: az alanyi személyragok az igető elébe állnak, a sze
mélynévmások tulajdonítói hátul olvadnak vele egybe.
A mi a felhozott segédige személyragjait illeti, az első sze
mély í, mely hihetőleg denik vagy dunik-ból vonatott össze; a má
sodik személynél dezu-h&n a személynévmás világosan kitűnik, deu
hihetőleg de-\-eu, és dtk de-\-hik-böl lett, mely ragok a 2-dik sze
mélyit hármas névmást jelölik ; a harmadik személyrag nélkül van ;
a többes 1. sz. degu-nak végszótagja kétségbe nem vonhatólag az
első személyü névmás többese; a több. 2-ik személyben dezute meg
különböztetjük az illető névmást és egy többest jelentő te ragot,
mely dute 3-ik személyü alakban is eléfordúl, a melynek egyese du.
Már most a cselekvő mintájának jelenidejét egyes 3-ik sze- .
mélyü tárgyesettel tulajdonító nélkül lehet összeállítani; megjegy
zendő , hogy a baszk nyelvnek kettős-száma nem lévén, hajlítása
hat személyre terjed; hozzá fogjuk egyszersmind csatolni az úgy
nevezett rendhagyó vagy egyszerű hajlítási! ige mintáját is, melyen
a gyök és ragok még jobban szembetűnnek, és egybe fogom vetni
a magyar, mordvin, és vogul tárgyi igeragozással is.
I. A l a k .
A jelenido alakjait fogom először tárgyalni, és könnyebb át
tekintés végett csak az úgynevezett udvarias szólásmóddal vagy
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a zu, zuk második szomélyű névmással; így lesz az alakok szá
ma 18.
a) Összetett alak:
Egyes-szám:
Többes-szám:
1. jaten det
eszem
2. » dezu (deu, dek) eszed
eszi
3. » du

1. jaten degu eszszük
2. n dezute eszitek
3. n dute eszik.

b) Egyszerű alak :
Az egyszerű alak mintájául veszszük az ekarri vagy ekarten
— hozni igét, melynek gyöke ekar; ebben az első önhangzó euphonia miatt a-ra is változik ; hozzá adoma magyar, (moksa) mordvin,
vogul nyelvek hasonló idomait áttekintés végett.

Egy.-sz.

baszk
1. dakart
2. dakarzu
3. dakar

Több.-sz. 1. dakargu
2. dakarzute
3. dakarte

magyar
hozom
hozod
hozza

mordvin
sodasa
sodasak
sodasasi

vogul
kietilem
kietelen
kietita

hozzuk
hozzátok
hozzák

sodasask
sodasast
sodasaz

kietilu
keitilen
kietianl

Ebből látható, hogy az egyszerű hajlítású cselekvő ige ép úgy
használja, mind az elő- mind az utóragokat, mint a segédige; d a
mutató névmás egyes tárgyesete, elveszett őskori névmás maradvá
nya ; a személyragok ugyanazok, mint a segédigénél, akar a gyök.
Egy-egy személy tehát így volna elemzendő : d-akar-gu — azthoz-mi.
II. A l a k .
A mutató névmás többesi tárgy esetével, és itt az összetett és
egyszerű hajlítási alak közt különbség mutatkozik, mert az
összetett alak („eszem azokat" stb.) :
Egyes-szám:

Többes-szám:

1. jaten ditut
2. „
dituzu
3. „
ditu

1. jaten ditugu
2. „
dituzute
3.
dituzte
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Itt kettőt veszünk észre, ha az előbbi alakkal összevetjük. A
gyök hangzója mindig i; ehhez még állandóan tu szótag járul, melyet,
mint fentebb a te szótagot, annál inkább a többes kifejezésének kell
vennünk, mert hasonló értelemben még gyakrabban fog eléfordúlni ;
a személyragok ugyanazok. Ellenben más többest jelentő rag fordul
elé az egyszerű hajlításban, hol a gyök és személyragok között zki
szótagot találunk, mint :
Egy.-sz. 1. dakarzkit
hozom (azokat) sodasainá kietianem
2. dakarzkizu hozod
sodasait
kietián
3. dakarzki
hozza
sodasiná
kietiáná
Több.-sz. 1. dakarzkigu hozzuk
2. dakarzkizute hozzátok
3. dakarzkite hozzák

sodasask
sodasast
sodasaz

kietiánu
kietián
kietiánl

III. A l a k .
Az első személyü névmás tárgyesetével ni, nik, melyből csak
az n betű maradt fen.
a) Összetett alak („te eszel engem" stb.):
Egyes-szám.
Többes-szám.
1.
—
1.
—.
2. jaten nazu
2. jaten nazute
3. „ nau
3.
„ naute
Ebben a gyök hangzója a-ra változott, és a szabálytól eltéröleg, talán az euphonia kedvéért, az egyes 3. személyben u ragot talá
lunk : nau, mely a többesben is megmarad : naute.
b) Egyszerű alak:
baszk
magyar
mordvin
vogul
1.
—
2. nakarzu
sodasamak
3. nakar
— .
sodasaman
Több.-sz. 1.
—
2. nakarzute
—
sodasamast
3. nakarte
—
sodasamaz
Itt az n betű az első személy tárgyesete a gyök előtt, me
lyet a rendes ragok követnek; a magyarban és vogulban nincs ha
sonló alak.
Egy.-sz.
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IV. A l a k .
A második személy három névmása közül ; mint mondám, a
zu} zw&-félét veszem föl, melynek z-je a hajlításban szembetűnő.
a) Összetett alak („én eszlek téged" stb.):
Eegyes szám:
Többes-szám :
1. jaten zaitut
1. jaten zaitugu
2.
—
2.
—
3. „ zaitu
3. „ zaituzte.
Itt z lévén a tárgyeseti rag, a gyök ai'-ra tágult; a tu szótag nem je
lent többest, mint a következő két idomban; megfejtését nem bí
rom "adni.
b) Egyszerű alak.
baszk
magyar
mordvin
vogul
1.
zakart
hozlak
sodatá
kietilem
Egy.-sz.
2. —
—
3. zakar
sodatanza
kietitá
—
sodatadáz
kietilu
Több.-sz. 1. zakargu
2. —
__
sodatadáz
3. zakarte
kietianl
Hogy az egyszerű alak egészen szabályszerű első tekintetre
meglátszik.
V. A l a k .
Az első személy többes tárgyesete gu, guk} melyet a g betű
képvisel; a gyök a í ; az itt kétségkívül többest jelentő tu szótaghoz
járulnak a személyragok.
a) Összetett alak:
Egyes-szám:
1.
—
2. jaten gaituzu (te eszel minket)
3.
gaitu

Egy.-sz.

Többes-szám :
1.
—
2. jaten gaituzute
3. • gaituzte.

b) Egyszerű alak:
baszk
magyar
mordvin
1. —
—
—
2. gakarzu
—
sodatamast
3. gakar
—
sodasamaz

tfYELVT. KÖZLEMÉNYEK. V.

vogul
—
—
—
5
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baszk
magyar
Tobb.-sz. 1.
—
—
2. gakarzute
—
3. gakarte
—

mordvin

vogul

sodasamast
sodasamaz

—
—

VI. A l a k .
A második személy-névmás többesi tárgyesetével zuek, tulaj
donító nélkül, melyet ha az egyesszámú tárgyeseti ragu hajlítással
egybehasonlítunk, melynek 1-ső személye zakart, 3-ik személye zakar, ezé pedig zakartet, zakarte: látszik, hogy te szótag a növeke
dés, melyet már fentebb is, mint a többes-szám jelelöjét láttunk, mind
az egyszerű alakra nézve, mind az összetettben, hol zaitut-bó\ lesz
zaituzte, csak az egy z különbségével.
a) Összetett alak („én eszlek titeket" stb ) :
1. jaten zaituztet
1. jaten zaituztegu
2.
—
2.
—
3.
„ zaituzte
3. „ zaituztee.
b) Egyszerű alak:
baszk
magyar
1. zakartet hozlak titeket
2. —
3. zakarte
—
Több. sz. 1. zakartegu
2. —
_^
3. zakartee

Egy.-sz.

mordvin
sodatadáz

vogul
kietanem

sodatadáz
sodatadáz

kietiáná
kietiánu

sodatadáz

kietiánl

Ezen hat alakban párhuzamosan követtük a baszk nyelv sa
játságait a magyar, mordvin és vogul nyelvekkel, melyek szinte
tárgyi ragozással bírnak, mint a baszk, mely e részben aránytala
nul gazdagabb, mint társai; utána jön a mordvin, mely bár ki tudja
a baszk alakjait fejezni, de szegényebb, mert csak 15 alakja van
28 kifejezésre; nyomában jön a vogul, mely a második és harmadik
személy tárgyi esetét, bár ismétlésekkel, még kifejezi, de nem az
elsőét, bár azáltal, hogy kettős száma van, bizonyos látszólagos
előnyt látszik bírni társai felett (ezen alakokat nem láttam itt szük
ségesnek kiírni, mint a melyeknek megfelelők a baszk nyelvben
nincsenek) ; legszegényebb a magyar nyelv, mely hét alakkal tizen-
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három viszonyt fejez ki, t. i. egy s ugyanazon alak mind egyes- mind
többes-számbeli 3. személyi tárgyra vonatkozik, így p. o. látom anynyi mint: látom öt, é s : látom őket stb.
Ha eddig a baszk nyelv igéjének ismertetésében ') a magyar
ággal lépést haladhattunk, most oly térre lépünk, melyen a baszk
nyelv, legalább az európai nyelvek közt, egyedül áll; értem azon
alakokat, melyekben ez a mutató névmás tárgyesetével még a sze
mélyes névmások tulajdonítóit is fölveszi igéjébe. Ilyen alak van
12. Ezek közül a
VII. A l a k .
A mutató névmás egyesi tárgyesete mellett az 1. szem. névmás
niri (nekem) egyes tulaj doni tóját foglalja magában. Ha az egyszerű
egyestárgyi hajlítás 2-ik személyét dezu veszszük alapúi, Összehason
lítva ezen alak ugyanazon személyével didazu, az amott levő e helyett
da szótagot találunk, melyben a növekedésnek kell benfoglaltatni;
azt mondanám, hogy da a növekedés, de a 3-ik személy hoz zavarba,
melyben du-hó\ dit származott, és azért kénytelen volnék azt meg
fejtés nélkül hagyni; mert
a) összetett alak:
Egyes-szám :

Többes-szám:

1.
—
1.
—
2. jaten didazu (te eszed azt nekem) 2. jaten didazute
3. „ dit
—
3. „ didate
Azonban tekintve a többesi harmadik személyt didate, és tudva,
hogy a te szótag a többség kifejezése, gyanítom, hogy az egyes 3-ik
személy dida-hól vnnatott össze, és így csakugyan da volna a dativus, melyet azonban a raYi-vel megegyeztetni mégis bajos.
b) Egyszerű alak („te hozod nekem azt" stb.):
Egyes-szám:
Többes-szám:
1.
—
1.
—
2. jaten dakardazu
2. jaten dakardazute
3. „ dakardat
3. „ dakardate.
') Az idézett hat alak képezi a tisztán cselekvő' vagy „púra" igehajlítást
a mint a nyelvtanok nevezik ; a következők a „transitiva" vagy átható alakok,

5*
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Ha a 2-ik személyt egybehasonlítjuk az egyszerű csak tárgyiragos
dakarzu-vsA, itt is a tulajdonítót a da növekedés jelölné; ezt tehát
egy elavult első személyü névmá3 tulajdonítójának kell tartanunk.
VIII. A l a k .
Az első személy egyesi tulajdonítója a mutató névmás többesi
tárgy esetével, mely, mint már fentebb láttuk, zki szótag közbeszúrával képeztetik.
a) Összetett alak („te eszed azokat nekem" stb.):
Egyes-szám:
Többes-szám:
1.
—
1.
—
2. jaten dizkidazu
2. jaten dizkidazute
3. „ dizkit
3. „ dizkidate
b) Egyszerű alak:
1.
—
1.
—
2. dakarzkidazu
2. dakarzkidazute
3. dakarzki
3. dakarzkidate.
A szabályszerűség itt is szembe ötlő: zki a mutató névmás többesi
tárgyesetét jelenti, da az első személy dativusa.
IX. A l a k .
Egyes-számú tárgyeset, a második személy egyesi tulajdonitójával zuy mely világosan ki is tűnik.
a) Összetett alak („én eszem azt neked" stb.):
Egy.-sz. 1. jaten dizut
Több.-sz. 1. jaten dizugu
2.
—
2.
—
3. „ dizu
3. „ dízute
b) Egyszerű alak :
(én hozom azt neked stb.)
Egy.-sz. 1. dakarzut
. Több.-sz. 1. dakarzugu
2.
2.
3. dakarzu
3. dakarzute
X. A l a k .
A második személy egyesi tulajdonítója mellett a mutató név
más többesi tárgyesete zki gyarapodással. Egészen megfelel a IX.
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idomnak, mint „eszem azokat neked" stb. = jaten, dizkizut, 3. sz.
dizkizu, több. 1. dizkizugu, 3. dizkizute. Az egyszerű alakban („ho
zom azokat neked" stb.):
Egy.-sz. 1. dakarzkizut
2.
—
3 dakarzkizu

Több.-sz. 1. dakarzkizugu
2.
—
3. dakarzkizute.

XI. A l a k .
a) Összetett alak („eszem neki azt" stb.):
Egy.-sz. 1. jaten diót
2. „ diozu
3. „ dio

Több.-sz. 1. jaten diogu
2. „ diozute
3. „ diote.

b) Egyszerű alak („hozom neki azt" stb.):
Egy.-sz. 1. dakarkiot
2. dakarkiozu
3. dakarkio

Több.-sz. 1. dakarkiogu
2. dakarkiozute
3. dakarkiote.

Ezen idomban az első d, mint egyebütt, a mutató névmás tárgyesete
(azt); i a gyök; t, zu, gu, zute, te a ragok; tehát a harmadik személyü névmás tulajdonítóját az o betű képviseli, mely hihetőleg az au,
onek dativusából oni ból maradt fen az igében ; a ki szótag azonban
nem fejthető meg.
XII. A l a k .
Ennek többese ismét zki szótag beszúrása által jelöltetik egé
szen szabályszerűség, tehát „én eszem azokat neki" = jaten di-zkiot, dizkiozu, dizkio, dizkio§u, dizkiozute, dizkiote az összetett alak
ban. Az egyszerű alakban hasonlóan „én hozom azokat neki" dakar-zki-ot, dakar-zki-ozu , hol azoban csak z járul hozzá, mert a ki
szótag már az előbbi idomban is foglaltatik.
XIII. A l a k .
Most következnek a dativusok többesei „nekünk, nektek, ne
kik", guri, zuei és ajei, a mutató névmás egyesi és többesi tárgyese
tével. Ezen idomban először tehát az első személy többesi tulajdonitója és a mutató névmás egyesi tárgyesete van, és pedig a gu szótag
jelöli mindenütt ezen dativust, például ebben : dakarguzv, d a tárgy,
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akar a tö, gu a tulajdonító, zu a személyrag, tehát = „te hozod ne
künk azt."
a) Összetett alak („te eszed nekünk azt" stb.):
Egy.-sz. 1.
—
Több.-sz. 1.
—
2. jaten diguzu
2. jaten diguzute
3. „ digu
3. „ digute
hol a d = azt, i a gyök, gu a dativus „nekünk", zu, zute, te a sze
mélyragok.
b) Egyszerű alak („te hozod nekünk azt" stb.):
Egy.-sz. 1.
—
2. dakarguzu
3. dakargu

Több.-sz. 1.
—
2. dakarguzute
3. dakargute
XIV. A l a k .

Az első személy többesi tulajdonítója guri, a mutató névmás
többesi tárgyesetével. Az idom képzése ismét szabályszerüleg a
gyök és a tulajdonító gu közé ékelt zki szótag által történik, mint
például „te eszed azokat nekünk" jaten di-zki- guzu, di-zki-gu, dizki-guzute, di-zki-gute. Az egyszerű hajlításban „te hozod azokat ne
künk" = dakar-zki-guzu, többesben dakar-zki-guzute ; hol d a tárgy
eset, zki ennek többese, akar a gyök, gu tulajdonító, zu és zute ala
nyi személyragok.
XV. A l a k .
A második személy többesi tulajdonítója a mutató névmás
egyesi tárgyesetével.
a) Összetett alak („én eszem nektek azt" stb.):
Egy.-sz. 1. jaten dizutet
2.
—
3. „ dizute

Több.-sz. 1. jaten .dizutegu
2.
—
3. „ dizutee

b) Egyszerű alak („én hozom nektek azt" stb.):
Egy.-sz. 1. dakarzutet
Több.-sz. 1. dakarzutegu
2.
2.
3. dakarzute
3. dakarzutee
Itt mint mindenütt a d a tárgyeset, i és akar a két gyök, zu a
második személy tulajdonítója, melynek többesét „nektek" a te szó-
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tag képezi, mint a hatodik idomban, vagy általában a többes-szám
2. és 3. személyragjaiban; a t, gu és e az alanyi személyragok.
XVI. A l a k .
Az előbbi alak többese zki szótag által képeztetik, mint „én
eszem nektek azokat" = jaten di-zki-zutet stb.; „én hozom nektek
azokat" az egyszerű hajlításban : dakar-zki-zutet, „mi hozzuk nektek
azokat" : dakar-zki-zutegu stb.
XVII. A l a k .
A harmadik személynévmás többesi tulajdonítójával a mutató
névmás egyesi tárgyesete.
a) Összetett („én eszem nekik azt" stb.):
Egy.-sz. 1. jaten diotet
2. „ diotezu
3. „ diote

Több.-sz. 1. jaten diotegu
2. „ diotezute
3. „ diotee

b) Egyszerű alak („én hozom nekik azt" stb.):
Egy.-sz. 1. dakarkiotet
2. dakarkiotezu
3. dakarkiote

Több.-sz. 1. dakarkiotegu
2. dakarkiotezute
3. dakarkiotee.

Ezen idom hasonlít a XI. számbelihez, melyben a diót alak
ban egyes 3. szem. tulajdonító és egyes-számú tárgy van kifejezve;
az ott magyarázott o-hoz járul a te szótag, mely többest jelent és
így lesz „neki"-böl „nekik", és ez az egész hajlításon változatlanul
keresztül vonul; még megjegyzendő, hogy a hol te a végtagja a
többesi 3. személynek, ahhoz még állandóan mindenütt egy e betű
jön, mely hihetőleg személyrag, de származására rá nem jöhettem.
XVIII. A l a k .
Az előbbi alak többese, a szokott zki szótag hozzájárulásával,
úgyhogy jaten diotet-ből („én eszem nekik azt") lesz di-zkiotet („én
eszem nekik azokat").
a) Összetett alak.
Egy.-sz. 1. jaten dizkiotet
2.
„ dizkiotezu
3.
„ dizkiote

Több.-sz. 1. jaten dizkiotegu
2. „ dizkiotezute
3. „ dizkiotee.
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Mely alaknak például 2. személyét elemezvén , találjuk, hogy
d és zki betűk a tárgyeset és többese, o és te a 3. személy tulajdonítója és ennek többese, mely után a személyragok következnek.
b) Egyszerű alak.
A XVII. alak első személye dakar ki-otet lévén, ennek többese
már csak z által képeztetik, s lesz:
Egy.-sz. 1. dakar-zki-otet
2. dakar-zki-otezu
3. dakar-zki-ote

Több.-sz. 1. dakarzkiotegu
2. dakarzkiotezute
3. dakarzkiotee.

§. 9A baszk ige cselekvő hajlítása jelen idejének ezen átnézetéböl, úgy hiszszük, az olvasónak alkalma volt meggyőződést szerez
ni azon szabályszerűségről, melyet ezen őskori nyelv követ. Most
még kapcsolatban a felhozottakkal tárgyalni fogom először a közép
és szenvedő igék hajlítását, mely szintoly következetes, csak hogy
ragjai már jobban elmosódtak, és e részben jobban hasonlít ahhoz,
a mit a nyelvészek az árja nyelvekben tökélynek szoktak mondani,
t. i. a gyök és rag egybeolvadásához. Ezen nemű igéknek szinte
kétféle hajlítása van, az egyszerű, melyet itt is Mahn-nal az ősinek,
eredetinek mondunk, és az össszetett, mely a „vagyok" segédigé
vel történik. Legelőbb tehát ezen igének jelenet akarom ismertetni,
mely ezen hajlításban szerepel, és ez a következő:
Egy.-sz. 1. naiz
vagyok
2. aiz, sera vagy
3. da
van

Több.-sz. 1. guera
2. serate
3. dira.

Ezen nemű igék tehát, miután tárgyesetet nem vonzanak, csak
a személyes névmások tulajdonítóit fogadják be, és azért mindössze
csak hét alak fordul elé bennök a jelen időre nézve, tulajdonító nél
kül, és hat alak tulajdonítóvál. Itt is mindjárt a megfelelő egyszerű
alakot fogjuk utána tenni.
I. A l a k .
Tulajdonító nélkül; az igenévhez az egyszerű „vagyok" ige
járul; a cselekvő ige jelentése, p. o. jaten det németül = ich huhu
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ihn essend (magyarul ki nem fejezhető); otorri jönni: etorcen naiz,
sera *), da, guera, serate, dira magyarul = jövő vagyok, vagy stb
= jövök, jösz stb.
Egyszerű alak (ibiili = menni igétől):
Egy.-sz. 1. nabil
2. zabilza
3. dabil

Több.-sz. 1. gabilza
2. zabilzate
3. dabilz.

Ebben a tő í-je a-ra változót; a személyragok a középigék
nél elül lévén, az nt z, g, d betűk jelölik azokat; de az igeszemé
lyek végén levő z és za rag, mely más igénél c és ca ragban mutat
kozik , meg nem fejthető, ha csak nem a személyrag erősítőjének
veszszük.
II. A l a k .
Az első személy egyesi tulajdonítójával, mint etorcen natsat2),
zat, zatsazkit, zazkit, hol a végső t az első személy tulajdonítója;
többesben zkit, mint a cselekvő igéknél; az egyszerű alakban („ne
kem mégy" stb.) :
Egy.-sz. 1.
—
2. zabilkit
3. dabilkit

Több.-sz. 1.
—
2. zabilzkit
3. dabilzkit.

Már szembetűnőbb a szabályosság; a személyragok elül, az
első személy dativusai hátul állanak; a többes zki szótaggal van
jelölve.
III. A l a k .
A második személy egyesi tulajdonítójával, melyből a zu rag
világos.
a) Összetett alak („neked jövök" stb.) :
Egy.-sz. 1. etorcen natsazu
2.
—
3.
„
zatsu

Több.-sz. 1. etorcen gatsazkizu
2.
—
3.
„
zazkizu.

') Ezen hajlításnál is csak a zu 2-ik személyü névmás alkalmazását ve
szem tekintetbe.
2
) Itt a te hangot, mely a gyök és rag összetételéből támadt leghelyesben
gondoltam ía-el visszaadhatónak.
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b) Egyszerű alak („neked megyek" stb.):
Egy.-sz. 1. nabilkizu
2.
—
3. dabilkizu
egészen rendszeres képzéssel.

Több.-sz. 1. gabilzkizu
2.
—
3. dabilzkizu

IV. A l a k .
A harmadik személy egyesi tulaj doni tójával, melyet egyesben
jof többesben o rag jelöl: etorcen riatsajo én jövök (neki) , zatsajo,
zajof gatsazkio, zatsazkio, zazkio.
Egyszerű alakban („megyek neki" stb.):
Egy.-sz. 1. nabilkio
Több.-sz. 1. gabilzkio
2. zabilkio
2. zabilzkio
3. dabilkiu
3. dabilzkio
V. A l a k .
Az első személy többesi tulajdonítójával, egészen szabályos
gu raggal, mint: etorcen zatsagu te jösz (nekünk), zagu, zatsazkigu,
zazkigu. Az egyszerű alakban még szabályosabb, mint: zabilkigu
te mégy nekünk , dabilkigu ö megy nekünk, zabilzkigu ti mentek
nekünk, dabűzkigu, hol a személy többeseit a ki szótag előtt beszuratott z betű mutatja.
VI. A l a k .
A második személy többesi tulajdonlójával, mely zute alak
ban mutatkozik szabályszerüleg: etorcen natsazute, zatute, gatsazkizute, zazkizute = nektek jövök, jön, jövünk, jönnek. Az egyszerű
alakban ép oly szabályszerű („nektek megyek" stb.) :
Egy.-sz. nabilkizute
dabilkizute

Több.-sz. 1. gabilzkizute
dabilzkizute.

Mint látjuk, a személyragok mindkét alakban ugyanazok mint
az előbbi V. számban; a különbség a tulajdonító ragban van , mely
az V. számúban gu, itt pedig zute, azaz a 2-ik személy többesi dativusa.

A BASZK NYELV ISMERTETÉSE.

75

VII. A l a k .
Egészen a IV. számú alakra emlékeztet; ott egyes számú tu
lajdonító, itt a többesi tulajdonítója a harmadik személyü névmás
nak , mely csak te többest jelentő rag által jelöltetik minden sze
mélyben, mint: gabilzkio mi megyünk neki, gabilzkiote mi megyünk
nekik , etorcen zatsazkio ti jöttök neki, etorcen zatsazkiote ti jöttök
nekik stb.
Evvel a fentebb eléadottakban, azt hiszem, oly vázát nyújtot
tam a baszk ige jelen idejű alakjainak , hogy az olvasó általuk tel
jesen tájékozhatja magát a rendszerben. Nem adtam ugyan még a
szenvedő ige alakjait, de ez mindenben megegyez a közép ige hét
alakú képzésével, és nem adtam, nehogy az átnézetet nehezítsem,
még Őt alakot, melyek az eu, euk és hi, hik másodszemélyü névmás
szerint képeztetnek ; de mint mondám az olvasót annyi alakkal túl
terhelni nem akartam, és azután a zu, zuk névmás használata sok
kal általánosabb, és világosabb képét is adja az igehajlításnak a je
len időre nézve, melyről azonban úgy sem mondhatnék el mindent;
mert a számtalan nyelvjárás, és azokban levő változatosság miatt
azt lehet mondani, ezen alakok kimeríthetlenek. A guipuzcoai nyelv
járás, melyet tárgyaltam, legelterjedtebb és leginkább használtatik az
irodalomban, bár ez nagyon csekély is.
A második közleményben szándékom az aligmúlt és a többi
idők képzési módját felmutatni, mely, minthogy szintén szabályszerüleg történik, sokkal kevesebb helyet igényel, és legtöbb esetben
elegendő csak képzési módjára rá mutatni. Azután a többi beszéd
részeket is elemzés alá vévén, végre még mutatványul egy nyelv szöveget fogok hozzácsatolni, azt a türelmes olvasó tájékozására ma
gyarázattal kísérvén.
KlBÁRY FERENCZ.

Hibaigazítás: A 46. lapon, 12. sor felülről,
e helyett: gízpokai vagy guizpocai
olvasd: guipuzcoai. — R. F.

ASSYR SZÓK HASONLÍTÁSA.
A „Journal Asiatique" 6-ik folyambeli VI. kötetének 133—179
lapjain található assyr szótár olvasása közben készült egyes lejegy
zéseimet itt azok számára közlöm, a kiket sémi tanulmányok érde
kelnek ; közlöm különösen a héber nyelvvel foglalkozók számára,
kiknek e jegyzetek tanuságosak lehetnek.
Oppert és Ménant a „Journal Asiatique" említett kötetében a
khorsabadi palota terjedelmes felírásában eléforduló szók gyűjte
ményét adják. Minél több ily egyes szógyűjtemény lát napvilágot,
annál közelebb van azon idő, melyben az assyr nyelv szótára meg
írható lesz.
A sémi nyelvek szótár-irodalmára, a mennyiben ez a közhasz
nálatnak nyitva áll, egy tekintetet vetve, észreveszszük a teljesség
től való tetemes hátramaradást. A bibliai héber nyelv szótára szerencsés[kivételt képez. Gesenius érdemeit e helyen említetlenül nem
hagyhatjuk.
A Targumim-ok szótárának megírásához dr. Levy fogott, de
e szótárnak jmég csak két első füzete jelent meg *). Egy másik dr.
Levy (M. A.) phoeniciai szótárt adott ki, melynek előszavában írja,
hogy szótárának csupán kilenczed része foglaltatik Gesenius phoe
niciai vocabulariumában l). Azonban ezen így megbővített szótár
még sokfelöl gyarapítható. Bernstein syr szótárának kiadását csak
megkezdhette. Lane arab szótára sem kész. Az eddig használt syr,
arab szótárok hiányosságáról Lane és Bernstein meggyőző tanu') Chaldaisches Wörterbuch über die Targumim und einen grossen TheiI
desrabb. Schriftthums. Erste Lieferung. Zweite Lieferung. Leipzig, 1866.
2
) Phoenizisches Wörterbuch. Breslau, 1864.
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ságot tesznek. Ezen, a phoeniciainak kivételével, századok óta irodal
milag ismert sémi nyelvek szótáraiban ily hiányosságot fedezvén
fel, nem lehet csudálnunk, hogy az assyr nyelvnek még csak egy
kis szógyűjteménye van meg. Azonban már ebből is meríthet a szó
hasonlítás a többi sémi nyelvekbeli szók eredeti értelmének földe
rítésére sok érdekes adatot.
Az assyr hangtanra nézve fontos tudni, hogy mássalhangzói
nak számában és értékében a héber és arámi nyelvekkel egyezik
meg; hangtani törvényeiben azonban az arab és héber nyelv képét
viseli s az arámi nyelvektől eltér. Az assyr nyelv a héber sziszegő
betűket (sibilantes) megtartja, s nem változtatja el „rautae consonantes"-ekre. Az eddigelé ismert assyr szókincs legnagyobb része
közös a többi sémi nyelvvel. Némely szóban a sémi nyelvek éjszaki,
más szóban a sémi nyelvek déli ágával egyezik meg, egy harmadik
része meg kizárólag assyr. A particulák rovata alatt is több csupán
csak az assyr nyelvben eléfordúlókra találunk. Értelmök meg
határozása tetemes nehézséggel jár. Ilyenek JN, mely a ritkán elő
forduló b helyett áll; JN ( = ban, ben).
A hasonlítható assyr szók közül legelőször is az 1DN szót em
lítem, melynek értelme az assyrban : látni; imur = lát. A héber 1ÖN
tudvalévőleg = mondani (dixit) *), továbbá = gondolni, parancsol
ni. A syr 'emar == dixit, locutus est; studuit, laboravit 2 ). Az arab
**^

G

..*

v*f = parancsolni ^L*f = idö , alkalom (xaigóg). AZ assyrban 10K
mellett l'Dl is fordul elé hasonló értelemben ( = látni). Ezen alakok
gyöke mar; ^ = transivit, praetervectus fűit, proeessit, abiit,
praeteriit stb. "HE a héberben = folyni, csepegni (ily értelemben
ezen ige nem használtatik az ó sz. könyveiben. rnntt = epe (arabúi
iyo); -!» = csép (a np^» névszóból eredhetett a keserűséget jelző
i

névszó és azon igealak, melynek értelme „keserű lenni"). Az elfolyás , elmúlás lévén a ViD eredeti értelme, ezen értelem egyfelől
látássá, másfelöl szólássá módosulhatott. A látás ugyanis a tárgyak
') Paucis in exeinplis iisque incertis et nonnisi sequioris Hebraismi
absolute póni videtur pro ^ T J (loquutus eat). így ír Gesenius.
2

^fin

) Edmundi Castelli lexicon syriacum ex ojus lexico heptaglotto seorsim typis describi curavit Joannos Dávid Michaelis.
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képeinek megjelenése és elmúlása a szem reczehártyáján. A szólás
pedig az ajkakon elhaló szavak elmúlása. Mózes szépen hasonlítja
szavait a harmat folyásához (5-ik k. 32, 2. Károlyi G. fordítása
szerint) : „Csepegjen mint az eső az én tudományom, folyjon mint a
harmat az én beszédem."
o -^
= occasio praeceps (az elsiető alkalom). A gondolkozás
és szólás összefüggése a héber, cháld, számaritán "ION igében nem
fog meglepni. Hiszen a szó a gondolatnak, a fogalomnak nyilvánu
lása ; a fogalom a belső, még hallhatóvá nem lettt szó. A görög nyelv
ben Xóyog: 1) szó, 2) ész, értelem, 3) tartalom, beszédtárgy.
2í?N = 2"py, asíbut = lakók (part. kai., m. plur.). A héber
G

\ arab y ( u b j = lóca concessus) helyett, mint látjuk, N betű áll
hat az assyr szóban. A részesülök n. n. alakja a többes-számban az
assyr nyelvben jellemzetes. Fokozottabb abstractio lesz ez által
elérhető.
*wy = deszka. Ide tartoznak az arab ^
chald *ntt71 syr
gisoro szavak, melyek mind hidat jelentenek, ""nitt a héber "itöp (==
összekötni) igével függ össze; l ^ p = összekötés. Ezen szó erede
tibb értelme az arab y^S igében maradt meg változatlanul. Az öszszekötés fogalmának kifejezésénél a tárgyak megtörését jelző szó
is ajánlkozott s a héber nyelv épen ezen szót választotta az össze
kötés kifejezésére. A híd szó kifejezésében valamennyi sémi nyelv
megegyezett, erre épen a megtörést (fractura) jelző szót hasz
nálván.
hyr\ = állani. Ezen értelem rejlik a hxn szóban is, a mely
„zászlót" teszen; S}} = signum erectum. E szót az eddigi magya
rázóknak nem sikerült megfejteni.
*\i « láb. Ez felette meglepő értelmű assyr szó; a többi sémi
nyelvben T mindig „kezet" tesz. Ajad szó eredeti értelme a nyitva
tartott kezet *), a láb talpát jelentette.
A kiegyenítés, egyengetés képzi eredeti értelmét. Az arab
\&y ige (mely a J o szóhoz közel rokonság viszonyában áll) = aequa') t)3 tulaj donkép = marok^quod incurvatum, cavum est. A -p ée e p közt
eredetileg fontos különbség létezett.
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vit, complanavit. A 1"> eredetileg a lapost jelenté, a mi épen úgy le
het a kéz lapja, mint a láb talpa. Az arab f<3« ige rokonságához tars
^
tozik e két szó: ^J<>, i>f3; az első = pretium, pecunia aut aliud,
quo redimitur, expiaturve caedes; a másik „völgyet" tesz.
liO = tudni. Ezen ige az arab &&S (res manifesla est) igé
vel függ össze. A héberben a Hifii alak van használatban.
s

N1D = repülni. Ezen ige az arab yo-val együtt az assyr, hé
ber, arab ICN-val függ össze. Verba volánt.
l l ű = ire. Ezen ige is az előbbi szócsaládhoz tartozik.
113 = procerum esse. Az arab *X$J; a héber Ti.1 szóban is ez
az alapértelem.
DXJ> = anyag. A héber D¥y = csont.
N3ü = ember. Ezen névszóval azonos a héber N2X == sereg.
Ezen szó valószinüleg a héber yp szóval függ össze; ezen nevezet
az ember egyenes tartása (statura erecta) végett támadhatott. A NJ3X,
megfelelöleg az um.N szónak, embert és embereket (sok embert, sereget) jelentett. A héber nyelv e szónak csupán csak második értelmét őrizte meg.
np = kéz. Ezen szó etymologiai megfejtése érdekes fel
advány.
A talmudban Hfíp = nyel (manubrium), markolat (a marok szó•. --^
ból Handgriff); a i = valaki beszédjéből szavakat elkapkodni; b:5
= szolgálni, tulajdonképen kézi munkát cselekedni. Mind ezen sza
vakban benn van a kéz, kézbevétel, kezelés fogalma.
híTi = pede movere. by\ héberül = láb. A 731 héber ige szinte
ide tartozik ( = circumivit; 731 = kereskedő).
D.11 = misereri. Több assyr szóban a héber n helyett ,1 áll.
fihv = bevégezni; sillan •= vég. A zsoltárokban oly gyak
ran eléforduló iSo szó ezen assyr ige értelmében veendő; nyilván
e két szó szorosan összefügg. Ninivében a babyloni D helyett V betű
ejtetik ki. Az V nek azon két hangzása, melyet a héber megkü
lönböztet (az írásban a punctum diaeriticum holléte által: w és íj),
az assyrban ki nem fejlődött, .170 tehát = szünet (pausa). A .iSp
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szó (Geseníus szerint „tot interpretum conjccturis et hallucinationibus vexata") ezen segítséggel etymologiai tekintetben megvilágostttatik.
Végre még a Tnn szót említem (== hagyni, elhagyni). Ez az
ige ezen értelemben az assyron kívül csak az arabban fordul elé :
dj> = hagyni, elhagyni. A diáidban eléforduló "pn = elűzni.
GR. KUUN GÉZA.

MORDVIN KÖZLÉSEK.
Reguly hagyományának a mordvin nyelvre vonatkozó része
a következő darabokból á l l : 1) S z ó g y ű j t e m é n y , moksa- és
erza-mordvin, a melyben a két dialectusbeli szók egymás mellé
vannak írva; de több benne a moksa mint az erza szó. 2) N y el vt a n i „ n o t a t a" a moksa-mordvin nyelvről, egyes kÍ3 czédulákra
írva; ezek a nyelvalakok képzését tárgyalják, de korántsem képez
nek teljes alaktant. 3) Néhány e r z a - m o r d v i n m e s e és d a l ,
orosz írással írva, még pedig nem egy kéztől való; orosz fordítással
e kéziratok közül csak egy van, a többi mind csupán csak a mordvin
textust adják. Még van egy darab ilyen kézirat, mely két mesét s
néhány dalt tartalmaz moksa-mordvin nyelven, orosz fordítással.
A mordvin nyelv eddigelé sem ismeretlen, főleg miután Ahlqvist magok a mordvinok közt tett tanulmányait a moksa-mordvin
grammatikájában *) közrebocsátotta, a melyhez nyelvszövegek és
szógyűjtemény is vannak hozzácsatolva, s az erza-mordvin is most
Wiedemanntól nyert teljesebb grammatikát és vocabulariumot, ki
szintén több vidékekről való erzáktól is tanulmányozta a nyelvet 2 ).
Mind a mellett a mordvin nyelv ismeretéhez még a Reguly hagyo
mány is hozzájárulhat becses adalékokkal, főleg a mi a szókincs
teljesbítését illeti, valamint az erza-mordvin eredeti textusdarabok
szintén lényeges hiányt pótolhatnak, mert eddig csak a mordvin
újtestamentom 3 ) az egyedüli textus, mely erza nyelven közzé van
') Versuch einer moksa-mordvinischen Grammatik, nebst Texten und Wörterverzeichniss. St.-Petersburg 1861.
s
) Grammatik der erza-mordvinischen Sprache nebst einem kleinen mordvinisch-deutschen und deutsch-mordvinischen Wörterbuch. St. Petersburg 1865.
3
) Megjelent 1821-ben Sz. Péterváratt. Ahlqvist ezt mondja róla : „Die&es
mordvinische Sprachdenkmal ist jedoch voll der entsetzlicbsten Unrichtigkeiteu,
welche sowohl durch die mehrfáltige Unwissenheit der Übersetzer, als auch durch
die bei dem Druck von den Correctoren verschuldete Nachlassigkeit verursacht
worden sind." Wiedemann meg így nyilatkozik : „die aber (die Evangelienübersetzung) so voll ortuographischer , Form- und syntactischer Fehler ist, dass die
NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. V.
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téve. Hogy tehát a mi e hagyományban becses van, használható
is legyen, s hogy másrészt a magyar nyelvész közönségnek általá
ban a mordvin nyelv apparátusát könnyen hozzáférhetővé tegyem,
ezen mordvin közlések kidolgozásához fogtam, a melyeket követ
kező rendben szándékozom kiadni: 1) Néhány erza-mordvin ere
deti textusdarab, hü magyar fordítással, a hogy ezt Reguly és Wiedemann szógyűjteményeinek segítségével eszközölhettem. 2) Regulynak nyelvtani jegyzetei a moksa-mordvin nyelvről. 3) Mordvin,
mind a két dialectus szavait egymás mellé állító szótár. Ezek után
még „mordvin tanulmányokban" a két dialectus nyelvalakjait fogom
ismertetni és fejtegetni.
I.
Néhány erza-mordvin eredeti mese és dal.
A következőkben 15 szám alatt közölt erza mesék és dalok kö
zül az 1—7 darab abból a kéziratból való, a melyben az orosz fordí
tás is mellékelve van; a többi mind fordítás nélkül volt, a mely pedig
kivált a 13—lő számokra nézve nagyon kívánatos lett volna. Ezek
ben több helyek vannak, melyeket, a rendelkezésemre álló szétári
készlettel, nem bírtam teljesen megérteni és lefordítani. — A mi
magát a textus közlését illeti, föladatom az volt, hogy azt helyesen
olvassam és átírjam, megtartván az egyes kéziratok különbözéseit
is egyes szó- és nyelvtani alakokra nézve. Csak a mássalhangzók
jésítésében, a melyre nézve az orosz írás nem mindenben biztosan
vezérelhet, annyiban követtem Wiedemann írásmódját, hogy a t pluralisragot soha sem írtam jésítve , sem az 1. 2. birtokos személyra
gokat (w, t). A is-szel való írást (c helyett) csak ott használom, a
hol vagy a t és s etymologice külön vannak meg, vagy (r, n, l után)
következendő s előtt t be van toldva, mint ejtéskönnyítő. így p.o.
eléfordúl jarsan é&jartsan enni, molá és mo\ü} stb.
darauf basirte grammatisclie. Behandlung von C. von der Gabelentz wohl ein
Zeugniss gibt von dem Scharfsinn und der Combinationsgabe des Verfassers, aber
kein richtiges Bild von der Sprache." Magam is meggyőződtem róla , hogy azt
csak cum grano salis lehet használni, ha az ember t. i. másunnan vett kritérium
mal meg is tudja bírálni. De bármily szolgailag ragaszkodik is az eredetihez, az
orosz és ószláv bibliához, mégis-néha eltér ettől, hogy szabadabban fordítson, p.o.
gyakran relativ mondatot használ egyes attribut-szó helyett. Sok helytt igizán
csak úgy érthető meg, ha az embor az orosz eredetit melléje tartja.

ERZA-MORDVIN MESÉK

83

ÉS DALOK.

1. J o v k s k s n a v d o .
>

Erit afat babát, afan babaií ejdist kaksost áraséit, i simtniks
jartsamks nemezde, pakáav moímiks istazo, suro vidíniks vijist
árast, artsime karmast : koda efamks astomks. i vidst bana polok
alov ksnav, i karmast efva cist'i varsniminzí. vasin cistí kajs polok
packa, ombocesti potolokon packa, kolmocesti menel pelts tokatits
i paőkanzo üss. nu , nej baba, acTa struékan varcamo. kust atfa , i
monsaimak! afas ecize teskavs : vat iía korta baba! suskize pejzinze i karmas kuzime. kujs kujs verej, i karmas sizirae. apakarkst babas aíanzo kevkstize : vasolov-li kuzat ? i mereze valonzo,
mastorov pravti'ze. karmas ombocede kuzime. va baba ifa korta!
mofts babant melez'í, merts atanst'in isfana,: kuvat kuzat pek at'a. i
sesti pejsfinze pravt'ize. mest baba, cavovit'? cavovin at'a, cavovin.
ada-zo baba, nej kepittan. kolmocede karmas kuzime, i kujs pelinéan packa. i muá mastor, toso kasi't struckanzo. list baba teskavsto!

1. M e s e , a b o r s ó r ó l .
Élnek atyus anyus. Atyusnak anyusnak gyermekeik a) nem
valának, s inni enni valamit, a mezőre menni szintén, gabonát vetni
erejük nincsen. Kezdtek gondolkodni : hogyan élni, ellenni. S ve
tettek a fürdőszoba lóczája alá borsót, s kezdték azt minden nap
nézni. Az első napon nőtt a lóczán keresztül, a másodikon a szoba
padláson keresztül, a harmadikon elért az égi felhőkig s keresztül
ment rajtok. No, most anyus , hadd nézzük a hüvelyeket! Mászsz
föl, atyus, s engem is végy föl! Az öreg beledugta egy zsákba: vi
gyázz, ne szólj, anyus! Fogába harapá (fogai közé vévé), s kezdett
fölmászni. Mászott mászott föl felé, s kezdett elfáradni. Egyszerre
az asszony kérdezé az öregét: messze mászol-e [még] ? s mondván e
szavát, a földre ejtette. Elkezdett másodszor fölmászni: vigyázz,
anyus, ne szólj ! [de] elment az asszonynak a kedve, szólt az atyusának igy : soká mászol nagyon, atyus! s azonnal fogai közül elej
tette. Mit, anyus, megütötted-e magadat? Megütöttem atyus, meg
ütöttem magamat. Rajta csak, anyus, most fölviszlek. Harmadszor
kezdett fölmászni, s fölmászott át a felhőkön túl. Talált egy földet,
ott nőnek az ö borsóhüvelyei. Jöjj ki, anyus, a zsákból! s az kijött.
6*
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i lisé. karmaát ksnavdost jartsamo. anóak vetavét tujoie, sejat tonatét éijneme i ksnavdost jartsamo. erga baba, kuntsisinik sinst,
mejile sin vese-jak sevsiz. kuntsiát kuntsiát, est kuntsivt; tust
mejilga cijime i must kudine. vana baba kudineá! karmatam esinze
efamo. varstaát peckas, efva simma jartsamo, i jartsaát sin koda
efavi, i mejile matat ocko alov udomo. sast kurok neií sejatne,
karmaát ustomga l) vesnime. te mere: mon jartsamom sevez, tona
mere: mon sevez. ancak at'aá oöko aldo kutmolgatá, i mertá sontsenze babanstin : vana baba, kildemenek ved' ulit. sesti tandatát
sejatne, i vese orgoleát; kadiz atat babát efamo, i se skasto mekij
est sakSnok. pe.
Kezdték a borsójukat enni. Csak megfordultak elindulni, [hát] kecs
kék szoktak futosni s borsójukat enni. Gyere anyus, fogjuk meg
őket, [mert] azután ök mind is megeszik [a borsót]. Fogdostak, fog
dostak, nem foghatták meg; eleredtek utánuk futni, s találtak egy
házikót. Nézd, anyus, a házikót! mi fogunk benne lakni. Betekin
tettek a kályhába, minden inni enni való [van ott]. S ettek ök a
hogy kell, s azután lefeküdtek teknő alá alunni. Eljöttek mindjárt
azok a kecskék, kezdtek a kályhában keresni. Emez mondja: az
én ennivalóm meg van éve, amaz mondja: az enyim meg van éve.
Egyszerre az öreg a teknő alatt megmozdult, s monda a maga fele
ségének : nézd anyus, lám barmaink vannak. Akkor megijedtek
a kecskék, s mind elszaladtak; hagyták az atyust anyust élni [ott
lakni], s az időtől fogva nem jöttek [többé]. Vége.
Jegyzet. l) Az orosz kéziratban e szónak négy betűje, rajta tett
correctura miatt, nem volt tisztán olvasható ; a fordításban : Bt nera,
a kályhában, s így az „ustomga" olvasás mégis eléggé biztos, a
mennyiben ez ustomo-nak prolativusa volna, mely „ustan, fűtök"
igétől származván, igen jól jelenthet kályhát = fütőeszköz.
A fordításhoz, <*) „ejdist kaksost" két külön ragozott szóval
( = gyermekeik), a mi a rendes „ejkaks" (gyermek) szónak össze
tett voltát is bizonyítja. Ezt Wiedemann is gyanítja, az „ejkaks"
mellé tevén: (eedkaks). Eed (W.), ájed, áed (R.) különben külön
használtatik í»z erzában is ; a moksában : id' (R.), ed, id (A.).
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2. M o r o, A l a t i r o s t o.
Vaj osos páros, Alatií osos! son eri-jak vére tarkaso, .pando
piíaso. séden paro Alatií osos: vejke pevanzo Alatií cudi, ombo
peva Sura ved öudi, kunskavanzo Sturma ved cude. varmazo kan
di, cuvtonzo mendi; Sturma ved cudi, kevenzi lázi. pe.
2. D a l , A l a t i r v á r o s r ó l .
Oh a szép város, Alatir város ! 0 lakik is magas helyen, hegy
tetőn (-fejen). Azért szép az Alatir város: egyik végén foly az Ala
tir, másik végén a Szura vize foly, közepén át a Sturma vize foly.
A szele fú«), fáit meghajlítja; a Sturma vize foly, köveit hasítja
(repeszti). Vége.
Jegyzet. a) E z : „varmazo kandi" szószerint „a szele hord", de
miután nincs objectum mellette, azt hiszem , hogy a „szélhordás"
csak „széljárást, fuvást" akar jelenteni.
3. M o r o .
Adado jalgaj poks luga langa jakamo, mazi cvetkatnen sezneme, górni povkan kockamo, pletuskan peva sodnomo. górni povka,
moskovka, iiíazoron bajaga.
Udin udirí uíakaj; mon uduksnin, a-paro on, uíaj avaj, mon
nejeksnin: buto ci-pazos mon piía pesin, a kov-pazos pilge pesin,
bokenevan valdo tesőenetne. ista, parijam, ci- kov-pasne at'ayt ava^t,
a tescenetne aíat pariját.
3. D a l . („A f é r j h e z m e n e t e l h e z " ) .
Gyertek társim a nagy réten járni, a szép virágokat leszakítni, csörgő-gombot«) szedni, a kosár végére kötni. Csörgő-gomb,
czinege, király csengettyűje P).
Aludtam aludtam, menyecske; én aludtam, nem jó álmot,
asszonyom r) én láttam : mintha a nap-isten fejem végén, s a hold
isten lábam végén [volna], oldalam mellett a fényes csillagocskák.
Úgy [hát] sógor asszonyom, a nap- hold-istenek [nekem] após anyós,
s a csillagok sógorok sógornék.
Jegyzetek. «) Csörgő-gomb , a mi a „górni povka" szószerinti
fordítása, melyet az orosz fordítás is ad, nyilván valamely virág
neve (eléfordúl alább a 15, d. számban is). Szintigy
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P) „király csengettyűje" (inazoron bajaga). Az egész sor („csörgő
gomb, czinege , király csengettyűje") összefüggéstelen szókból álló
refrain, a milyent nem ritkán népdalokban találni.
r) A sógornéját szólítja meg a daloló menyasszony. Azt alább
a „parijam" szóval meg is nevezi (oroszul: 30JiOByiiiKa, a férjnek
nőtestvére).
4. M o r o.
Vaj ravo langa sudnat karabfat, karabla lankso vaj nekrut
saldat! sin kisöit mórit, a siiíts avardit. a ve saldatos a simi jartsi,
a kisci móri, soiíts ávardi. siri saldat ved i nejize: i meks nekrut, a
simát jartsat, a kiscat morat ? seks a simán jartsan, a kisőan moran :
veles kadovs puton kudom, kudos kadovs tirin tetinim, vanin avinim ; kerc pelej kadovs Tukstadin lavskim, lavskis kadovs cora t'aka,
lavski vaksso sajin polam; nuravti, sonts avardi. paksas kadovs
vidin surom, partsijin kelánk§ borozdanzo; kardajs kadovst alaSam
skalom, revenem tuvom.
4. D a l . („A k a t o n a s z e r e n c s é t l e n s é g é r ő l " ) .
Jaj a tengeren csónakok hajók, a hajón jaj rekrut [és] katona.
Ok tánczolnak dalolnak, de ö magok sírnak (magokban sírnak). Az
egy katona nem iszik eszik, nem tánczol dalol, ö maga sír. Egy
öreg katona hiszen meg is látta : minek, rekrut, nem iszol eszel?
nem tánczolsz dalolsz? Azért nem iszom eszem, nem tánezolok da
lolok : a faluba maradt építettem házam, a házban maradt nevelő
atyuskám, gondomat viselt anyuskám ; bal felé maradt ringató böl
csöm, a bölcsőben maradt kis fiam, bölcső mellett elvett feleségem;
ö ringat, maga sír. A mezőn maradt elvetett gabonám, selyem-fonal[ak] a barázdái; az udvarban maradtak lovam tehenem, birkám
disznóm.
5. M o r o.
Paksas páros, pokspaksas! kelij paksasokaf pulo, kai' puloso
cej pulo, cej puloso jaksargo. sirist mere langozo, kurmost mere
5. I>al. („A v a d á s z

szerencsétlenségéről").

A szép mező, a nagy mező ! a széles mezőben füzfabokor [van],
füzfabokorban sásbokor, sásbokorban récze; szürkeség a ) mondhat-

ERZA-MORDVIN MESÉK ÉS DALOK.

87

zopozo; pizis navaz nereze, sijas navaz pilginze ; vasún pejiít pulozo,
kavto tarvast sovnonzo. sado jutást, eziz nek ; kavto jutást, eziz nek;
kijava jut'i o^otnik , ledemazo lanksonzo; nejize jaksargon, i artsi
cavmonzo. iíamak cav o^otnik, iíamak cav od cora! kalnis peskse
pizi'de, pizis peskse alnide, aln'itne peskse levkskide. kodan livsin
levkskitneií, sest'i mon cavumak, sesti moií ledemak. budi mon nej
letsamak, estet a-paros uli. i tut sajize cavize; i lavtov langa kajize,
tus kijava molime. vele ciris packulis, ojmseme lotkaksnos: lazamo
valgij kajatuts; orta lanks packulis : kardazos peskets lomaiíde,
kudos peskse raskide. sazorozo lisniksnis lazamo paéa ketsinze,
i ist'a mernekgnes : afakaj afakaj , mezen paro ton tujit', mezen uli
ton kandit? ve ezemnes kulos tetanok, omoce ezems kulos avanok;
kerc pelej kulos sajin polat, kijaks javs íuk§tadin lavss l) piáé fákat.
ni P) a tolla 7), púposság a) mondhatni P) a bögye ; rézbe mártva az
orra, ezüstbe mártva a lába ; olló a farka, két sarló a szárnyai. Száz
[ember] ment el mellette, nem látták; kettő (azaz : két száz) ment
el mellette, nem látták. Az úton egy vadász megyén el, puskája
rajta; meglátta a réczét, s gondolja, hogy megöli. Ne ölj meg engem
vadász, ne ölj meg fiatal legény! a fűzfa tele [van] fészekkel, a fé
szek tele tojással, a tojások tele madárfival. A mint kiköltöm a fia
kat, akkor ölj meg engem, akkor löjj meg engem. Ha engem most
meglősz, magadnak baj lesz [abból]. Mégis megfogta, megölte; vál
lára vetette, elindult az úton menni. Falu szélire érkezett, pihenésre
megállt: jajgató hang ütődött [hozzá]; a kapura érkezett: az udvar
megtelt emberrel, a ház tele rokonsággal. A húga kijött gyászkendö
(jajgató kendő) a kezében, s így szólt [hozzá]: bátyuskám, bátyuskám, mi jót hoztál te, mi az [a mit] te hoztál? Egyik lóczán meg
halt atyánk, másik lóczán meghalt anyánk; bal felé meghalt elvett
feleséged, padlat közepén ringató bölcsőben zöld (újon született)
kis gyermeked.
Jegyzetek. J ) E helyett: lavskis, lavsks. «) A textusban „sirist",
a mi nyilván pluralis-alak („siris-től), s valami különös szürke hol
mikat jelenthet, de nem tudom miket; az orosz fordításban csak
cfcflOBaToe „a szürkés" (neutrum) van. Szintígy a „kurmost" (or.
ford. ropóaTOH púpos) szót „púposság"-gal fordítottam,'ki nem fe
jezve a plurálist. A fordítás tehát itt csak megközelítő.
P) A textusbeli „mere ( = mond)", mint közbevetett szó, így
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érthető : „mond valaki = mondhatni, v. mondhatnánk, v. mondana
valaki."
y) Tkp. „a rajta-valója" (langozo).
6. M o r o.
Tet'kaj tetfkaj teffakaj, tet'kaj ramak monen poline ! polas paro
ulize, polan kiscizi rungozo, sta-tolks palust selmenzi.
Dit'kam dit'kam. difakaj (y. óoram óoram corakaj), ton dit'kam
pel'azat! uskur uskur jakazo, cora kakát caénizi'; sesi sonze parozo,
sesi' sonze mazi'ze.
Teíkaj tet'kaj tefakaj , ramak tet'kaj alasa! alasas paro ulizi,
lismes mazi ulizi; gujks gumbuldüzo langozo, kiseiz kiscist pilgenzi,
statolks pálost selmenzi, jondolks vergidist pilinzi.
Dit'kaj dit'kaj dit'akaj , ton dit'kaj ved pel'azat! uskur naskur
jakazo, ajgor vasot kanizi *); tesi sonze parozo, tesi sonze mazizi.
Teíkaj tet'kaj tetfakaj, ramak tetaj paksine ! paksas paro ulizi,
cin caramo tarkaso, guborpifaso ulizi.
Dit'kaj dhfkaj dit'akaj, ton dit'kaj ved pel'azat! lutkov latkov
ulizi, surori cacmov ulizi; sesi sonze parozo, sesi sonze jonozo. pe.
6. D a 1. Atyus atyus atyuskám, atyus végy nekem feleséget! A feleség jó
legyen, a feleségnek tánczoljon a teste, gyertyaként égjenek a szemei.
Gyermekem gyermekem gyermekecskéra (v. fiam fiam fiacs
kám), te gyermekem bolond vagy! A hogy tetszik úgy «) járjon, fiucskákat szüljön; abban [vanj neki a jósága, abban neki a szépsége.
Atyus atyus atyuskám, \égy atyus lovat! a ló jó legyen, a pari
pa P) szép legyen; kígyóként tekergödzzék a rajtavalója (a szőre), tánczolva tánczoljanak lábai, gyertyaként égjenek szemei, villámként
fényeijenek fülei.
Gyermek gyermek gyermekecském, te gyermekem hiszen bo
lond vagy ! A hogy tetszik úgy járjon, mén csikókat elljen ; ebben
[van] neki a jósága, ebben neki a szépsége.
Atyus atyus atyuskám, végy atyus szántóföldet! A szántóföld
jó legyen, nap játszó helyen, halom-tetőn legyen.
Gyermek gyermek gyermekecském, te gyermek hiszen bolond
vagy ! gidrös gödrös legyen, gabona-termö legyen; abban [van] neki
a jósága, abban neki a deréksége. Vége.
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Jegyzetek. ') E helyet: kannize, azaz : kandnize.
a) A textusban: „uskur, uskuru járjon — a mint látni való, a
csendes, tetszés szerint való járást ábrázoló kettős szó. Az orosz for
dításban megfelel Koe KaKT> „valahogyan." Alább , hasonló helyen,
„uskur naskur" van.
P) A mordvinban két 6zó van, mely lovat jelent: alasa és lisme.
Itt csak azért használtam a „paripa" szót, hogy kikerüljem a „ló"
szónak ismétlését.
.
7. S o d a m o j o v k s t .
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nilin-kemen paíazo, kiskezí usoso. — Sodamo: kapsta.
kiökire meülce, mej mesce; konan selgan, se kul'i. — led'ma.
pis pek-alks ikele, kuvaka karas melganzo — pacalgo pes-cuvtu
kudodo kudos jakstire ataks őijne. — tol.
[marto.
kudo kunskaso ovto lapa. — cev salgoma.
lato velkska aso alasa vani. — kov.
kudo ugoltso ovto rangi. — kevt.
[máks marto.
panfcan kenks koökaravtomo, noldan revet pulovtomo. — náski,
7. T a l á l ó s m e s é k .

a) Negyven inge, s a teste [mégis] kunt [van].—Megfejtés : Káposzta.
b) Görbe mell, bal mell; a kit megpökök, az meghal. — Puska.
c) Sült hasalj elül, hosszú hátgerincz utána. — Serpenyő a serpenyönyéllel együtt.
d) Házról házra vörös kakas fut. — Tüz.
e) Ház közepén medvetalp. — Fáklyatartó.
f) A csűrön át fehér ló néz. — Hold.
g) A ház szögletében medve mormog. — A (kézi) malom-kövek,
h) Nyitok ajtót sark nélkül (valót), eresztek juhokat fark nélkül.—
Méhkas, a méhekkel együtt.
8. J o v k s.
Eraét ata da baba, ejdisk áraséit, mofs atfas bazarov, ramas
pursez, tujize kudov. anst anst sonze, kajs poks tuvoska. karda8. M e s e .
Eltek atyus s anyus,gyennekeik nem valának. Ment az atyus vá
sárra, vett egy malaczot, elvivé haza. Etették etették öt; megnőtt nagy
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zusk ufnes beran ; tavokoda panzinze udals ortatnen, mcns paksav.
mofs mofs kijava, godavs tánze numolo, kávstize: tuvo pataj kov
mofat ? mofan kov salmen nejit; maneft mastort kaladi't. sajimak i
mon martit! sajize martunzo. arst arát, godavs várges : tuvo pataj
kov moftat ? moítanok kov sálmenek nejit; maneft mastort kaladi't.
sájimiz i moií! sajiz i várgezint. arst arst, godavs ovto: tuvo pataj
kov moftat ? moítanok kov sálmenek nejit; mánel't mastort kaladi't.
sajimiz i mon! sajiz i ovtont. arst arst, godavs rives: tuvo pataj kovo
moftat? moftanok keksme, maneft mastort kaladi't. sajimiz imoií!
sajiz i rivezint martusk. arst arst vasov, us meri tuvos: davajto
jama cuvtanok, kekstanok! karmast cuvmo, tuvos sudosonzo, a
ovtos íapasonzo ; cuvst poks jama. tuvos meri: azdo fin jamante, a
mon tavatadiz. sin vajks sovast tov; a tuvos sudosonzo i pavinze *),
i sons tus kudov. a sin toso erast ci kavto, i lamo vacomst jamaótesne 2 ). kortit jutkovast: daj zerebejse kajatanok, kin sede ikele
sevmeks 3 ). kajast zerebejse, satots numolont sevmeks 3 ). lamo-li
disznóvá. Udvarok vala rossz, valahogy kinyitotta a kaput, elmene
kült a mezőre. Ment ment az úton, találkozott vele egy nyúl, kérdezé : disznó néni, hova mégy ? Megyek hova szemeim látnak; ég,
föld összeszakadnak a ). Végy engemet is magaddal! Vette öt magá
val. Haladtak, haladtak , találkozott egy farkas : disznó néni, hova
mentek ? Megyünk a hova szemeink látnak; ég, föld összeszakadnak.
Vegyetek engem is [magatokkal]. Fölvették a farkast is. Haladtak
haladtak ; találkozott egy medve : disznó néni, hova mentek ? Me
gyünk a hova szemeink látnak ; ég föld összeszakadnak. Vegyetek
föl engem is! Fölvették a medvét is. Haladtak haladtak, találkozott
egy róka : disznó néni, hova mentek? Megyünk elrejtőzni; ég föld
összeszakadnak. Vegyetek engemet is föl! Vették a rókát is magok
kal. Haladtak, haladtak messzire, már mondja a disznó : jertek, ás
sunk egy vermet, rejtőzzünk el! Elkezdtek ásni, a disznó az orrá
val, a medve a talpával, ástak egy nagy vermet. A disznó mondja:
eredjetek ti a verembe, én meg betakarlak titeket. Ók együtt bemen
tek oda; a disznó meg az orrával be is takarta P) őket, s maga elment
haza. Azonban ők ott éltek két napot, s nagyon megéheztek a ve
remben. Mondanak egymás között: hadd vessünk nyilat, melyiket
kell előbb megenni. Nyilat vetettek; kijött, hogy a nyulat kell meg
enni. Sok jutott-e [belőle] nekik ? [de csak] megették, s ismét a má-
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tánesk satots ? seviz, i opáf omboce ciste vacomst. kajast opát' zerebejse; satots ovtont sevmeks 4 ). jarsast sonze ci kavto kolmo, 1
nádíaskado lamo. kadovst várges da rives; vaéoinst, merit: davaj
kajatanok kavtoninek zerebejse ! kajast; satots várgezint sevmeks.
rivezes jarsas sonze kuvat. opat' vacoms; jaki jamant-esne i mari
narmun; pustaka livtni i móri : koda sas jamaiíte. rivezes korti
tánze : cuvt jama, mon bu kof va sálmsen nejivilin ci, a to sevtan.
pustakas tandats, karmas rojamo i éuvs varine, va sálmene. rivezes
opat' korti : pustaka cuvt omboce vara, mon bu vanuvulin kavto
sillmsen. narmunes cuvs omboce vara, karmas vanmo kavto salmsenze. opáf meri: cuvt poks jama, stobu pfam kergivií, a to sevtan.
narmunes cuvs sede poks jama i rivezes liss. kortí : nu, acfa nej
andi'mak, pákem vacs 5 ), a to torit sevtan. tust kijava, mofst morát,
godavst kavto avat; molit praznikej, kandit gostineceks pfakat
sukorot vatruskat i alt kotomkaso. narmunes vasoldo kvat'as, meri
rivizinte : azo kekst^ a mon mofan , valgan ikelisk ki lanks; a koda
sin karmit moií májelga panseme, kajasis kotomkast, ton va jarsak.
sodik napon megéheztek. Vetettek ismét nyilat; kijött, hogy a med
vét kell megenni. Ették öt két három napig, egy hétnél is tovább Y).
Maradtak farkas és róka; megéheztek, mondanak : hadd vessünk mi
ketten nyilat! Vetettek ; kijött, hogy a farkast kell megenni. A róka
ette öt hosszú ideig. Ismét megéhezett; jár a veremben s hall egy
madarat; egy czinege röpdögél s énekel, hogy jött a verembe. A róka
mondja neki: áss egy lyukat, hogy legalább egy szememmel na
pot lássak; különben megeszlek. A czinege megijedt, elkezdett orrá
val vagdalni 8) s ásott lyukacskát, egy szemecskét. A róka megint
szól: czinege, áss másik lyukat, hogy néznék két szememmel. A ma
dár ásott egy másik lyukat, [s ö] kezdett nézni a két szemével. Megint
mondja: áss egy nagy lyukat, hogy magam is átférjek e), különben
megeszlek. A madár ásott nagyobb lyukat, s a róka kiment rajta.
Mondja: no, gyere most, adj nekem enni, gyomrom megéhezett, kü
lönben téged megeszlek. Elindultak az úton, mentek mentek, talál
kozott két asszony; mennek ünnepre, visznek vendégajándékba
vajas-süteményt, czukrokat, vatruskákat C) s tojásokat általvetöben.
A madár messziről megpillantotta*)), mondja a rókának: eredj, rej
tőzzél el, én meg megyek, leszállok elejükbe az útra; a mint ők én
utánam szaladni fognak, levetik az általvetöt, te akkor egyél. A róka
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rivezes keks" 6) penka udaloj, a narmunes valks avatnen ikelej.
kvafast sín : &% kodamo narmunes mazí, davaj kundasinek gostineceks ejednen. kajiz kotomkast ki lanks, tust panseme. narmunes
livti a-vasov, opát' valgi, a sin vso májelganzo tofko bu kundamkslivti i a-vasov opát' valgi; avatne koda vasov kadi'z kotomkast, livfas
narmunes sálmstesk. a rivezes karmas jarsamo i prakatnen i vatruskatneií altneií i sukorotnen sevinze. vájks sast avatne, vaőkudiz
kedisk: máje-jak arás. opátf narmunente kort'i rivezes: ada pájittimak, a to sevtan. tust vále vaks, pustakas meri rivezinte : va vant,
molotit at'a da baba, da kolmoce éorask. at'as ufnes lisoj. pustakas
valks afaxít koria lanks, a éorazo kvat'as, meri: tát'aj tát'aj asöek,
mon narmunint tokasa. koda ilisci pivsumaso, da tátanzo koiía lango
cavize -do smert'. a rivezes vans, karmas pájedme, pájets pájets
dovoL opát' rivezes meri pustakante : acTa nej tandavtimak, orgatt'an.
nu narmunes meri : acfa! i.sajize bojarskoj kardaja. meri : va ton
rives draznak zaborin pack pinetnen, a mon karmán livtneme
okoska ikelga. karmas rivezes pulosonzo draznamo pinetnen, a
elrejtőzött egy fatöke mögé, a madár meg leszállt az asszonyoknak
eleibe. Ok megpillantották : ah, mily szép madár, hadd fogjuk meg
a gyermeknek ajándékba. Levetették az általvetó't az útra, elered
tek öt kergetni. A madár repül nem messze, ismét leszáll; de ök
mindig utána, csak hogy megfogják. Repül s nem messzire megint
leszáll. A mint messze elhagyták az átalvetőt, elrepült a madár sze
mükből. De a róka elkezdett enni, a vajas süteményt, és a vatruskákat, a tojásokat és czukrokat megette. Egyszer jöttek az asszonyok,
összecsapták kezüket : semmi sines már. — Ismét szól a madárnak
a róka: gyere, nevettess meg, különben megeszlek. Elmentek egy
faluhoz, a czinege mondja a rókának : nézd, csépelnek atyus s anyus,
s harmadik a fijok. Az öreg kopaszfejü volt. A czinege leszállt az
öregnek homlokára, de a fia megpillantotta, mondja : atyám atyám
állj meg csak, megütöm a madarat. A mint neki fogta a csépet 8), [a
madár fölrepült] s az apját ütötte homlokon halálra. A róka pedig
nézte, elkezdett nevetni, nevetett nevetett eleget. — Ismét mondja
a róka a czinegének : gyere most ijeszsz meg, [azután] eleresztlek.
No a madár mondja: gyere hát! s vitte öt egy úri udvarba. Mondja:
íme te róka, ingereld a kerítésen keresztül a kutyákat, én pedig röp
dösni fogok az ablak előtt. Elkezdett a róka farkával ingerelni a
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pustakas livtni vaFma ikelga. bojaros kvalfas : mást, meri, narmunes
livtni i pinetne ongit; ete a st'ak. Kucinze lakejinze: azdo utfcav,
vani'nk májé ete. lisst lakejtne, kvat'ast rivezinte, pizakats 7 ) : &,%,
merit, da rives ! orgatiz cepste pinetnen, tust panme rivezint majelga,
a rivezes ars ars; van'i, jaj zasasi'z 9 ). ki lankso gocTavs cuvto undo
marto, da son sede kurok sovas undonte, i pinetnen ez sajevt. leksi,
karmas kávsneme : pilgen, fin kov vani'de, veif ovso sevnimiz 1 0 ).
pilgetne merit: da kak 8 ), a min avulinek cije, sasavufdiz 9 ). e, spasiba tanink! meri sálmenste : fin kov van'ide, ved ovso sevnimiz l u ).
korfit: da k a k , a min [avulinek neje] u ) , ton bu ki avult' műje. o,
spasiba tanink! ton pulom, ton kov vanit'? son i meri: mon necovo,
áo kofa toút pilge langa cavirí, stobu sizivilt'. e, ton ista, tak nado,
pinet! livtizeusov pulozo : sevink 10 ) soríze! a pinetne kapudiz puludo, targiz undorít esto; pulont kad'iz, a esinze seviz. a pustakas livt'as
virs, i nej so eri, kot' i sakojde pali. vajks páze.
kutyákat, a czinege pedig röpdös az ablak előtt. Az úr észrevette:
micsoda, azt mondja, ez a madár itt röpdös, s a kutyák vonítnak; ez
nem hiába (ok nélkül) van. Küldé az inasait : eredjetek az uczára,
nézzétek mi ez ! Kimentek az inasok, megpillantották a rókát, ki
abáltak : ab, mondják, róka [van itt]! Eleresztették lánczról a ku
tyákat, neki mentek a rókát üldözni, a róka pedig szaladt szaladt;
néz (vigyáz), nehogy utolérjék '). Az úton egy fa találkozott odúval, s
ö nagy hamar bement az odúba, s a kutyáknak nem lehetett öt meg
fogni. Liheg, elkezde kérdezni : lábaim , ti hová néztetek (mire vi
gyáztatok), hiszen [már] egészen (majdnem) megesznek vala engem !
A lábak azt mondják : ugyan hadd e l , ha mi nem futottunk volna,
utóiérnek vala téged. Ej, köszönet nektek! Mondja a szemeinek: ti
mire néztetek (vigyáztatok), hiszen [már] egészen ( = majdnem)
megesznek vala engem! Felelnek : ugyan hadd el, ha mi [nem lát
tunk volna], te nem találtad volna az utat. Ej, köszönet nektek! Te
farkam, te mire néztél (vigyáztál) ? Ő is mondja: én semmire sem ;
mindig a lábadra csaptam, hogy elfáradnál. Ennye, te ilyen, úgy
kell, kutyák ! kidugta a farkát: egyétek meg öt! De a kutyák meg
kapták a farkán, kihúzták az odúból; a farkát ott hagyták, de őt
magát megették. — A czinege pedig elröpült az erdőbe, s most is él,
habár mindenkitől fél is. Egyszerre vége.
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Jegyzetek. l) Tisztán így van ugyan írva e s z ó , de nagyon hi
szem, hogy itt „tavadinze"-nek kell állani „pavinze" helyett, a meg
előző „tavatadiz" szerint. Nem is találok „pavan"-féle igét.
2
) í g y írtam „jaman-esne" helyett, mert alább elé is fordul „jamant-esne", az itt megkívánt határozott declinatióbeli inessivusalak.
3
) „savmeks" és 4 ) „savmeks" volt; egyebütt mindig sev az
„enni" igének gyökalakja.
5
) E helyett : vaős. Reguly a „vaőan" igét is ismeri = meg
éhezem.
6
) E helyett: kekss.
7
) Tulajdonképen a többes-szám kellene : pizakatát.
8
) Úgy hiszem „ k a d k , k a d í k " helyett v a n , a mi szerint fordí
tottam is. Különben orosz szólásmódnak kellene venni a „da k a k " ot = „de hogyan [mondhatsz ilyet]."
9
) sasa- v. sása- volt írva. É n sasa-t í r o k , ezt a san, moksa sajan (jövök, elérek) igének származékalakjának vévén, melyet Wiedemann intensivumnak nevez. Legfelebb még a sezan (széttépni)
igére lehetne gondolni, de ez nem oly j ó l illik az összefüggésbe.
Wiedemann föl is hozza: sasams erreichen, einholen. — Kevéssel
feljebb ebben i s : „jaj zasasiz" a sasán ige,van, melynek első betűje
Oijaj-vsX való egybeejtés miatt z-vé van lágyítva.
10
) Itt is sev-nek írom az igegyököt sav- és sav- helyett, mint
fentebb 3 ) és 4 ) alatt.
n
) Az előbbi „avulinek cije u hasonlatosságára bele tettem itt e
két szót, mert az összefüggés kívánja. Az eredeti kéziratban e he
lyen „tonbu" kétszer volt írva, s egyszer kitörültetett; látszik tehát,
hogy a leíró itt kissé szórakozott volt.
a) Azaz : a világnak vége lesz, meneküljünk.
P) Lásd az ') jegyzetet.
T) „nádlaskado lamo" = hét időnél több (nádfa-ska).
8) Ez gyaníthatólag a „rojamo" ige jelentése.
e) A „kefgems (férni)" igét először W i e d e m a n n szótárában ta
láltam meg. ;
C) Valami lepény-félének orosz neve (BaTpyímca).
*l) „kvatas." Még alább is fordul elé, hol szintén illik a „meg
pillantani" értelem. Alkalmasint az orosz XBaTHTb (megfogni)-ból
eredt.
ö) A t e x t u s b a n : „ilisci pivsumaso" = int a cséppel, a z a z : föl-
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emeli ütésre. Utána hozzá kell pótolni, a mi nincs meg a textus
ban, hogy a madár elrepült.
l
) Szószerint: „néz, jaj utóiérik."
9. J o v k s.
Erast at'at da babát, meri at'ante babas : aöa at'a, kudopf as
vitft'am reps ! at'as meri: acTa pozaloj. molit, vidiz kudopras ; valkst
tosto, i pogocTast sin nedfa kavto ; at'as meri: baba acfa varstasinek
repseút! babas : ad'a at'a! son poks us kajs; kudopras babas a kuzivi, meri at'as babante: baba tuka piks, a piksent pes sotk mesok;
tons ozak mesokonte, tujik monde piksent peze, mon karmán uskomot tej. babas tus mesok i piks, sulmize piksent, i ozas mesokonte:
at'a usk! at'as uski usks, babas korti' mesokso : at'a, vasolan ? baba,
vasolat. kevstize ist'a kavstkolmst, pikses sezevs, babas pras, kulos.
at'as valks, karmas lajseme; juti vakskanzo várges: afa, meri, must
lajsat? babas kulos. sividimak mon lajseme! májé maksat rnonde
lajsemen-gis ? tuvo uli, maksa a ). Karmas lajseme, a-masti. at'as
meri: orgot', a-mastat. várges tus, si rivez kaliéa: at'a mást lajsat?
9. M e s e .
Eltek atyus és anyus. Mondja atyusnak az anyus: gyere atyus,
a háztetőre vessünk répát! Az atyus mondja : gyere , nem bánom.
Mennek, vetettek a háztetőre, leszálltak onnan, s vártak két he
tet ; mondja az atyus : anyus gyere, nézzük meg a répát! Az aszszony: gyere hát, atyus! Az már nagygyá nőtt; a háztetőre az aszszony nem hághat föl, mondja az atyus az asszonynak : anyus, hozz
kötelet, s a kötél végére köss egy zsákot; magad ülj bele a zsákba,
nyújtsd nekem a kötél végét, s én föl foglak ide húzni. Az asszony ho
zott zsákot és kötelet, megkötötte a kötelet s beleült a zsákba: atyus
húzz! Az atyus húz húzott, az asszony szólla zsákban : atyus, meszsze vagyok-e ? Anyus, messze vagy. Kérdezett így kétszer, három
szor, a kötél elszakadt, az asszony leesett, meghalt. — Az atyus le
szállt , elkezdett jajgatni; elmegyen mellette a farkas : atyus, azt
mondja, mit jajgatsz ? Az anyus meghalt. Fogadj meg engem [ha
lottat] siratni; mit adsz nekem a síratásért ? Egy disznó van, oda
adom. Elkezdett siratni, nem ért hozzá. Az atyus mondja: eredj,
nem értesz hozzá. A farkas elment, jött a róka halott-sírató[nak] a):
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afas meri: babám kuloá. rivez meri: sividimak mon lajseme ; maje
maksat? lajsek rivez, maksan kolmo sarast — atas meri. rivez karmas lajseme: lomaf kulit, a-valmit; ton-gak kulok, iía váfme! nu
sati, afas meri; na sarast, azo kudov. tus rivez kudov, saraz'inze
putinze mesoks; moli bojarskoj kardazga, pinet őijst, ejiz naguna 2 ).
sovas rivez penge pots ; saraz'inze menst mesoksto, koda sovas penge
pots. karmas kavstneme sons isinze 3 ) : selmet 4 ), tiri koj vani'de?
pilk 5) fin koj cijde ? min van'inek penge pots. pilkne merít: min
cijinek tojzo. pulont kávstize: ton meks plosil? nate pinet! koda
pinetne targiz penge potsto, i sezniz.
atyus mit jajgatsz ? Az öreg mondja: az asszonyom meg halt. A
róka mondja : fogadj meg engem siratni; mit adsz ? sirass róka, adok
három tyúkot — mondja az öreg. A róka elkezdett siratni: emberek
meghalnak, nem gyógyulnak föl P); te is halj meg, ne gyógyulj föl P)!
No elég, mondja az öreg; nesze a tyúkok, eredj haza. Elindult a róka
haza felé, tyúkjait betette egy zsákba; megyén egy urasági udvar
mellett el, a kutyák [utána] szaladtak, nem érték utol. Bement a róka
egy fatökébe, a tyúkjai elszabadultak a zsákból, a mint bement a
fatökébe. Kezdte kérdezni a maga' tagjait : szemek, ti hova nézte
tek? lábak, ti hova futottatok ? Mi néztünk befelé a fatökébe. A lá
bak azt mondják : mi futottunk ugyanoda. A farkot kérdezte: te mi
nek [voltál oly] rest ? netek kutyák! A mint a kutyák kihúzták a
fátokéból, meg is ették.
Jegyzetek. ^ = makssa.
2
) Az orosz HaroHHTB ige ez , melyre azonban a mordvin „sasams" mellett nem volt volna szükség.
3
) Az „is" ( = magy. íz) szót egyébként C3ak „ezne" alakban
találtam (membrum R v gelenk W.).
*) „selt" volt írva, a mi nyilván íráshiba; mert nem hihető,
hogy a „selmet" annyira összevonódott volna.
5
) = pilkt, ettől: pilge.
«) „kalica." Regulynál van „kalaj" (moksa diai.) = halottsirató
leányok, kik a koporsó előtt mennek." A „kalaj" egy kafan igére
mutat, a melynek az erza dialectus szerint való nomen agentis-e „kaliéa." Ez tehát a moksa „kalaj"-nek erza megfelelője.
P) „válmit, valme." Wiedemann a „veímams" igét hozza föl
= sich erheben, aufstehen, aufkommen (von einer krankheit).
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10. J o v k s.

»

Atine mofs sokamo, simme mols atines lisinas. Kunduz atinerit
sakalo : májé maksat atine? atines altas jarmakt. a tfamotne jár
ni akt a sajt. miii sodatanok, tont uli sija-paj tejteret kudoso; ton
tujk mindánek! atas kortas : tájmeks mondán nemest ? maksa *).
koda-jin a-maksak? 2 ) aa-maksak 2 ), min sakalo sáznis'fnek, tájtadiz
síre tf amoks. mofs atfas kudov, kucize tájterent poks patanste asteme.
kortas: tumosto vanok tájterem alo, lisman vakska jutat; a tfa
motne toiít noruvit kundamot. tus tájteres aíterne, sija pájze vadize
staso. godavs tájterent karso tfamon ejkakset. kevstiz tájterent: ton
nejf sija-paj tájtef ? arás, mon a-sodan, éjin neje. togo godavst s'fret
atinet i babinet; i sin kevstiz tájtererit : ton nejt' sija-paj tejtef ?
a-sodan, éjin neje. a sonze tájterent pras stas pájnze lanksto. ene
őarkotst si'ret atinetne i babinetne , a kurgosk sustaz lánkse : vana
mást tájs suka, vana mást tájs kurva! ajdo kundasinek, ajdo puvas'inek! tájteres mens, a atatne da babatne *) cist tájterent mejlga.
a son vasná kajize ustorin pakafze, lis 2) ukstor'in vir. atatne poriá
10. M e s e .
Egy öreg ment szántani; inni ment az öreg a forráshoz. Meg
fogták az öregnek szakállát: mit adsz öreg? Az öreg igért pénzt, de
az ördögök nem fogadták el a pénzt. Mi tudjuk, neked van egy
ezüst-fogú leányod otthon; te hozd el nekünk! Az öreg szólt: most
mit tegyek én? oda adom. Hogy is nem adod (ne adnád)? De [ha]
nem adod, mi a szakálladat kitépjük, [s] teszünk tégedet vén ör
döggé. Ment az öreg haza, elküldte a leányt a nagy bátyjához láto
gatni «). Mondta [neki]: oda-menvén nézz leányom lefelé, egy forrás
mellett mégy e l ; hanem az ördögök igyekeznek P) téged megfogni.
Elindult a leány látogatóba, ezüst fogait bekente viaszszal. Talál
koztak a leánynyal ördögfiak ; kérdezték a leányt: te láttál-e ezüst
fogú leányt? Nem, én nem ismerem, nem láttam. Megint találkoz
tak öreg ördögök és [ördög] asszonyok. Ok is kérdezték a leányt:
te láttál-e ezüst-fogú leányt? Nem ismerem, nem láttam. Azonban
neki, a leánynak, leesett a viasz a fogairól. Ezek észrevették, a vén
ördögök és [ördögj-asszonyok, s szájuk
r ) : né, mit tett a szu
ka, né, mit tett a kurva! Rajta, fogjuk meg, rajta, fojtsuk meg! A
leány elszaladt, de az öregek és asszonyok utána futottak. Hanem ő
előbb eldobta jávorfa gerebenjét, s támadt egy jávorfa erdő. Az Öregek
NYKIA'T. KÖZLEMÉNYEK. V.
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ete virent, pájisk vájks sintrevst. a son ete skasto tájteres mens
pat'anste, i nej eri sonze marto.
(öreg ördögök) rágták ezt az erdőt, fogaik egyig beletörtek. 0 pe
dig , a leány, akkor elmenekült a nagy bátyjához , s most is él ö
vele együtt.
Jegyzetek. l ) „batne" volt írva, nyilván csak íráshibából.
2
) = üss.
«) „asteme", azt hiszem, nem más, mint „a§ceme" = lenni, ma
radni. „Elküldte a nagy bátyjához ott lenni v. mulatni" = látogatni.
(*) „noruvit."- Csak az összefüggésből sejtem ki az „igyekezni"
értelmet.
r) Ez : „kurgosk sustaá lánkse" szószerint : „szájuk varrva
hárssal" — de mit tenne ez, nem tudom.
11. J o v k s.
Erast afat babát, atant kulos babazo, kadovs tejternesk. efaát
erast, afas opát' urvaks ] ). kozejkazo martunzo tejter tus kavtoska.
nedía pogoda i meri babas atajíte: jomavtík pine esit tejterit, kar
mán martut eramo; a jomavsak, a karmán efamo. afas sajize tejterinze, tus virej i meri : ton tejterem kockák tese jagudat, a mon
molan tumon káramo. kadovs tejteres, tátazó tus kudóv. copots
cize, tejteres jakas jakas virga, mus kudíne, sovas kud'inente.
a-kuvat asces, sas ovto, kani tejterente kumbfat erk 2 ). i meri
ovtos tejterente: na kerksak kirgasinet, da iFa makso vejke-jak
11. M e s e.
Eltek atyus anyus. Az atyusnak meghalt az anyusa, maradt
egy leányuk. Eltek éltek, az öreg megint megnősült. Az asszonya
magával egy leányt hozott, akkorát mint kettő «). Egy hét múlva
mondja az asszony az atyusnak: veszítsd el, kutya, a magad leányát,
[s úgy] fogok veled élni; [ha] el nem veszíted, nem fogok veled élni.
Az öreg vette a leányát,' elment az erdőbe, s mondja: te leányom,
szedj itt bogyókat, én meg megyek cserfát vágni. Ott maradt a le
ány , s az atyja haza ment. Esteledett a nap, a leány járt járt az
erdő hosszában, talált egy házikót, bement a házikóba. Nem soká
volt ott, jött egy medve, hordott a leánynak kagylókat gyöngyöket.
Mondja a medve a leánynak : ne, fűzz nyakravalókat, ae ne adj
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erge riveskente ! kannás tejteres kerksamo. riveskes liss kaznasto,
meri: pat'akaj tif akaj monda ergine, monda vejkine, nuzasto mastuvan. tejteres salavine maksi' tenze ergine. — kudoso atfant babazo
meri: azo pine, vesnik tejterit, karmán efamo; a vesnisak, a kar
mán eíamo. at'as sajs udalinze kotomka, tus virej, vesnes vesnes,
mujize tejterinze kumbranek ergenek. kudoso uli pinesk, t'avní :
tet'am s'i, patán tusazo kombfanek ergenek. babas lisi, őavi cavi
pinent: a ton a ista merk „t'av t'av, tet'am si", lovázat tuji." pines meri:
vadnek kavto pelde pacalkset blida lango, ista karmán favnomo.
babas vadni, son sevsinze, opatf ista karmi t'avnorno. babas lisi, opát'
cavi őavi pes-cuvso 3 ). udals ortava sovas at'as, tujize tejterinze
kumbranek ergenek. babas opat' i meri afante : jomavti'k pine esin
tejterem, efan; a jomavsak, a efan. at'as tus, sajize, meri : kockák
ton jagudat, a mon mofan tumon káfamo. at'as tus kuv 4 ), kadi'ze
tejterent. öize copots, jakas jakas tejteres virga, mus kudi'ne, sovas
kudi'nente. toso ovto kerksi erginet kumbrinet. tejteres karmas
kerksamo, üss kaznasto riveske, meri: pat'akaj tirakaj, monda,
egy gyöngyöt is a kis rókának! Elkezdett a leány fűzni, kijött a
padlat alól a kis róka, azt mondja : nénikém etetőm , nekem egy
gyöngyöcskét, nekem egyecskét, föl bírom magamat a szükségből.
A leány titkon ád neki egy gyöngyöt. — Otthon az öregnek az
asszonya azt mondja: eredj kutya, keresd a leányodat, [s] fogok élni ;
[ha] nem keresed, nem fogok élni. Az atyus magára vett egy átalvetőt, elment az erdőbe; keresett keresett, megtalálta a leányát
kagylóstul gyöngyöstül. Otthon van nekik kutyájuk, [az] csahol: P)
Atyám jő, a nénit hozza kagylóstul gyöngyöstül. Az asszony kimegyen, üti üti a kutyát : hanem te így szólj „csah, csah, atyám jő,
csontokat hoz." A kutya azt mondja : kenj kétfelöl lepényeket tálra,
úgy fogok csaholni. Az asszony keni, ő megette, megint úgy kezd
csaholni. Az asszony kimegyen, megint üti üti a serpenyönyéllel.
A hátulsó kapun bejött az atyus, hozta a leányát kagylóstul gyöngyös
tül. Az asszony megint mondja az atyusnak: Veszítsd el, kutya, a
magam leányát, [úgy] élek; [ha] el nem veszíted, nem élek. Az Öreg
elindult, oda vitte , mondja: szedj te bogyókat, én megyek cserfát
vágni. Az öreg elment haza, ott hagyta a leányt. Estveledett, járt
járt a leány erdő hosszában, talált egy házikót, bement a házikóba.
Ott egy medve gyöngyöket kagylókat füz. A leány elkezdett fűzni,
kijött a padlat alól a kis róka, azt mondja: nénikém etetőm, nekem
7*
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ergine, monda vejkine! tejternes meri: vanika ovto babaj, riveskeá
vési. ovtos meri: a ton tok 5) putom pras ksnen palkaso! son tokasazo. riveskeá meri: nu mastuvan ikele-pelej. tejteres mats ovtont'
vaks, ovtos satorso tejterint sindrize. sas kudosto tetazo, tujinze
lovazanzo, sajinze kápters, i sajinze kudov.
gyöngyöcskét, nekem egyecskét! A leányka azt mondja: nézd medve
anyuskám, a kis róka kér. A medve mondja: te üss tögyöm végébe
vasbottal! ő megüti, a kis róka mondja : no bírom magamat ezen
túl. A leány lefeküdt a medve mellé, a medve — val 7) a leányt
szétszaggatta. Eljött hazulról az atyja, elhozta [onnan] a csontjait;
vette kosárba s elvitte haza.
Jegyzetek. l) E helyett: urvaksts.
2
) = erkt, ettől: erge.
3
) = éuvtso, ettől: cuvto.
4
) E helyett: kudov (haza). Meglehet, hogy csak íráshiba; de
az is, hogy a „kudov" néha a beszédejtésben így összevonódik.
5
) A „ton tok" helyett csak ez volt: ton; de így nincs ige, pe
dig itt parancs van kifejezve, a mejynek a következő „tokasazo" a
végrehajtását adja elé.
«) „kavtoska." így fordítom Ahlqvist §. 78. szerint, ahol ilyen
példa van: avaska = von weibes grösse, alasaska = „von pferdes
grösse." A „kavtoska" itt a leány otromba vastagságára czéloz. Kü
lönben a ska ragot már fentebb is találjuk, a 8. szám alatti mesének
elején: „kajs poks tuvoska", azaz: akkorára nőtt a mekkora egy
nagy disznó. A rag eredetére nézve azt vélem, hogy nem egyéb,
mint a mordvin „ska (idő)" szó, a mi mellett csak a tatár cay; csuvas £o% szóra kell emlékezni, mely időbeli és testbéli vagy térbeli
kiterjedést jelent.
(3) Gondolom ez találja el a „t'avn'i" értelmét.
T) „satorso." Nem találom a „sátor" szót; talán az oroszból vett
„lapa" helyett való igazi mordvin szó = talp.
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12. M o r o t.
a) Mon kaduvin andamos tet'asto vejkine, avastonzo skanfunzo. öoksne pozda madnilin, valkske rana staksnilin. kov dumajin
gadajiá? poks vir langov tuksnilin. purnas sernas sbrujanzo; kfánsin tolgat solmonzo, targan uéke ozdanzo. targan parsej lavskeze,
sijas navaz kfukazo. sado vadkámen tumonzo, kavto sat piŐenze ;
taratsto tarats vájs tokSest, selmste selms vejks vanksnost. sokas
izas kundililt'; poks pofanava jakseksnest, jadaz lejin kuvalma guíajaksnost, lamo suro vidneksnest, sájed kopnas vackaksnost.
b) Mámul mokso poks mokso, Rauzo mokso kol mok§o. Suroií
kuvalms janneze, Suro pfaso stanneze, Suron kuvalins valgejneze.
kajat'i kudoso sisera Rauzo mokson polanzo; avardit öirildit vére
Niznoj kijava: eí tujit'! puvak puvak kol-varma, targak ton rauzo
poks pálne; pizek pizek pizemne, naksavt naksavt Mámul mokson
cuvtonzo, sitrek sitrek kol-varma cuvtonzo, naksavt Rauzon moksoú pizenze.
12.

Dalok.

a) En maradtam a fiatal ember, atyától egyecske, az anyjától
egymaga. Este későn le akartam feküdni, reggel korán föl akartam
kelni; hova gondoltam találgattam ? A nagy erdő-térséghez «) akar
tam indulni. Gyűjtötte szedte P) a szerszámait; holló-tollak a szár
nyai, húzott drót a kantára; húzott selyem a bölcsője, ezüstbe mártva
(megezüstözve) a horga. Száz ötven a cserfája, két száz a fenyüfája;
ágról ágra egybeérintettek (összeérintkeztek), szemből szembe egybe
nézegettek. Ekéhez boronához akartak fogni; a nagy mezőn át lép
deltek, — Y) patak hosszában sétáltak, sok gabonát vetegettek, süni
asztagba rakogatták.
b) Mámul 5) mordvin nagy mordvin, Fekete mordvin —«)
mordvin. A Szura (folyó) hosszában az ösvénye, a Szura fején (vé
gén) az osztovátája, Szura hosszában a hangja. Lármáz C) otthon
Fekete mordvinnak hét felesége (? cseléde) ; sírnak rínak íj) fent a
Niznoj (novgorodi) úton : hej elmentél! fúj fúj zivatar ö), húzz [össze]
fekete nagy felhőt; essél essél eső, rothaszszd rothaszszd el Mámul
mordvinnak fáit, rothaszszd el Fekete mordvinnak fészkét.
Jegyzetek. «) „langov" itt nem postpositio, mert különben
„lanks" alak használtatnék, s előtte genitivus volna, „vir-lango",
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mint compositum, lehet „erdő-térség", mert „lango"-nak superficies,
tér jelentése van, p.o. kalmo-lango (sír-tér) »= temető.
P) „sernas" nyilván az előtte álló „purnas" synonymuma, s
nem lehet azért itt a „sernems : szükségét végezni W." ige. De ki
értetik subjectumnak, az előttem homályos. A kovetkezökhez az is
jobban illenék, ha a „purnas sernas"-t participiumnak lehetne érteni,
úgy hogy „sbrujanzo" nomínativus volna.
r) „jadaz" a „lej : patak" előtt akár tulajdonnév is lehet, a mit
én itt meg nem tudhatok.
8) A „MamuF" csakugyan eléfordúl a férfi-tulajdonnevek kö
zött, melyeket Reguly összeírt. Azért a párhuzamos helyen álló „rauzo : fekete" szót is tulajdonnévnek vettem.
s) „kol" szó van e helyen, mely a „poks"-nak megfelelőleg adjectivum volna. Alább a „kol-varma"-ban is van kol, a mely a „kovol
wolke, regemvolke W." szóval igen alkalmasan egynek vehető.
E szerint talán „vastag"-ot jelent.
í) „kajafi"-nak e jelentése körülbelül az összefüggésből s a
„kajgi: hangos R." szóból kisejthetö.
*)) „cirildit" az „avardit" mellett, nyilván hangutánzó, csak
olyan lehet, a milyen a magy. ríni a sírni mellett.
ö) „kol-varrna", lásd az e) jegyzetet.

13. M o r o t.
a) Jalginen azuravinen , jalginen bojaravinen , sovado sado
jalginen t'urma banazin, turman sledin sledinen, umorijan brodiií
brodinen, ojsede azuravinen, ojsede bojaravinen, aséede azuravinen,
ascede bojaravinen ! vanimiz azuravinen, vanimiz bojaravinen, koda
sindiri sedejin, sivin sijarí salmokskeks, mendivirí pizen keckakskeks. valkske stin ranenka, coksne madin pozdenka. asineste síin
13. ( M e n y a s s z o n y i )

Dalok.

a) Társaim asszonyaim,- társaim úrasszonyaim, menjetek be,
jöjjetek társaim a börtön fürdőmbe a), börtönnek
,
P),
üljetek r) asszonyaim, üljetek úrasszonyaim, legyetek itt asszonyaim,
legyetek itt úrasszonyaim! Néztetek engem asszonyaim, néztetek
úrasszonyaim, hogyan törtem szívemet, szakadtam 8 ) mint ezüst-tü,
hajlottam mint réz-horog. Reggel fölkeltem koránj estve lefeküdtem
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nardin, javavti') tejteí udomnem. karsin kavto pitginen ; prakstam
tapard'i *) vadaséi; prakstapem scedi pecadi; karem tongi potmadi;
karksem tapard'i sormadi. pokajem őrsi, kiskspedas; suspanom"brsi
runks ladas. vanks lijanazin pokajem, aso gumagan*) suspanom.
algát livtin umar-undon undoksto, elziret' livtin pizeí lopasto ; elzire
vaks livtin mako svetkasto ; sive-pent livti*) smorodina lopasto, sive
viksnin sirizdi *) pavan tolgasto. purniií tájter pirinem , jorundi ')
tejter serinem. nile t'uromseikinen puromodo vaksozin ! ajdo azuravinen, ajdo bojaravinen; ascede azuravinen, ascede bojaravinen!
kruzan pizen kruginen, pifan pizen pletennen.
b) Ok tirinen, kavto vaskamnen! tirinem tiri avakaj, saka
malazin, molU a vaksozin! pasiba tramozit vanmozit! tirinem tirá
tet'akaj, saka ikelin, molka malazin! pasiba tramozit vanmozit!
ve pelin asci Öi-paskein, ombo pelin kol-baskem, nufaná serin kirdinen, lovtaná sacon keksinen. koj baslovat tirinem tet'akaj ? poks
tet'an vaks, babán vaks. tirinem tifá avakaj , koj baslovat tirinen ?
későn. Fehéren mostam, törültem, osztottam, [én a] leány, az ál
momat. Fölbocskoroztam két lábamat; lábtekercseimet föltekertem,
kisimogattam; tekercsvégemet — e) megpecsételtem; bocskoromat
fölöltöttem — C); bocskorszíj amat föltekertem, kiczifráztam. Ingemet
öltöttem föl, a testhez tapadt; suspanomat öltöttem föl, a derékhoz
illett. Tiszta lenből való az ingem, fehér pamut a suspanom. Az alsó
hímzéseket vettem almafa gyökérből, az — *]) vettem berkenyelevélböl; az
1 *)) mákvirágból; a gallérvéget vettem ribiszkelevélböl,
a gallér hímzését $) — i) páva-tollból. Gyűjtöttem [én] leány sövé
nyemet, dobáltam [én] leány makkomat. Négy börtönöreim gyüle
kezzetek mellém! Gyertek asszonyaim, gyertek úrasszonyaim! le
gyetek itt asszonyaim , legyetek itt úrasszonyaim! Körzöm réz-kö
reimet, kerítem réz-cserényemet.
b) („Az elmenetelnél"). Oh szüleim, két szeretett*) szüleim!
Etetőm édes X) anyuskám , jöjj közelembe , jer hozzám! Köszönet
a tartásodért, gondviselésedért! Etetőm édes atyuskám, jöjj elém,
jer közelembe! Köszönet a tartásodért, gondviselésedért! Egyik
felemen a Nap-uram, másik felemen a Hold-uram, kik nekem hin
táló termetet tartanak, halovány születést elrejtenek v). Hova adsz
áldást édes atyuskám ? Nagy atyához, nagy anyához. Etetőm édes
anyuskám, hova adsz áldást ? Nagy atyához, nagy anyához, sok hi-
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poks tet'aií vaks, babán vaks, lamo kuli rodi'n vaks. mon ej vanan
tiri avineni, mon ej tujan, tif á tetinem ; pize kaéamneks ej lisan,
aso ksnovineks kevíran.
c) Kodamo kardajs tujimiz, kodamo pifavs uskimiz ? a sodan
ete kardasto, a sodan pifavto. sedikele buvala pokval'uskan maravtovs kardazos, samakvafuskan piravtos. ete kardaz vakska jakiliii,
valgej-pede jutilin, selme-pede vactiliií, koda sirilsa kvalilsa, koda
pokvaíuvalsa! mosne mostaz kardazom, most pátne őavoz gozdazo,
most etkne kfejaá smolaso ; kudopram tokás menet vaks, pelemenerse valínanzo; kudo kunskaso öi-pazom, kudo kunskason kol-pazom; koda tutets pirinem! ruzin kalmo torit kudot, moda vaksne
tont vauna , peksen kerin tont kenksi; lom ileven piravtot, kaf ileven vert'avksot; mostot naksats navozoks, gozcTa tejevst sovakaks,
tont smolat tus rudazoks.
d) Lisminen arát pokorso, serebfannoj potkovso ; sijaks kumbuld'it langinesk, sta-tolks pal'it semiinesk ; nalkaz nalkit pilinesk,
siran erge askinesk; tejterin kastas kuroksisk, prozumentiii 2 ) slijinesk 5 potino cepke ozdinesk, paf sej jalav pulinesk , nuckaií parsej
res v) nemzetséghez. En hej nézek édes anyám, én hej indulok édes
atyám, zöld füstként hej kimegyek, fehér borsóként elgördülök.
c) („Az udvaron"). Micsoda udvarba hoztak engem, micsoda
kerítésbe húztak engem ? Nem ismerem ez udvart, nem ismerem e
kerítést. Azelőtt
£) hallattatott az udvar, — s) a kerítés. Ezen
udvar mellett el járok vala, egy versztnyit megyek vala el, egy
szemvéget (a meddig a szem lát) tekintettem : hogyan terjedt szét,
hogyan dicsekedett °) ! Híddal hidalva az udvarom, a hídvégek kiverve szeggel, a h í d . . . k *) enyvezve szurokkal,- a háztetőm fölért az
égig, fél égben az ablakai; ház közepén Nap-uram , házam köze
pén Hold-uram; hogyan — p) a kerítésem! Orosz sír a te házad, a
föld mellett a te ablakod, hársfa héjából a te ajtód; zelnicze-meggyvesszöböl a kerítésed, fűzfa-vesszőből a házfedeled; a hidad elrot
hadt ganajjá, a szegek elvékónyultak <*), a te szurkod sárrá vált.
d) Lovaim futottak takaróval *), ezüst patkóval; mint ezüst
fénylenek a szőreik (tkp. rajtavalójuk), mint gyertya égnek szemeik ;
játszva játszanak füleik, szirjan «) gyöngy a lóigájuk, leány — <p) a
fékük, paszomántos a . . . uk x); — t ) a kantárjuk, selyem rojt a far
kuk, csomó selyem a sörényük. Hej ráznak mozgatnak ">) ezüstöket,
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grivinesk. ej sornuvtit tarnuvtit, sijat sirnet ej tuvtit; ej dumajit gadajit vere-pelej Moskovov, alo-pelej Kazanej, obed-pelej Sizranej,
pitnejneste miksneme, desovineste ramseme, kai oboziií uskomo
aso ksavin ramamo.
aranyokat hej hullatnak; hej gondolnak találgatnak fölfelé Moszk
vába , lefelé Kazánba, ebédfelé (délfelé) Sizranba , drágán árulni,
olcsón venni, hal terhet húzni (oda vinni), fehér — «<*) venni.
Jegyzetek. J) Azt mégis meg lehet érteni a némileg homályos
textusból, hogy a leány csak magáról beszéli, hogyan élt ezelőtt stb.
Az igéknek e szerint kívántató praet. egyes-számi 1. személyalakja
többször félreismerhetetlenül elé is fordul, p.o. §lin, nardiii, karsin,
livtin. Föltetsző tehát, hogy közben-közben 'i és i végű igealakok
is vannak : javavt'i, tapard'i, vaáasci, scedi, peeadi, tongi, potmadi,
scedi, peeadi, tapardi, sormadi, őrsi, (sivepeiít) livti, sirizdi, jorundi.
Ezek sehogysem lehetnek praesensbeli egy. 3. szem. alakok, mert
képtelenség azt mondatni a leánynyal, hogy p.o. más valaki köti
meg a bocskora szíját. Föl kellene tehát tenni, hogy ezen igék, az
1. szem. íi ragját elvesztették, a mi különben nem szokott történni;
azonban még könnyebb föltétel a z , hogy ezen %,' i végű igealakok
az objectiv igeragozáshoz tartozó praet. egy. 1. szem. alakok, a me
lyekről az ott kívántató ja, ezen textusdarab nyelve szerint, elkopott,
hogy tehát 'ija, ija-végűek helyett állanak, melyek Ornatov moksa
grammatikájában ije-n végződnek. Es csakugyan mindannyi mellett
határozott tárgyszó van, v.Ö. különösen a „sivepeíií livti."
2

) Nem tudni, vájjon csak íráshibából e, de bizonyosan = pozumenti'n (or. H03yMeHrB) e szó.
A fordításhoz, a) Alább van a „négy börtönőr (t'uíomscik)" is ;
valami különös nász-szertartásra vonatkozhatik.
f) Az itt le nem fordított szók közül „sled" = or. c^tfl'B nyomi
„brod" is orosznak látszik (? ópo^Tb gázló); „umorijan" egészen is
meretlen előttem, csak annyit láthatni, hogy turman-val párhuzamos
genitivus-alak.
r) „ojsede" „ojsan" igére mutat, mely „ozsan" helyett állhat,
úgy a mint „kardajs" e h. „kardazs"; ezen ige tehát az „ozan le
ülni" igének frequentativ, vagy W. szerint intensiv alakja.
8) „sivin" v.ö. „sivems brechen (intr.) W."
*) „scedi" v.ö.az ^jegyzetet. —C) „potmadi."
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ri) „elziret (plur.) és elzire vaks" (vaks : araszt R.) bizonyos
inghimzéseknek elnevezései. Az „algát" megvan R.-nál.
#) „viksnin"-nek a „sive-pent"-tel párhuzamos főnévnek kell
lennie ; azért „himzés"-sel fordítottam ; a „viksne- kivarrni hímezni"
ige megvan R. és W.-nál, meglehet, hogy „viksne" egyszersmind
névszó, melytől az ige látható képző nélkül származik, v.ö. kalmo
sír, és kalmams temetni s egyebeket.
') „sirizdi" v.ö. az ^jegyzetet; a „sire szél, szegély" szóból legfelebb a „szegélyeztem" jelentést lehetne gyanítani.
*) „vaskamnen" — a fordításban egynek van véve evvel:
„váckamnen" a „vackán szeretni" igétől.
^) Az „anya, atya" előtti „tiri, tifá" szó, tkp. „tápláló, etető"
felérhet a magyar „édes (anya, atya)" szóval.
M-) Csak annyira értem e sort, hogy szószerint így fordítnám :
„hintálózó-termet-tartóim, halovány-születés-elrejtöim."
v
) „kuli'" a „rodo, nemzetség" előtt nem lehet a „kulan, halni"tól; bizonyosan az a mi a finn kuulu; másutt van „sodaz rodo."
S) „buvala pokval'uskan" és „samakvaíuskan"— orosz szók, s
az első úgy látszik orosz femininum-alak is (óbiBaJia ?), s nem akarom
az alkalmasint hibásan leírt helyet valami constructióba kényszerítni.
o) Megint orosz igealakok, a melyek e darabot nem igen
ajánlják.
") „most etkne", többesi alak „etktne" helyett, amilyen a
„pátne" i s ; de az „étke" szót nem ismerem.
p) „tutets" praet. egy. 3. szem. alak volna ,,tutedan" (?) igétől.
°) „tejevst sovakaks" szó szerint:- „tevődtek sovaka-vLu Itt sem
kezeskedhetem a fordítás helyességéről : a sovaka-t a moksa „suva
vékony R." melléknév hosszabb alakjának vettem, a ka így külön
ben is eléfordúlván a melléknév-képzésben.
t) „pokorso." Úgy hiszem nem tévedek, ha az or. iioicpoBi.nak veszem a „pokor"-t.
u) A „szi'rjan gyöngy" eszünkbejuttatja a „szürjan ezüst és
vas" emlegetését a vogul dalokban, 1. Hunfalvy : A vogul föld és
nép 200. 1.
p) „kastas" — az „erge" párhuzamossága szerint, főnév volna.
Megtudására a „kastan : ajándékozni R." ige sem segít.
x) „slijinesk" — a „sían mosni" ige valamely származéka nem
ad itt értelmet.
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ty) „potmo cepke" — „has v. bél-láncz" (?)volna.
«>) „tarnuvtit" nyilván a „sornuvtit" synonymuma; mint tárgy
a sörény érthető.
<*«) „aso ksavin" — nem tudom , micsoda fehér holmi monda
tik itt megvenni valónak, vagy ezt kell-e olvasni: „ksnavin (borsót)"?
14. M o r o t.
a) Kadovs vesinsnes skamunzo, serojt burojt raksanzo potso.
karso kirs'inze, skaz viskede ansinze, kandon 1 ) vátte simsinze. panka ton avakaj prakinet, ada usktan tont avakaj asteme! us purní
serni a-poskinentavazo; kiís povots veskines raksanzo. ok veskines
ejednem! sedikele tetat marto jakilin, a lutkova latkova artniliií;
Saranskoj ojs ve&insnes artneksnes, bazár kunskas arseksnes. sado
valks avanzo kis vesneksnes; pize vinas son avanzo simize, tantej
pfakas sevize.
• b) Mezden jomas, mezden valmas''4) Odivan-bijos? 3) us tede
jomas, us tede valmas Odivan-bijos : znaf jomavtize, znat' vaímavtize
Odivan-bijont Beketov 3) bojár; son i sajize sinesk paksinesk , son
ledize i purnize paro kuzinesk. ok a zaT paksanok i a zai tánek virinek ! toíko zal' tánek maziií kuzonok ! mazin kuzova guíajaksninek,
a nej nekuva tánek gul'ajamks.
14. D a l o k .
a) Maradt a legkisebbik magára ; szürkék és pejek az ö
lovai bent <*). Istállóban tartotta Őket, törött tönkölybúzát etetett
velük, hordott vizet itatott velük. Süss anyuskám kalácsokat, gyere
viszlek téged anyuskáni látogatni. Már összeszed készülődik P) a
kicsinynek az anyja; befogta, fölkantározta a kicsiny a lovait T). Oh
te kicsiny, gyermekem ! Azelőtt az atyáddal járok vala, hegyen völ
gyön át 8) futok (v. hajtok) vala; Szaranszk városba futott a legki
sebbik, vásár közepére hajtott. Száz rubelt kért az anyjáért, zöld
borban az anyját megitta, édes kalácsban megette.
b) Mitől veszett el, mitől kelt föl e) Odivan-bij ? Már ezért
veszett el, már ezért kelt föl Odivan-bij : tudniillik vesztette, tudni
illik föligazitotta Odivaú-bijot Beketov úr; ö meg is kapta az ö föl
deiket, ö vágta (kaszálta) és gyűjtötte az ö jó erdő-rétjüket. Oh be
sajnáljuk földünket, s sajnáljuk a mi erdőnket! Úgy sajnáljuk a
szép erdörétünket! A szép erdöréten sétálgattunk, de most sehova
nem lehet sétálnunk.
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c) Rauzon paro tejtef! ejt topudan cinas 4) paroci! vedra potmaksne vad katnes, kofol potmaksne vád esnes; tát'anzo panart
lopavtnes, avanzo panart cemeres. Suro vád lanks tus muskeme,
kapetets rauzo pálneze; puvaá viev varmazo. sárgets blagoj pirgene; tus cova pizernne, nact'íze rauzon paro tej teí: ejt 6 ) lotkak
lotkakpizemne ! tetanavan panarísk amuskivit; mon tet'am kudosto
pansamam, avam teiíse0) cavsamam; loman váles urvaks maksamam,
kezej bojarin Ionian eks. a-paro uli erámnem t a-tantej uli jar3amnem ; valkske rana puvtasamiz, staka robotas parisamiz.
d) Udin udin ufakaj , da surguziií. ezem prines tájivin, viet'
bokson moií ci-paske, a kersbokson raoií kol-baske; pran val'ksne'7)
kol pirgene, pirgeneiít park testinet; mánelint park sildejnet. mon
sodasa avinem tont onot, tont onot erams rastams. viét' boksot toiít
ci-paskes tont avavtot, a kers boksot tont kol-baskes tont at'avtot;
pfat valksne 7 ) kol pirgenes tont anda mirdet, pirgeneiít park teítinetne tont ejkaksne 8 ) ; meneliiit perk sildejnetne sodaz rodna.
e) Veret alot a-poks Álon 9 ) kudonzo, krustalnojt vafmanzo,
piáén trubat stolbanzo, pizeií sufsat ortanzo; ksnese cavoz kardasso,
c) Fekete szép leány !
C) Veder fenekén víz —1\)
katlan fenekén víz melegedett; atyjának ingeit beáztatta, anyjának
ingeit facsargatta. A Szura vizéhez indult mosni, támadt a fekete
felhője; fútt az erős szele, ordított a szent mennydörgő ; jött finom
eső, megáztatta a fekete szép leányt : Állj meg, állj meg eső ! [Ha]
atyának anyának az ingeik nem mosódnak: engem az atyám elkerget
a házból, az anyám megver engem seprűvel; idegen faluba ad engem
asszonynak, haragos úrhoz férjhez. Nem jó lesz az életem, nem édes
lesz az ételem; reggel korán fölkeltenek, nehéz munkára hajtanak.
d) Aludtam aludtam menyecske, és fölserkentem. Lócza vé
gére tevődtem , jobb oldalomon Nap-uram , s bal oldalomon Hold
uram ; fejem fölött felhős &) Mennydörgő ; Mennydörgő körül csilla
gok ; az ég körül csillagszikrák i). Én tudom asszonyom a te álmodat,
a te álmod életre szaporodásra [van = életet, szaporodást jelent].
Jobb oldalodon a Nap-isten á te napád, a te bal oldalodon a Hold
isten a te ipad; fejed fölött a felhős Mennydörgő a te fiatal férjed, a
Mennydörgő körül a csillagok a te gyermekeid; az ég körül a csil
lagszikrák a híres nemzetség[ed].
e) Fent alant [valók] a kis Mo házai, kristályosak az abla
kaik, réz csövek az oszlopaik, réz —k *) a kapuik; vassal kiverve az
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serojt burojt raksanzo potso; l^arso kirsinze, skaz viskede ans'inze,
kandoz vette simsinze. meks serojnen a jarstat, meks burojnqn a
simt'at ? seks azorom a jarstam, seks azorom a simt'am: vére pelde
Moskuvsto, alo pelde Kazanste sluzban kine maravksni. pizen stopkat koputan, ravuzo paísej grivinem, mazi pafsej pulinem, vádneks
kumbi langinem , sta-tolks palit salminen , ceverks nalkit pilinen :
sluzban kines sajsamiz , puskán sumnes glusavit pilinen, jakstere
tolnes kurtavi grivinem, lamo vafnes 10) gadavi pulinem, káv pandines sindirivit pizen koputan.
udvara, szürkék pejek az ö lovai bent *•); istállóban tartotta, tö
rött tönkölybúzát etetett velük , hordott [*) vizet itatott velük. Miért
szürkéim nem esztek, miért pejlovaim nem isztok ? Azért gazdám
nem eszünk, azért gazdám nem iszunk : fölülről Moszkvából, alulról
Kazánból, [had-J szolgálatnak híre jár v). Ha réz-poharak a körmeim,
fekete selyem a sörényem, szép selyem a farkam, mint a víz fény
lik a szőröm, mint gyertya égnek szemeim, mint egér játszanak
füleim: hadszolgálatra elvesznek engem, ágyú morajába belesüke
tülnek füleim, vörös tűzbe megég sörényem, sok gödörbe meg
piszkolódik farkam, kőhalomba beletörnek rézkörmeim.
Jegyzetek. J) Alább az e) darabban hasonló helyen „kandoz"
van, a mi itt a „skaz u -hoz jobban illenék. Azonban a „kandon,, is
hasonértelmü part. praet., a minek fordítottam is.
") Lehetett volna „válínas"-t írnom, hogy jobban közeledjék
a W.-féle „vermams" igéhez. Csakugyan „vaím-" fordul elé fent is
a 9. számban (96. 1.). De alább (1. a 7. jegyz.) „valksne" is van
W.-féle „veíksne" helyett.
3
) Helységnévnek veszem, s azért nagy betűvel írom. Értel
mezve, ha, amint sejtem, ebből lett „odivan-pojos", a.m. „amostoha
anya rezgő nyírfája." Szintígy személynévnek kell lennie a „Beketov" szónak „bojár = úr" előtt.
*) Mert különben sem értem a szót, azt sem tudom, hogy nem
kell-e „cinás"-nek írni.
5
) A „tejtef "-nek, mely különben a „nactize" igének objectuma, nincs ragja, pedig a határozott genitivusa kívántatnék, itt: „tejterent." Vájjon nem kell-e a következő „ejt"-et, noha külön van
írva (de interpunctio nélkül, mely egyáltalában nincs az eredeti kéz
iratban), hozzá olvasni, úgy hogy „tejterejt" volna „tejterent" he
lyett a megkívánt határozott genitivus-alak ?
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) E helyett: tentse, ettől: „tent seprű R. W."
) = vefksne W., lásd a 2 ) jegyz.
8
) ejkaks&e-nek volt írva, nyilván csak íráshibából.
9
) Afo-t személynévnek kell venni.
lü
) várnes-nek volt írva; a „vara" diminitivumát inkább varnenek írtam. Különben nem sokat tenne e kis eltérés , v.ö. a 2) jegy
zetet. A „lanio"-t meg e helyett írtam : loma.
A fordításhoz. °) „raksanzo potso", hasonló helyen e-ben is
fordul elé; meg «)-ban is, mint a „befogta" ige tárgya „raksanzo."
E szerint „raksa" lovat jelent, a mit egy alább közlendő moksa-rnordvin dal orosz fordítása is bizonyít.
P) „serni" mint a „purni" synonymuma, v.ö. a 12. számban
„purnas sernas sbrujanzo."
r) „raksanzo", v.Ö. az «) jegyzetet.
8) „lutkova latkova" v.ö. a 6. számban „lutkov latkov" mel
lékneveket a föld egyenetlen voltáról mondva.
e) Noha inkább a „jomas"-hoz hasonló jelentésű igét szeret
nénk itt, mégsem térhetünk el a „val'mas" tudva levő jelentésétől,
ha le nem teszünk minden fordításról.
C) „ejt topudan cinas paroci!" A fölkiáltó jelt csak az „ejt" út
mutatása szerint tettem ki; különben „topudan": megelégedtem, paro
ci : jószág", de értelmes fordítást még sem adhatok. Még az is lehet,
hogy az „ejt"-et a „tejter"-rel egybe kell olvasni, mint az 5) j.-ben
egy alább eléforduló esetről gyanítottam. Különben a „rauzon" vég
w-je sem vétetett még tekintetbe a „fekete szép leány" fordításban.
f\) „katnes" az „esnes"-szel párhuzamos ige.
#) „kol pirgene" — hogy csak egyről van szó, világos; a „kol"-t
tehát úgy értem, mint a „kol-varrna" összetételben, l.a 12, h) számban.
') „sildejnet" — többesi alak, s mint égi tüneményre a „csil
lagok" után alig lehet másra érteni, mint „csillagszikrákra, v. futó
csillagokra." Különben W.-nál van „sildeje : szömölcs."
x) „pizen sursat", többesi alak „sursa"-tól.
X) Lásd az «) jegyzetet.
p.) „kandoá." Fentebb aj-ban „kandon vátte" van hasonló he
lyen, lásd az l) jegyzetet.
v) „sluában kine maravksní" szószerint: „szolgálat útja hal
latszik." Alább „sluzban kines sajsamiz": sz. útjába elvesznek", v.ö.
15, cj-ben „sluában kines avulin tűje." A[kine bizonyosan a ,.ki: út"
7
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szó diminutiv alakja; a „kines" postpositiói jelentése egyezik az
egyszerű „ki"-től származott „kis"-szel is. A jelentésre nézve össze
vethető a cseremisz „jisan", ettől: „ji§a: nyom, út."

15. M o r o t.
a) Mazden paro Puzari paksa? éirev camav pandopfav, lejev
latkov lismaprav; sijaks cudi vádneze, sírneks x) lisi lismaprazo. poks
bojár Puzari paksant sajsazo , Lat'isovskoj bojaravant marto. A ne
Puzan afatne el dumajit, el' gada jit velen puromksne : koda sajmeks
tenek Puzan paksant ? kavlenesk*) bratelniki jakast válen puromksos; kavto pelej sukuúast kolmocin pelej puurgatst: min sajsinek
te paksant, min nál'ksinek te paksant. piratanok, pranok livti korsoks; min tutanok livtamo: a ikelej sasavtam, a udaloj kaduvtam,
a ruzjane pedivtam, a sabfane káravtam.
•b) Mazden paro Atras vir ? undovt taradovt peksenze, nepundarat 3) picenze. kozo táji cinemnes pizine ? paro virs, Atras virs ;
kolmo alnet cinemnes alijas, kolmo lávksket livtneksnes. mázde
mazde pálsinze te cinemnes lavkskenze? poks ofoldo parsi'nze, lavksín salí kavaldo vansi'nze. kona váste kadninze, kona ciné kadn'mze,
15.

Dalok.

a) Miért jó a Puzai mező ? [mert] oldalas arczos a ) hegy te
tős, patakos völgyes forrásom , mint ezüst foly a vize, mint arany
jő ki a forrása. Nagy úr megkapja a Puzai földet, a Latisovszki úr
asszonynyal. De a puzai emberek hol gondolnak hol találgatnak a
falugyűlésen : hogyan lehet nekünk a puzai földet megkapni ? Ket
ten együtt léptek testvérek a falugyűlésbe; kétfelé meghajtották ma
gokat, harmad felé megfordultak P) : mi kapjuk meg e földet, mi veszszük el e földet. Bekerítjük, magunk röpülünk bagolyként; [ha] mi
elindulunk röpülni: sem előrefelé nem érnek utói, sem hátra felé nem
maradunk el; sem puska nem fog rajtunk i), sem szablya nem vág
bennünket.
b) Miért jó az Atra erdő? Odvasak ágasak a hársfái,... k 8) a fenyüfái. Hova rak a csinem e) fészket ? A jó erdőbe, az Atra erdőbe;
három tojást tojott a csinem, három fiat költött ki. Mitől mitől félti
a csinem a fiait? Nagy sastól félti, madárfiat orzó héjától óvja.
A mely éjjel elhagyta, a mely napon elhagyta, míg ö megjött, a/
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samozunzo poks oíolos cavninze, lávksi'n sáli kavalos salinze. tust
pofderse cinemneút kavto salmenze pukstor kámen surunzo el
avardi el utirdi. ki marize ki kulize ? anda mirde marize: ifa 'varde
cinemnem ; ifa toskuva cinemnem! ton tájk piz'ine, a te virnes ton
alijak, a te dfam pots azo livt'ak, inoj mastors mora sires, tusto
kuz pfas.
c) A ulin saco od coraks, saco-uliií avakaj poks vir gunskas
aso kilejneks. mastorin park moii uliviFt undoksken, manelin park
mon ulivift taradnen; kuscit kuscit taradnen, cápit cápit lopinen.
kavto aían molivil't sci uzerse, kera-ulimiz, kudov civ uskuvulimiz,
valdo cevneks laznuvulimiz; ufan avan asciviít, ketse tavne sajivift; aso konov kofínesk, konov sorma tarkinesk. saste od óoraks
a-ulin saco, sluzbarí kines avulni tűje. sacuvulin avakaj luci od kávneks; mon alinem molivif, kudov őiv usku-ulimim, a poks kavneks
laznuvulimim 5 ), kardaz kunskas aca-ulimim. mon jalginen langan
jakault, ervek valkske sukunaksnuvult.
d) Adado jalgan, acTado ojan, mázni kuáova jalgan jakamo,
virga uktorga min guiajamo ; poks polanava jalgan jakamo , mazit
nagy sas megölte, a madárfiorzó héja ellopta. Elmentek — C) a
csinemnek két szemei — ?]) tíz ujjai vagy sír vagy — &). Ki hallotta,
ki vette hírét ? Fiatal férfi hallotta : ne sírj, csinemem, ne — ma
gadat 0 csinemem! Csinálj te fészket, s ez erdőbe tojjál, de ez
—be *) eredj röpülj , más *) országba tenger partjára, sürü fenyü
tetejébe.
c) [Ha] nem születem vala fiatal fiúnak, születném anyuskám
a nagy erdőbe fehér nyírfának. Föld körül lennének az én gyöke
reim f*), ég körül lennének az én ágaim v);
a leveleim o). Két
bátyám menne éles fejszével, levágnának engem, haza S) vinnének,
világító fáklyának hasogatnának; húgaim nénéim ülnének, kézzel
munkákat vennének; fehér papiros a szövetük, papiros írás a... uk «).
[Ha] akkor fiatal fiúnak nem születem vala, [hadiszolgálatra nem
mennék. [Bár] születtem volna anyuskám inkább új kőnek; az ón
bátyám menne, haza £) vinne engem, apró kővé hasogatna engem,
udvar közepére kiterítne. Az én társaim rajtam járnának, minden
reggel köszöntenének.
d) Gyertek társaim, gyertek barátim p) a szép erdőréten tár
saim járni, az erdőben a csalitban °) sétálni; a nagy mezőn társaim
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svetkatnen jalgan tapamo, górni povkatnen jalgan sezneme, sorai 6 )
jutkova jalgan putneme, poks ki sireva jalgan jakamo, mazit coratnen jalgan vannoino. jutit kijava kolmo burlakket, vaj koston jal
gan ene Jburlakne? saratovskojn supav kupeciií. sin molit jalgan
Niznoj kijava, oska bazarga jalgan jalgan jakseksnest, traktir kudova jalgan sovseksnest, jakstere vinado jalgan simneksnest, moran
kuvalma karaWa lankso jalgan uksnoksnost. ej molit jalgan ene burlakne, esisk storonav sinsk tetask avask ejenesk; eí ucit kudoso
sinisk, zerebejnese bratusk ej kajsit: konane mofmeks iiíazorone
jalgan sluzamo. satots vá burlakste inazorone jalgan sluzamo.
járni, szép virágokat társaim tiporni; csörgőgombokat *) társaim leszakítni, — u ) közé ültetni; nagy út szélén társaim járni, a
szép fiúkat társaim nézni. Elmennek az úton három burlakok <p),
vájjon honnan [valók] társaim ezek a burlakok ? Egy szaratovi
gazdagkereskedőnek [emberei]. Ok mennek társaim aNizsnoj (novgorodi) úton , városokba vásárhelyekbe társaim társaim jártak , fo
gadókba szálltak, vörös bort társaim ivogattak, tenger hosszában
hajón társaim úszkáltak. Hej mennek társaim ezek a burlakok, a
magok oldalán az ö apjuk anyjuk gyermekük; várják otthon őket,
sorsot vetnek a testvéreik: melyiknek kell menni a császárt tár
saim szolgálni. Jutott a sors egyik burlaknak, hogy a császárt tár
saim szolgálja.
Jegyzetek. l) „sirnek" volt írva, íráshibából.
) %y v a n írva; vájjon „kavtonesk" akart itt állani? a fordí
tásban ezt követtem.
) „nepundara" melléknév volna, s valóban nagyon elüt a
mordvin melléknevek szokott formáitól.
4
) E helyett „ila avarde." Talán jobban így lehetne írni: „iP
avarde."
•5) Ez volt írva: „laznuvulivmim."
6
) A „sorai" előttem még ismeretlen szó; a moksa „sora :
gaboná"-ra sem lehet gondolni, mert ez az erzában „suro."
A fordításhoz. a ) „öirev camav" — szószerint „oldalas arczos";
nem kísértem azt szorosabban jellemezni; úgy látszik főleg az
alliteratio hozta a két szót egybe; ugyanazt látjuk a következő sor
ban : Zejev Zatkov Zismaprav.
P) „puurgatst" — a „puvuran: csavarni, tekerni R.a igéhez
2
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csatolva „puurgadan" inchoativ, vagy inchoativ-momentan ige len
ne, mely a „megfordulok"-kai értelmezhető.
r) „a ruzjane pedivfani" — personalis passiv ige van, a milyen.a következő „káravtam" is, mely amannak értelmezését könynyítí. A mint ez = vágódunk (szablyával), azaz : szablya vág bennün
ket", úgy amaz mintegy: „ragadódunk puskával", azaz: puska ra
gad ránk = fog rajtunk.
8) „nepundaíat" — lásd a 3 ) jegyzetet.
£
) „cinemnes" a szokott diminutivalak. Nem tudván, miféle
madár ez, megtartottam a „csinem" szót, hogy legalább kiírhassam.
C) „pofderse." *]) pukstor." #) „utirdi" — nem hiszem, hogy
az „utirdan: simítani R." igének itt helye volna, tán inkább az „avardi
sír" igének synonymuma. Különben az egész hely, melynek csak
egyes szavait értem, de nem construálhatom, úgy látszik a madárnak fiai veszte fölött való fájdalmát s jajveszéklését akarja eléadni.
') „tfa toskuva" — annyi látható, hogy reflexív ige van, tán
azt mondja: „ne vagdald, tépdesd magadat."
*) „te dfani pots" — hogy mi a „díain" (vagy „tfam", mert
csak a te-vel való összeejtés hozza elé a d-t), nem tudom; vájjon
„tían : táplálni" igének származéka-e?
*) „inoj"-t csak az orosz HHOÍÍ, HHLiH-nek lehetne tartani, noha
föltetsző, hogy a „más"ra iít orosz szót használ, a mordvin „lia
(moksa : ilá)" közönséges használatú levén. Az összefüggésbe sem
illik a „más országba", miután előbb világosan az van mondva,
hogy „ i t t , ebbe az erdőbe tojjál."
f*) „undoksken." Minthogy a „taradnen : ágaim"-nak áll elle
nében , nem lehet más az „undoks" (dim. „undokske") jelentése,
mint „gyökér." Ezek terjednek a földben, míg az ágak az égben,
mint a dal mondja. Más tehát „undo: faodu." Különben „undo" az
erzában R. szerint „fa"-t is jelent, p.o. „umar undo" almafa. Maga
az „undoks" szó eléfordúlt már fent a 13. számban, s csakugyan
egynek tarthatjuk a moksa „unks: gyÖkér"-rel.
v) „kuscit kuscit" az „ágaim" alanyhoz való ige, valamint
o) „cápit cápit" a „leveleiméhez való. Az utóbbi, hajói sej^
tem, „suhognak"-féle, amaz tán a „kuzan"-nak frequentativuma „foly
vást emelkednek , azaz : „föl s alá ingadoznak."
c) „kudov : haza" után van még a fölösnek látszó „civ" szócska.
rc)Előbb az levén mondva, hogy a szövetük oly szép fehér,
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mint a papiros, az „írás"-hoz hasonlított „tarkine" valami hímzés
vagy kivarrás lehet. A „tarka" különben „helyet" jelent, „tarkine"
annak diminutiv alakja volna.
p) Másutt nem találtam az „oja, ojaj" szót, mely a „jalga, jalgaj" synonymumának mutatkozik.
<*) „uktorga" ez után „virga", a mely szintén prolativus eset.
Látnivaló, hogy „uktor" a „vir"-rel hasonjelentésü, s úgyhiszem
eltalálja a „csalit, harasztos", melyre különben W.-nál csak az orosz
„kustar" szó van.
T
) „górni povkatnen" — lásd e virágnévröl fent a 3. számban
az «) jegyzetet.
v) „sorai" — lásd a 6) jegyzetet.
<p) „burlak" orosz szó, volgai hajómunkások helybeli elne
vezése.
II.
Regulynak nyelvtani jegyzetei a moksa mordvin nyelvről.
Ezen „jegyzetek"-et közölvén, szándékosan meghagyom e czímet, mely legalább többet nem igér, mint a mennyit nyújtanak.
Mert először nem teljesek, p.o. a névmások föl vannak ugyan hoz
va, de nincsenek meg a számnevek; azután nagyobbrészt még csak
példafölhozások, melyekhez észrevételek csatlakoznak ugyan, de me
lyekről a nyelvtani jelenségeket összefoglalólag leíró szabályok még
nem vonattak le; sokhelyt fejtegetés és fordítás nélkül vannak oda
vetve oly alakok, melyeket másunnan kell értelmeznem. Mind a mellett
e jegyzetek, úgy a mint rendezve vannak, a moksa-mordvin nyelv
alakoknak meglehetős vázlatát adják, s nem csak érdekes látnunk,
hogy fogott föl Reguly egyetmást, hanem becses matériáiénak is
kell azokat tekintenünk , melynek, Ahlqvist rendszeresen kidolgo
zott-grammatikája mellett is, főleg ejtési eltérései miatt, a mordvin
nyelv tanulmányozására hasznát vehetjük.

A. A nyelvhangokról szóló jegyzetek.
§. 1. Az ö n h a n g z ó k két osztályra oszlanak; tiszták:
Í, e, a, o, u és átváltak (umlauté) : é, a, e, >'. Tudni kell, hogy Reguly
az é betűvel i-hez közeledő e-t, az e-vel majdnem ö-nek hangzó mély8*
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hangú e-t akar jelelni; az e-nél nyíltabb az V, mely Regulynál több •
nyire csak a szó végén fordul elé; úgy áll tehát e az t'-hoz, mint é
az i hez.
A k e t t ő s ö n h a n g z ó k a t R. kifelejti; csak azt jegyzi
meg, hogy f után az a úgy hangzik , mint ed, p.o. íasta úgy mint
t'eásta; szintígy pí után : pia úgy mint prea.
Az e r z a - m o r d v i n ö n h a n g z ó k a t is egybeveti a moksabeliekkel. Ezek : át e, i, o, u, a. A moksa e helyébe u lép, az a a szó
végén o lesz; az é sincs meg, mindig i van helyette; az e előtt min
dig lágyított mássalhangzó hallik (a mennyire t. i. a mássalhangzó
minősége szerint az jól kivehető); az i majd lágyan majd keményen
(magas- és mélyhangulag) hangzik, de kevés különbséggel; a lágy
i előtt szintén lágyított mássalhangzó áll.
§. 2. A m á s s a l h a n g z ó k : h, j , f, v ; k, g, t, d, p ; b ;
r, 1, n, m; s, z, s, z, c, 5, c, §.
A mássalhangzók változásai. —
A mássalhangzók vagy kemények vagy lágyak (azaz: nem-lágyítottak v. jésítetlenek, vagy lágyítottak, jésítettek). A lágyság folyékonynyá (fluid) teszi ezeket : t; d, 1, r ; 11 (f, cF, 1, r, n ) , röviddé -a
sziszegőket; nem igen észrevehető ezeken: k7 g, p ; b, m, v, f, p.o.
tacka (lágy k) és tackat (kemény k)- a lágy h i-félét hallat 1 ). A
mássalhangzók iágysága, a mennyiben azok folyékonyságában áll
(azaz a tulajdonképi jésítés, ezekben: f} cT, l} f, n) főleg a, o, u előtt
tisztán kivehető; a, e előtt kevésbbé vehető észre, minthogy a más
salhangzó itt a lágy elemét az önhangzóra viszi át; i előtt a mással
hangzók lágysága észre sem vehető.
Mássalhangzó kettő is állhat a szó elején : r vagy l valamely
tenuissal, p. krandas, tran, pran, klanc; sziszegök tenuisokkal, p.o.
psi, skam, st'an , ksni. Oly ks, mely többtagú szók közepén vagy
végén még más mássalhangzóra következik, maga előtt (alig hall
ható, s azért el is maradó) rövid t-t hallat 2 ). Szó végén eléfordúl kt is.
') Meg kell jegyezni, hogy h a mordvinban csak mássalhangzó előtt (főleg
k, t előtt) fordul elé , miből a /-féle értéke önként kiviláglik. Lágyított h' nem
egyéb , mint a jf-nek megfelelő élőhangú / = német eh ebben : licht, wicht, a
mely másképen hangzik, mint a eh ebben : wucht. Amazt p.o. u után próbálván
ejteni, észrevehető a j hang belevegyülése, p. o. kuh't úgy hangzik mint kuj/t 5
sokszor tehát így is ír R. hangzás szerint: jht.
3
) P.o. ilatks, savks. Alább (122.1.) a ved, fcwd-nak factivusát kutiks, veliks-
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Media nem állhat közvetlenül tenuis előtt, hanem elváltozik
tenuissá : kűd-t helyett lesz kutt, Szintígy a sziszegök, p.o. vaz-t lesz
vas-t. De z megmarad t, s előtt (a mi a í-re nézve az előbbiekkel el
lenkezik/s csak azs-re nézve áll, aminek másutt példáit is találjuk).
Szintígy a v, p.o. kev-t lesz keft, áek, s előtt megmarad a v.
Az s, s ellágyulnak s előtt z, z-vé. A k, t, a melyek után önhangzó következik, ha előttük n van, ellágyulnak g, d-vé.
Az n t-vé lesz, az m meg p-vé, ha utánok t következik , p.o.
pattama (ebből : pantama, a panan igétől), siptama (ebből: simtama,
a simán igétől).
A kemény r, l (nem r, l')-nek, mássalhangzó előtt erős rezgése
(vibratiója) van, p.o. ezekben : pulf, kelda, polda, jurta. — Az r és
l aspiratiót kapnak k, t, n') előtt, de nem mindenkor, p.o. nalAkan?
sar/tkudan, velAt'an, nérAt'an, ar/<ci, nil/íks; kor/man.
§ . 3 . Az ö n h a n g z ó k v á l t o z á s a i .
A szótagkezdö mássalhangzó átviszi a következő önhangzóra a ma
ga keménységét vagy lágyságát. Azért e} i mindig lágy (lágyított)
mássalhangzó után áll, ellenben kemény után mindig e, i1). Az o
változatlan marad, akár kemény akár lágy mássalhangzó után :
joran, koskan. Az u egy keveset, de nagyon csekély mértékben, ii
felé hajlik lágyított mássalhangzó után: nuran majdnem úgy hang
zik mint nilran. — Az a, szó végén, lágyított mássalhangzó után,
vagy ha utána még lágyított mássalhangzó következik , ti-vé lesz.
Szintígy é lesz i'-vé. Megfordítva pedig a lesz a-vá, ha utána kemény
mássalhangzó következik, p.o. ta (ez), íasa (itt); aíd több. aíat;
paks'd, illativusa pakéas stb.
Két önhangzó nem lehet együtt középső szótagban, azért van
p.o. avalen e h. avaelen (asszony valék), akS'élen e h. aksa-elen, aíalen
e h. ata-elen. Azonban az i állhat á, i, u után, de ha utána még v, m,
z következik, elváltozik e-vé, p.o. ncii, naevan, naemajt; ni, uez. Az
a, o után i lesz j-vé (azaz diphthongust képez vele). Az u után e lesz
nek írja Reguly , a mi ennek a rövid t-nek épen számba sem jöhetését mutatja.
Mert különben, ha teljes önhangzó, kudiks, vediks alakok kellenének , minthogy
csak a kemény k előtt keményül meg maga a d is í-vé.
') Mindig olyan n ez, mely eló'tt í esett ki. Hozzá lehet tenni a c-t is, mert
<s-nek hangozván, t-vel kezdődik.
*) Ezt akár megfordítva is lehet mondani, hogy az önhangzóhoz alkalmaz
kodik a megelőző mássalhangzó.
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i-vé *), p.o. uin úsztam , ellenben : nemei. — Az a a szóvégen e-vé
lesz, kemény t előtt: kata macska, kátét macskák (t. i. olyan a. mely
általában, hangsúlytalaneága miatt, gyengíthető 5 mert van olyan
is, mely megmarad, p.o. cora fiú, corat fiúk ; azután nem csak kemény
t} hanem egyéb mássalhangzó előtt is, p.o. tuva disznó, több. tuvét,
gen. tuv'én, factiv tuveks). Ugyanakkor a lesz e-vé: falna öcs, több.
paláét, mila evezölapát, több. miíet. — Az e következő (szótagbeli)
e, i által i-vé lesz, p.o. sémán iszom, ellenben : simi iszik, simen ittam
(ebben tehát önhangzóattractio mutatkoznék). Az é olyan v előtt,
mely után t van (mikor azután maga a v f-ié, változik), w-vá lesz,
p.o. kerdévan tartom magamat, kerdvftama tartjuk magunkat.
§.4. H a n g b e 10 1 d á s. Betoldható j két önhangzó közé ? ),
p.o. naen v. ncijen, ver'ijan (ritkább : verían). — Szintigy v (u után) :
Sarzu szürke, Sarzuvan szürke vagyok.
Önhangzó és mássalhangzó közé betoldatik: h gyakran i és
t közé : veri, verihtama. Szintén j és t közé, de akkor maga aj ki
vettetik : kuj} kuh'tama 3 ). Továbbá / toldatik be u és t közé, p.o.
sarzu, sarzu/tama.
Két mássalhangzó közé betoldatik : h az r és t közé, p.o. pára jó,
par/itama jók vagyunk; l és t közé, p.o. kai hal, kalM halak; osal
rossz, osal^tama rosszak vagyunk. — Továbbá t az n és k közé,
p.o. paník kergess (v. pank, a paiían igétől) ; t v. d az n és s, vagy
n és z közé: paúísa kergetem; d az r és z közé: erdza v. erza erzamordvin (ezt inkább 5-vel írjuk).
§ . 5 . H a n g k i v e t é s . Kivettetik, önhangzó más önhangzó
után, p.o. avalen e helyett: avaelen 4 ). Továbbá e két m vagy két d
közöl, p.o. simma v. simemci ittunk, vaddá v. í;arfeú?a kentetek. —Ki
vettetik aj ezek elől: h, v, k, t, d, m, z, p.o. kuj: kuh'tama, mij elad :
') Kérdezhetjük : mikor ? inert előbb az mondatott, hogy « után is, ha v,
m, i következik, nem i, hanem e á'l.
J

) Betoldásról akarván szólni, mindenek eló'tt szükséges a példákat etymologice vizsgálni: itt p.o. nüjen-nek (láttam) j-je eredeti (praes. nüjan, tö : naje =
ünnnake); verijan veresedem, ettől veri véres, képzője j a , másképen ga.
3
) Ez tulajdonképen csak a j-nek A' ( =
lapon a jegyzetet.
4

X>vá

változása, lásd fent a 116.

) Mennyi megszorítással kell ezt venni, már a 3. §. második feléből is

látható.
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mivan eladódom, saj j ő : sah jöjj, sada jöjjetek, faj fúj : fata fújlak,
faz fújva, muj talál : mumajt találtál engemet ').

, B. A nyelvalakokra vonatkozó jegyzetek.
§.6. A k i c s i n y í t e t t n é v s z ó k képzése. Ezeknek hasz
nálata a mordvin nyelvben felette gyakori, úgy hogy sok szónak
csak ezen alakja van meg. Reguly tehát jól tette, hogy, ha az egyéb
szóképzést mellőzte is, legalább ezekről megemlékezett. Kétféle ki
csinyítő képző van : na és ka; az utóbbi, Reguly példái szerint, az
f, s, ,?, c-végü névszókhoz szokott járulni.
a) na-vel kicsinyítettek:
joni eszes — jonina
kev kő — kevná
skaj isten — skajná
kud ház — kudná
kucu kanál — kucuná
vir erdő — virná
ava asszony — avaná
panar ing — panarná
soka rojt — sokená
sal só — salná
kuva kenyérhéj — kuvená
sivel hús — sivelná
ata öreg ember — at'áná
vaz borjú — vazná
kádga edény — kádgená
ruz orosz — ruzná
aíhka tó — arhkená
jan gyaloghíd — janná.
b) ka-vei kicsinyítettek
kos kunyhó — koská
pecf szelet — pecfká
krandas szekér — krandaská
pulf — kéve — pulfká
klánc üveg — klancká
lat'f kaszált széna — lát'fká
secTaf hasított deszka — sedafka perhc malacz — perhcká
Mikor na helyett melléknevekhez na járul, a tulajdonság nem
teljes ( = kicsinyített) volta értetik rajta, mondja Reguly. P.o. aksana fehéres (ó-fejiOBaTMH), jolmana kicsinyes, lápana kissé lágy, letkana nedves, nyirkos.
§.7. A t ö b b e s - s z á m képzése. Ezt Reguly úgy jegyezte
föl, hogy az egyes eléforduló névszó-végeket a többesi t raggal öszszekapcsolva sorolja elé. így a következő tábla áll elé:
Az i végűek: több. -íf, vagy -iht Az u végűek több. uft
a
„ -a/, -eí, v. t.
j
» : » -Jht
') A kuh'tama-ról már fentebb volt szó ; a többiekben a j kivetése akkor
állana, ha az ige praesensbeli egyesi 3. személyalakja volna az igetö , melyből a
többi alakok képződnek.
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tnikor t. i., a mi k, g, p, b, Az m végű 2k • több.
t, d, c után gyakran törté
d
>5
Y)
nik , a végönhangzó elvet
r
f>
»
tetik.
l
»
»
Az ü végűek : at, et v. et, vagy, a
n
n
»
végönhangzó elvetésével, t.
z
• n
J7
f végűek : több. -ft
z
J7
»
:
s,
§
v
n
n '/<
n
»

^
-«
-rt
.Iht
-tt
-st
-zt
•st, st

Látjuk ebből, hogy szorosabb meghatározást csak az i, meg
az a, a végűek kívánnak, hogy mely szóknak a többese it, melyek
nek meg iht; szintígy, melyeknek at smelyeknek et, s végre mely
szók vetik el a vég a, a-t a többesi t előtt. Erről szabályt nem ad
hatván, Reguly a szógyűjteményében megjegyezte a névszók töb
besét is. Különben az a, a végüekröl ilyen véleménye van. Ugy lát
szik , azt mondja, hogy oly szóknak hagyatik el a végÖnhangzójuk,
a melyeknek első szótagján van a hangsúly; ellenben a melyeknek
a hangsúly a végszótagján van, azoknak többese at; végre, a me
lyeknek első (?) szótagján csak fél-accentus van, azoknak a többese
et. (De most már azt kellene tudnunk, mely szóknak milyen hang
súlya van?).
§.8. A h a t á r o z o t t n é v s z ó k képzése. A határozott articulussal való névszókról van itt szó, mely articulus a mordvin
nyelvben hátul járul a szóhoz , p.o. cora fiu, coras = a fiu. Reguly
itt csak az egyes-számi nominativusról ád példákat; ennek jegye s,
s azt mondja, hogy a többes-szám szerint képeztetik, úgy, hogy t
helyébe s tétetik (a mi azonban nem mindig talál, a mint az alább
következő példákból látható). Példái ezek :
cora fiú — coras"
tuva disznó — tuvés
soka rojt — soká
éatka szikra — éatks
sári kerék — saris
laftu váll — laftus
Jivs v. livis izzadság — livezs *)
OVB v. öves kantár — ovezs *)

páis tejnek megégett hártyája —
pajezs v. páiss ')
vedras üsző — vedrazs
mares libatopp — mareás
kőris bagoly — korezs
kenks ajtó — kenkss
palák s csalán — palakss

piks kötél — pikss

') Ezt a hármat kivételnek mondja.
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tarvas kasza — tarvazs ')
ráps répa — rápss
mes méh — mess
vaz sapka — vaás
cuz árpa — cuzs
pefaf kerítés — perafs
kev kő — kevs
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kud ház — kuds
jur bokor, gyökér — jurs,
al tojás — als
jan ösvény — jants
on álom :— onts
kuckan sas — kuckants
lomari ember — lomaiíts.

§ . 9 . A g e n i t i v u s képzése. Megint csak az egyesszám
belit adja Reguly, de ennek mind határozatlan mind határozott (articulussal való) alakját. Amaz n-en, emez t'-n végződik; példáiból
látható, milyen önhangzó áll előtte a különböző végű névszóknál,
vagy hogyan alkalmazkodik a névszó végmássalhangzója.
vani (több. -iht) őrző : vaniin —
vanif
keden tii timár : k. tiiin — k. tihf.
kandi (több. -it) darázs: kándiin
si nap : sin —> sitf
ksi kenyér : ksin — ksit'
skaj isten: skain — skajt;
láj patak: Iáin — lájf
pej fog: pein — pejf
toj menyasszonyi díj : tóin — tojf
karú légy: karuven, karuen —
karutf
laftu váll: laftuven, laftuen —
laftuf
ava asszony: avan — avaf
tuva disznó : tuven, tuveií — tuvef, tuvéf
jaksarga récze: jaksargen—jak
sark f
ofta medve : oftéií — oftt'
a<fá öreg ember: at'áií — áfát'
pálná öcs : pálneií — pálnef;
mirda férj : mird'en — mirtí
velá falu : velen — velet'
') Az zs úgy hangzik mint *M.

ocá nagybátya: ocaií — ocát'
ov vő : öven, övén — ovi
malav pillangó : malaveií, malavén — malavf
peraf sövény : pefafen — peraft'
kantf pogyász : kantfen — kantft'
kud ház : kudeií — kutf
kát kéz : kádén — kátt'
id gyermek : idén — itf
tatár tatár : tatárén — tatárt'
azer úr: az erén — azért'
kával héja : kavalen — kávait'
menel ég: menelen — meneltf
kuckan sas: kuckanen — kuckant'
lomaií ember: lomanen — lomaiíf
vergas farkas: vergazen — vergazf
kelas róka: kelazen — kelazt'
ruz orosz : ruzen — ruzt'
vaz sapka ; vazeri — vazí
kőris bagoly : korizen — korizf
vatraks béka: vatraksen — vatraksí.
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§. 10. A f a c t i v u s (v. m o d a l i s ) képzése. Ezen casus,
melynek ragja /:.«, jelentésére nézve a magyar vá, we-nek (valamivé
lenni), vagy mint modalis az úl, ül-nek (p.o. ezüstw7 fényleni = mint
ezüst, mord. sijaks) felel meg. A többes-számban talán nem is fordul
elé. Példái :
ki út: kiks
kandi darázs : kándiks
vaj vaj : vajks
kucu kanál: kucuks
ava asszony: avaks
tuva disznó: tuvéks
lotka völgy: lotkeks
ervá' menyecske: ervaks
perá kerítés: periks
árhká tó : árhkeks
sáv fáklya (spleisse) : sávks l)
lov hó (nix) : lovks *)
peraf sövény: perafeks
kud ház : kutks ] )
ved víz : vetks ')

ver vér : verks ')
vir erdő : virks ')
kai hal: kalks 1 )
siveí hús : siveíks *)
kuckan sas: kuckanks l)
loman ember: lomanks ')
ruz orosz: ruzíks
vaz sapka: vazíks
kelas róka: kelaziks
mes méh: mesiks
venes sajka: veneziks
piks kötél: pikseks
suks szú: sukseks
ázim lócza: ázimks ^
jam kása : jamks ').

§.11. A l o c a l i s c a s u s o k képzése. Reguly igen alkal
masan összefoglalja e három casust, úgymint az i n e s s i v u s t ,
i l l a t i v u s t és e l a t i v u s t , melyeknek ragjai a közös s alap
részben megegyeznek. E ragok 1. sa (iness.), 2. s (illat.), 3. sta (elat).
Egykét példát a határozott (articulusos) alakban is hoz föl, melyek
ből látható, hogy e casusok határozott alakja nem egyéb, minta genitivus határozott alakja, melyhez 1. em, 2. es, 3. ezda ragok járul
nak, p.o. ksi nap : ksií (hat. gen.), ksitesa (hat. iness.), ksitezda (hat.
elat.). A határozott illativus mellé egyszersmind ti-íé\e alakot jegye
zett Reguly, p.o. ksiti a kenyérbe, ásiti a kútba, kucuti a kanálba.
Ez tulajdonképen dativus-alak, melyet Reguly különben csak a
névmásoknál s a birtokosraggal való neveknél hoz föl j a dativust
talán azért hagyta el a casusok közöl, mert ez alakot, melynek ti
ragja csak a genitivusalak hoz járul, közönséges postpositiós alaknak
') A megjegyzett példákban a A;* előtt R. még azon rövid í-t írta volt,
melyről fentebb 2. §. egy jegyzetben tettem említést. Csak ott tartottam meg, hol
lágy mássalhangzó van elptte, p.o. a ruz, kelas példákban.
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vette. S csakugyan a postpositiók között találjuk a ti-t, egytőjü
társaival együtt. — A localis casusok példái, a nem határozott
alakban :
kud ház : kutsa, kuts, kutsta
ksi kenyér: ksisa, ksis, ksista
ved, víz : vetsa, véts, vetsta
ási kút: ásisa, ásis, -ista
jur bokrok : jursa, jurs, jursta
vaj vaj : vajsa, vajs, vajsta
paf kád: parsa, -fs, -rsta
sáj mocsár: íájsa, sájs, sajsta
vif erdő : viresa, vires, viresta ')
kucu kanál: kucusa, -us, -usta
tol tüz: tolsa, tols, tolsta
pora liget: porasa, -ras, -rasta
sura szarv: suresa; és, -esta
áí öl: áísa, áts, áfsta
kurga száj : kurksa, -ks, -ksta
kuren földlakás: kurentsa, kulofca tej : lofcsa, lofcs, lofcsta
rents, kurensta
kaíhka merítö-kanál: kafhkasa, seman kaftán: semantsa, semants,
semantsta
karhkas, -kasta
laziks koporsó : lazikssa, laz'ikss,
áíhká tó: áfksa, árks, -ksta
lazikssta
velá falu: velesa, veles, -esta
krandas szekér: krandazsa,kransepá zseb: sepsa, seps, sepsta
lov hó : lovsa, lovs, lovsta
dazs, krandazsta
káskav zsák: kaskavsa, -vs, -vsta venc <3ajka: vencsa, yenös, venösta
kantf pogyász : kantfsa, -fs, -fsta vaz sapka: vazsa , vazs , vazsta.
Föl vannak még jegyezve sepá, velá, vif példák alatt, ezen
alakok: sepi, véli, viri. Ezek tulajdonképen l a t i v u s-alakok, me
lyek úgylátszik nem minden szótól képezhetők; gyakrabban talá
lunk ily raggal való postpositiókat és adverbiumokat, melyek a hova
irányt fejezik ki.
§. 12. [A h a t á r o z a t l a n l o c a l i s c a s u s . így nevezi
Reguly a mostani nyelvtanokban p r o l a t i v u s név alatt ismert
casust. Ragja, a különböző szóvégek szerint, ga, ga (ka, kei), va:
ki út: kiga
láj patak: lájgá
sáj mocsár: sajgá
ási kút: ásigá
kucu kanál: kucuga
kád kéz: kádgá
ved víz: vedg'á

sed híd: sedgá
menel ég: menelgá
vir erdő : virgá v. vireva
kud ház: kudga
master föld: mastérga
suvar homok: suvarga
os város: oska

') Ez annyiban eltérő, hogy a ragok előtt még e hangzót vesz föl.
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jurta ház, telek : jurtéva
vasta hely : vastéva
lotka völgy: lotkéva
pora liget: porava
orta kapu: ortava
mirka gödör: mirkava

karhká merítőkanál: karhkava
ar^á láda : ársava
paksá mező: paksava
velá falu: veleva
perá kerítés : pereva

§. 13. A v o c a t i v u s képzése. Néhány, kivált rokonsági
viszonyt jelentő szóknak használatban van egy különös hívóalakja,
mely, a mint Reguly megjegyezi, az aj hívószócskának a szóhoz
való odaragadásából ered. Ily alakok:
aka néne: akaj
alá atya: aláj
ata öreg ember: ataj

id gyermek: ídáj
ruzná orosz: ruznáj
tatarná tatár: tatarnáj.

§. 14. P o s t p os i t i ó k .
Itt Reguly egyes ezéduláiról összeállítom a „casusviszonyt kifeje
ző 6egédszókat" a mint ö nevezi, a melyek vagy egyelőre nem ele
mezhető postpositiók, vagy többnyire a különböző irány- és hely
zetviszonyokat kifejező postposiiionalis alapszóknak világos casusalakjai. A magyarázatot néha másunnan kell pótolnom.
1. Alapszó al valaminek alja (p.o. pilg al talp, lábalj ; alet*,
erza: alkso = alja, ala-pe alsó vég). Innen : ala alatt, alu alá, alda
alól; végre a prolativusi raggal: alga alatt át.
2. ázem (R. szógyűjteménye szerint = lócza): dzemsa (iness.),
azems (illat.), azcmsta (elat.); azemgci (prol.). — Wiedemann (Gr.
§. 113.) fölhoz egy ezems erza postpositiót = helyett, helyébe, p.o.
fölfogad engem fiú helyett v. helyébe (coran ezems), öt csalónak (manicarí ezems) tartották. Ez tehát = azems R., s az alapszónak „ló
cza" jelentése csak megszorítottja ennek az általánosabbnak „ülő
hely, hely", v.ö. a tatár orun „hely", melytől van : orn'ina, v. orn'iya
helyébe, orriida helyett, de a szónak speciális jelentése, p.o. a kojbálban oren, jak. oron = lócza, hálólócza, ágy.
3. ingei (ingelets, erza: inkelkse = eleje; kud-ingel házeleje,
elöház) : ingeid előtt, ingeli elé, ingeidd elől, elülröl; ingelgd előtt el.
4. 'inksa, inksa, -nksa = -ért (p.o. menni valamiére, hogy el
hozzuk, A.). Ahlqvist (Gr. §. 155.) inga alapszót vesz föl, melynek
inkm az inessivuea volna, Azonban gyanítom, hogy e p^sfpositiónak?
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mely különösen a főnévvel egybe szeret ragadni (vina/i&sa — horért),
az in, n részében tulajdonképen a postpositiók előtt rendesen álló
genitivus ragját kell látnunk, s maga a postpositio tkp. ksa, = erza
kis, mely Wiedemann helyes észrevétele szerint kisa helyett áll {ki
út), szintén ,,-ért" jelentéssel. E gyanításom mellett szólna az így
létrejövő egyezés a két dialectus között, s nem gyengyítené az sem,
ha valóban genitivus után állna néha a teljes inksa, a mi nem volna
egyéb, mint a casusragnak (bár hibás) ismétlése, mely p.o. az ablativusi ragon is eléfordúl (mondeden tőlem, e h. mondén).

m

5. usa küloldal (p.o. uSa sirci külső oldal A.) : uS'ésa kunt, -on
kivül, uSu ki, uS'ésta kivülröl; (prol.) uS'tva kívül el.
6. karSa (szemközt, átellenben való) : • karfása szemközt, átel
lenben, karfás átellenébe, ellenébe, karfásta átellenből.
7. kdd kéz: katsta = -tői (valakitől el).
8. kodama gyanánt," -ként, -képen. A névmásoknál mint modalis alakok vannak fölhozva: tánkodama, sánkodama, kinkod'amo
= ekként, akként, kinek módjára. V.ö. Wiedemannál az erza kondamo, konda-t, mely hasonlító mellékneveket is képezhet; tehát
maga a kodama ragtalan alapszó, olyan mint a cseremisz gaúe.
9. kords = szerint, p.o. táií-goíás e szerint, sán-goíás a szerint.
W.-nál kofas (koraks) — tehát egy kora alapszónak iliativusa vagy
factivusa. Talán összevethető a quantitást (tkp. magasságot) jelentő
magyar kora, ezekben: ak/cora, ekkora = finn korkea).
10. kuvalma hosszúság: kuvalmes hosszában, hosszant (peraff
kuvalmés: a kerítés hosszában). Maga kuvalma is postpositiónak
van följegyezve = „wegen", v.ö. W.-nál kuvalmo =• hosszant; sze
rint (p.o. szavam szerint tette).
11. kutka közép: kuÖkasa közepett, kuSkati közepébe, kuckasta közepéből (erzáúl: kuúSkaso, kuúSkas, kuúSkasto). Föltetsző a
kuckaíi alak, a határozott dativus ragjával; Ahlqvist csakugyan e
helyett a várt illativust (kuckas) adja.
12. jotoz = múlva, ajotan elmúlni igének gerundiuma. Szintígy jotams v. jotamsta alatt (időről, tkp. elmúltában, folytában).
13. jotka köz:joiksa között, jotks közé, jotksta közül, jotk'éva
között át, között el.
14. Sir oldal, szél (margó): Siresa szélén, mellett, Sires, Siri
széléhez, mellé, Siresta széléről; Sirgd v. sireva szélén el, mellett el,
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(p.o. lajt' te siresa: a pataknak ezen a részén, innenső oldalán; omo
sirgá kis ceber: a túlsó oldalon az út jó).
15. (e: iesa (iness.), ies (illat.), {ásta (elat.), ti (dat.). — Ezen
postpositio-alakok fölötte érdekesek, mert bennök van megtartva
a ti dativusi ragnak alapszava. E szerint ez a ti a ife-ből úgy alakúi,
mint sirt a sir-ből, viri vir-böl stb., azaz a lativusi raggal, vagy más
szóval a dativusi rag, mely amúgy is csak a kész genitivushoz járul,
nem egyéb, mint postpositio. A feljelentése = „nál", p.o. popén
tesa eráj : a papnál lakik. A ti és íes között azt a különbséget teszi,
hogy p.o, art bajarti (e h. bajart'-ti) = menj az úrhoz (a házán kivül
mondva), ellenben „art bojárt t'es" = menj az úrhoz (az ő házában
mondva ezt). A t'e alapszót, közbe mondva, különben egynek tar
tom a finn tykö-vel s a magyar tol (e h. * tej fii) alapszavával.
16. terva ajak ; szél, él (margó, acies) : tervasa, tervas, tervastaf
tervava. Jelentésük csak a „margó" jelentésből indulhat ki, s így a
14. alattiakkal egyezők.
17. turks (turiks) „-on keresztül" (azaz: keresztbeát, nem
„hosszában át"); néha turkska is, mint prolativusi alak.
18. nék „-val együtt, -ostúl, -estül." V.ö. fent a 99. lapon, a
11-dik erza mesében eléforduló kombr&nek, ergenek példákat, és a
finn ne comitativusragot.
19. paÜk „által"; ritkán a prol. alak is : paéka.
20. pal (fel) oldal, fél: p'dl'd félen, -nál; pali felé; p'dlda -tol;
palgd („-nál el, mellett el").
21. potma bél, belső : potmesa -ben, bent / potmes v. potmu -be,
belé ; potmésta -bői, belől; potmeva.
22. paSka, ba§ka mint adverbium = külön; ablativus után
postpositio = -on kivül (praeter).
23.perf: perfsa, perfs, perfsta, perfka. (Jelentenek: körül,
köré, köréből, körül). Alájegyezve ez van: „ritkán használtatnak",
a mi talán csak azt akarja mondani, hogy inkább csak a ragtalan
perf van használatban.
24. pra fej, teteje valaminek: pra$at pí-as és prav, prasta (p.o.
sufta prasta: a fáról). Jelentenek tehát: tetejében, tetejébe, te
tejéről.
25. ftal hátulsó rész (ftaléts hátulja, háta) : ftala hátul, ftalu
hátra, ftalda hátulról, ftalga hátul át, hátul el. Mint postpositiók
természetesen jelentenek: mögött, mögé, mögöl, mögött el.
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•26. -ftema, -ftem'd „nélkül", mint szóképző = finn -ttoma,
-ttöma (magy. -talán, -telén).
27. vakssa (iness.) -nál, mellett; vakss -hoz, -ig; vakssta -tői,
mellől; vakska mellett el, -nál el. Reguly megjegyzi, hogy a vakssa
nem személyt jelentő szók mellett szokott használtatni, a mely észre
vétel tehát a pala postpositióval hozná azt ellentétbe.
28. vasta hely: vastsa, vasts} vaststa} vast'éva. A két elsőnek
jelentése =• „helyett, helyébe"; hogy használtatik azonban az elativusi és prolativusi alak postpositióúl, nem értem még.
29. var fölső rész (varets följe valaminek, vardpe felső vég):
vara fönt, vari föl, fölé, vdrdd fölülről, varga fölül át, fölül el.
30. veXf, néha prol. veXfkd ,,-on által (über)." Ide tartozik al
kalmasint veldd „által (durch)" i s , melynek közelebbi meghatáro
zását nem találom.
31. marta „-val, -vei" .— a socialis és instrumentális viszony
kifejezésére.
32. mala: malasa közel; malas, v. malav, v. malati közelbe,
közelébe ; malasta közeléből; malava közel el.
33. mekeld utol, hátul; mekeli után, mekeldd utóiról. Alapszó
nak ezt kell venni: mekel, mely úgy van képezve, mint ingei, ftal.
A mekela-nok összevont alakja is fordul elé méla, mint adverbium
postea, s ebben : éado-meld = azután ; szintígy mekeldd helyett melda: mdo-meldd, ia-meldd. A mek alapszónak, melyből a mekel is
képezve van, lativusa meki v. mekej = vissza; v.ö. mek-peli (utó
felé) = ezentúl.
34. langa fölszín (p.o. lofca-langa tejföl) : lanksa -on, -en,
rajt; lanks -ra, -re ; lanksta -ról, -rol; langa -on, -on át.
§. 15. Az előbbi §-ban fölhozott postpositiók között van sok
olyan, mely egyszersmind a d v e r b i u m is, a mint a jelentésekből
látható. Ezeken kivül vannak Regulynál még egyebek csak adverbiumokúl följegyezve, melyeket itt illő rovatok alatt elésorolok, ide
foglalván a n é v m á s i a d v e r b i u m o k a t is.
a) Helyviszonyra vonatkozók:
fása: itt; faza : ide; fasta: innét; tiána: erre, erre el.
esa: ott; eza v. sej, se : oda; esta : onnét; siáná: arra, arra el.
tosa: ott, amott; toza v. to, tov: oda, amoda; tosta: onnét; tuvana
tuaná: arra, amarra el.
kosa: hol; koza v. ko, kov : hova; kosta: honnét.
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kosevik; kozevík, kozenga, koz'íga v. koga; kostev'ik, kostenga (ezek
= akárhol stb., vagy = sehol stb., a negatio kitétele mellett).
ilá vastsa : másutt; ilá vasts: másuvá ; ilá vaststa : másunnan.
sembá vastsa v. vastova: mindenütt; kona-kona vastsa: némely he
lyen, néhol; perf-peli: (körül felé) körös-körül; sembá vasts :
mindenüvé ; perf-pelde : (körül felöl) mindenünnen.
ickezá: messze, távol; iékezi: messzire ; ickezdá : messziről; ickezgá: messze el (erza: vasolo, vasov, vasoldo R.)
kutsa : otthon ; kuts v. kudu : haza; kutsta: hazulról; kudga.
b) Időviszonyra vonatkozók :
tani: most; tá pinksta: ez időben; tenars, tá pinkti,tápinks : eddig,
ez ideig; mézarda, kona pinksta: mikor; mezars: mikorára, med
dig ; mizardev'ik v. mézardénga: valamikor; mizarska: valameddig;
esta, seiíarda, sá pinksta: akkor; senars, sá pinksti, sá pinks: ad
dig; ilá pinksta: máskor; kolaj : mindig; koste-kosta: néha. —
ingeli : eleve, előre; ingel-peli : jövőben ; sad-ingelá, sad-ingeli:
előbb ; sado-melá, sadomelda, sameldá : azután; mana : ezelőtt két
évvel; kenara régen ; af-kénara : nem régen, a minap; lamés: soká,
sokára; af-lamés: nem soká; ááká, áikéná : az imént, nem rég; ulhka,
ulhkená : a minap ; n i : már; mák (erza : mik) : még; nalna : még;
taga : ismét; nenge : még.
c) Módot kifejezők : cebársta : jól; af-cebársta : nem jól,
rosszul; sidesta : gyakran ; suresta: ritkán; s így általában sta rag
gal, mely az elativusival alakra egyezik, melléknevekből igehatáro
zók képeztetnek. — Névmási modalis alakok : tafta, t'aftaná: így ;
tá latsa: e módon; tan-kodamo, tán-gorás: ekképen; koda, kodaná:
hogy, hogyan ; mezá-latsa: mimódon; kodav'ik, kodanavi'k, kodanángá: valahogy, akárhogy; stana: úgy; sá latsa: a módon; sán
kodama, sán-gorás : akképen ; ifaks: másképen ; sembá-latsa: min
denképen. — Egyebek, részint ragtalanok : lac : jól; af-lac: nem
jól; kurok : hamar, gyorsan ; valóm, valomná: lassan, halkan (beszéllni, menni) ; saver, saverná (Szind.J : u. a.; salava , salavaná:
titkon; kuntf: hanyatt (feküdni) ; komada: haslag; sirem : rézsutt
(erza : cir); bokem: oldalra, az oldalon; laátá: lóháton (moFan: me
gyek) ; kubéskom : fbiágaskodva (k. sfáj : ágaskodik); stada: állva
(sfada sfáj, stada asci: fent áll, lábon áll) ; Sopedez : sötétedve (s.
mofan: sötétben megyek); pák: igen, nagyon (Szind. páksta: erő
sen, p.o. megkötözni).
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' d) Mennyiségre vonatkozók: mézara: mennyit, mennyire;
ténara : ennyit, ennyire ; sénara: annyit, annyira , oly ; mézarkst
hányszor, ténarkst: ennyiszer ; sénarkst: annyiszor. — láma: sokat,
lamená: többecskét; af-lama, af-lamna: keveset, egy keveset; kerza:
keveset; ancak: csak; panda, satí: eleget, eléggé.
§. 16. B i r t o k o s r a g o k.
Ezeket is megint példákon mutatja föl Reguly, melyekből a ragok
nak a különböző végű névszókhoz miképen hozzájárulása látható.
Először csak a nevezőt vezeti elénk.
a) E g y e s - s z á m ú b i r t o k . Minden példában egymás
után írjuk az alakokat, a mint a magyar m} d} ja ; nk} tok, jok-nak.
megfelelő ragokkal egymásután következnek:
ksi (pl. -it): ksizá, ksitsá, ksits ; ksinkíi, ksinntá, ksisna.
sedi (pl. -iht) : sedieza, seditsá, sediets; sedienká, sedienntá, sedisna.
toj : to'iza, tojtsá, toets; tomká, toinntá, tojsna.
pej Í pejzá, pejtsá, peits; peinka, peinntá, pejsna.
kucu : kucuezá v. -uvezá, kucutsá, kucuets v. -uvets ; kucuenká v.
-uvenka, kucuenntá v. -uvenntá, kucusna.
cora: corazii, coratsá, corats; coranká, coranntá, corasna.
mirda, (pl. -rtt) : mirdeza , mirdtsa, mirdets; mirdinka, mirdinnta,
mirtsna.
ata: at'áza, atatsii, at'ats; at'enká, at'enntá, at'asna.
piilna (pl. -net) : palnezá, pálnetsá, pálnets ; pálnenká, pálnenntá,
pálnesna.
ülda (pl. áltt): aldeza, aldsta, aldets; áldínká, áldinntü, áltsna.
jurta (pl. jurtt) : jurtezá, jurttsá, jurtéts ; jurténká, jurtünntá, jurtsna.
kata (pl. katet) : katézii, katétsii, katéts ; katenka, katénnta, katésna.
ov: ovézá, ovtsa, ovets; ov'inka, ovinntá, ovsna.
kev: keveza, kevtsli, kevets; kevinká, kevinntá, kevsna.
Vátt: lát'fezá, lát'ftsa, lát'fets; lát'finká, lat'finntá, lát'fsna.
kotf: kotfezá, kotftsa, kotfets; kotfinka, kotfinntá, kotfsna.
kud: kudéza, kuttsá, kudéts; kud'mká, kud'inntá, kutsna.
ked: kedeza, kettsá, kedets; kedinká, kedinntü, ketsna.
vaz: vazzii, vaztsá, vazets; vazinka, vazinntá, vazsna.
tarvas: tarvazzá, tarvaztsa, tarvazets; tarvazínká, tarvaz'innta, tarvazsna.
salmeks : salmekséza, salmékstsa, salmékséts; salméksinka, salmék
sínnta, salmekssna.
NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. V.
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Az r, l, n, s-végü névszókról azt mondja, hogy úgy veszik föl
ezen birtokosragokat, mint a fölhozott v, f, d végűek. Megjegyezni
való, hogy az nka rag egynéhányszor /i-vel fordul elé (nka), s okunk
van hinni, hogy Reguly csak elhanyagolta a többi példákban a lágyítás megjelelését, a mit a genitivusi raggal is többször tett.
b) T ö b b e s - s z á m ú b i r t o k . Csak a magyar jaim, jaid,
jainak megfelelő ragok különböznek az egyes birtokot jelentőktől,
ellenben a jaink, jaitok, jaik-féléknek nincsen az nk, tok, jok-félék
től különböző alakjok, p.o. ksinka, ksinnta, ksisna = napjaink, nap
jaitok, napjaik. Ezért ez utóbbiakat itt nem is hozom fel ismételve,
hanem csak a jaim, jaid, ^'aí-féléket.
ksi: ksina, ksitna, ksinza
inzi: inzinii, inzihna, inzienza
toj : tojna, tojhná (toh'ná), toenza
(tojenza)
pej : pejna, peh na, pejenza
kuéu : kucunii, kucufna, kucuenza (-uvenza)
cora : coraná, coratná, coranza
kata: katénii, katétná, katenza
jurta : jurtena, jurttnli, jurténza
atfá : atana, at'etníi, atanza
palna : palnená, pálnetna, palnenza
iilda : üldená, alttná, áldenza.
ov : ovnü, ofna, ovenza
kev: kevna, kefnü, kevenza

lat'f: lat'fená, lát'fna, lát'fénza
kotf: kotfena, kotfnii, kotfenza
kud: kudna, kuttna, kudenza
ked : kedna, kettna, kedenza
or: orna, orhna, orenza
mai*: marna, marhna, marenza
kai: kai na, kalhna, kalenza
pejel : pejelná, pejelhna, pejelenza
vaz : vazna, vasna, vazenza
tarvas : tarvazna, tarvasnii, tarvazenza
salmeks: salméksina, salmeksnii,
salméksenza
os : osena, osna, osenza.

§.17. A b i r t o k o s r a g o s s z ó k c a s u s - r a g o z á s a.
a) A g e n i t i v u s ( egyszersmind accusativus) alakjai az
1. és 2. személy ragok a-jének helyébe en-t léptetnek ; a 3. személyrag
te-je helyett nts; a többesi 3. személyrag a-ja helyett en lesz:
Egy. birtok : ksizen, ksitsen, ksints; kSinken, ksinnten, ksisnen
Több. n
ksinen, ksitnen ksinzen.
b) D a t i v u s. A kész genitivushoz di (dt) rag járul, ille
tőleg ti (fi); ez előtt csak az egybirtoki egyes-számi 1. és 2. sze
mélyalakok vetik el az en genitivus-ragot.
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Egy. birtok : corazti, coratsti, corantsti; coran kendi, coranntendi,
Több. „
coranendi, coratnendi, coranzendi.
[corasnend'i.
c) A b l a t i v u s : corazen kátsta, coratsen k., corants k.,
coranken k. stb.; coranen k. stb. — azaz a genitivusalakok után a
kátsta ,,-től" postpositio.
d) A l o e a l i s c a s u s o k (inessivus, illativus, elativus).
Ezekben az egy. birtokot jelentő alakok csak a casusrag után ve
szik föl a birtokos személyragokat, még pedig úgy, hogy
1. az inessivusnak -sa vége lesz : sen, -set, -senza; -senk, -sennt, -sest.
2. az illativusnak -s vége lesz: -zen, -zt, -zenza; -zenk, -zennt, -zest.
3. az elativus -sta vége lesz : -sten'-stet, -stenza; -stenk, -stennt, -stest.
Az i, u végű (lativus) casus nem használtatik birtokosragokkal. —
Az illativust illetőleg megkell jegyezni, hogy p.o. kuculesz: kucu\ ezen v. kuduezen, ritkán van: kuéuzen, mondja R., a mit a kucus
birtokosragtalan illativus kívánna. Hasonlóképen oly a,a-végü nevek,
melyek ezen önhangzókat az egyszerű illativusi rag előtt különben
elvetik, a birtokosragos illativusban azokat csak gyengítik: kurga:
kurgezen, lofca : lofcezen, árhká : árhkesen, sepá : sepezen.
A több birtokot jelentő alakok localisai helyett az illető genitivusok állanak, esa, es, ezda ragokkal: ksinen-esa, -es, -ezda; pejnen-esa stb., jurténen-esa stb.
e) P r o 1 a t i v u s. Ez szintén csak a maga ragja után ve
szi föl a birtokosragokat, az egy birtokot jelentő alakoknál:
kigá: kigan, kigat, kiganza; kigank, kigannt, kigast
kudga: kudgan, kudgat, kudganza; kudgank, kudgannt, kudgast.
jurteva: jurtevan, jurtevat, jurtévanza; jurtevank, jurtevannt, jurtevast.
A több birtokot jelentő alakok az illető genitivushoz ezga t
csatolnak: kinen ezga, kitnen-ezga, kinzen-ezga; kinken-ezga,
kinnten-ezga, kisnen ezga. — Az ezga azonban az egybirtoki genitivus után is használható, a mint Regulynak ezen példája mutatja:
jurtezen-ezga, jurttsen-e., jurtents-e.; jurtenken-ezga, jurtennten-e. ;
jurtsnén-ezga.
§. 17. N é v m á s o k .
a) S z e m é l y n é v in á s o k : nion, ton, son ; miii, tin, sin
(én, te, ö; mi, ti, ők).
9*
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gen.-acc. móri, tori, sori; miri, tiri, sin.
dat.
tein (moritein , moridiná) , tet (toridit), teenza (soridienza);
teink (miriteink, mirideinik) teinnt (tirideinnt), teist
(sirideist).
b) P o s s e s s i v n é v m á s o k egy alakkal a nominativus
és gen.-acc.-ban : móri, tori, sori, miri, tiri, sin (enyim, tied, övé, miénk?
tiétek, övék ; többesben : monnet, torinet, sorinet; mirinet, tirinet,
sírinet.
c) R e f l e x í v n é v m á s o k : morits, torits, sorits; mirits,
tirits, sirits (magam, magad, maga; magunk, magatok, magok).
gen.-acc. moritsen, toritsen, soritsen; miritsen, tiritsen, siritsen.
dat.
estien, estit, estienza; estienk, estient, estiest.
d) M u t a t ó n é v m á s o k : 1) tá,tétá' (ez), több. riat, nériat;
gen. tűri, tétári; több.: nan, nénán v. nenátnen, (gyakrabban) nátnen.
dat. tándi, tétandi; több.: nandi, nátnendi, nénátnendi.
Föl van jegyezve még mint több. ablativus : riada (ezek kö
zül) ; a localis casusok a genitivushoz járuló: esa, es, ezda, ezga-va\
készülnek : tán-esa, nán-esa stb.
2. sá, sétsa' (az); több.: sat, sétsat.
gen. sári, sétsári ; több.: sátnen, sétsátnen.
dat. sándi, sétsándi; több.: sátnendi, sétsátnendi.
Mint egyesi ablativus: sada; a localisok esa stbivel: sán esa, sátnen-esa stb, — Különös illativ és dativ-alakok még ezek : sass/ sazendi (azért).
3) tona (az, amaz), több. nonat.
gen. tonari, több. nonari, nonatnen.
dat. tonaridi, több. nonaridi, nonatnendi. — Többesi ablativus: nonada. Localisok : tonari-esa, nonari-esa stb.
4) Még a mutatókhoz számítja Reguly ezeket: omeces, ombeces (a másik) és ilá (más): gen.-acc. omecet', dat. omeceti, ábl. omeceda. — Gen. ilán, acc. ilá, dat. ilándi; többesben: nom. ifat, gen.
ilán, ilátnen ; acc. il'at, dat. ilándi, ilátnendi. A localisok (egy.-sz.)
rendesek: ifasa, iías, iTasta^ ifava.
e) K é r d ő (és r e l a t i v ) n é v m á s o k : 1) ki (ki), gen..
acc. kiri, dat. kindi, localisok: kin-esa, -es, ezda, több. kit.
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'2) mezá (mi), v. mez, v. mezama; gen. mezen; acc. = nom. ;
dat. mezendi: iness. mezsa, illat, mezs, elat. mczsta; több. mest,
mezamet.
3) kona (mely) ; gen.-acc. konan, abl. konada ; dat. konandi;
több. konat, gen.-acc. konatnen, dat. konatnendi. — Ugyanez „névmási raggal" (azaz a mint látnivaló 3. birtokosraggal, tehát = me
lyik v. melyike): konats, gen. konants, dat. konantsti.
f) H a t á r o z a t l a n n é v m á s o k : 1) kivek (akárki, va
laki), gen.-acc. kingá, dat. kindigá; több. kitká.
2) mczevik (akármi, valami); acc. mezevik, dat. mezendigá,
iness. mezsévik, mezsenga, ül. mezska, elat. mezstevík, mezsténga;
több. mestká.
3) kona-kona (némely); gen.-acc. konan-konan, abl. konadakonada, dat. konandi-konandi; több. konat-konat.
4) sémbá (mind, minden), gen.-acc. scmben, abl. sémbeda, dat.
sémbendi; több. sémbet. — ar (minden) nem ragoztatik.
g) n é v m á s i m e l l é k n e v e k : 1) kodama (milyen), dat.
kodamendi; több. kodapt v. kodamét.
2) tfaftama (ilyen), dat. t'aftamendi, több. taftapt, taftamét.
3) stama (olyan), dat. stamendi; több. stapt, stamet.
§.18. A p r a e d i c a t u m i r a g o k .
Névszó levén a praedicatum,
igének praesense és
praeterituma kitétetik a praedicatum-szóhoz ragadó létige-alakok
által; e mellett a praedicatumi névszó többese is meg van jelölve a
létige előtt; elmarad a létige, úgy mint a magyarban, a praesens
egy. és többesi 3. személyben, mely tehát csak a puszta névszó vagy
annak többese, p.o. aksa = albus est, akset = albi sünt. A praedi
catumi ragozásról Reguly a következő példákat adja:
a) P r a e s e n s („x. sum, es, est; xx. sumus, estis, sunt"):
veri: verijan, verijat, veri; verihtama, verihtada, veriht'.
kuj : kujan, kujat, kuj ; kujhfama, kujhtada, kujht'.
sarzu: sarzuvan, sarzuvat, sarzu; sarzuftama, sarzuftada, sarzuft.
ava: avan, avat, ava; avatama, avatada, avat.
aksa: aksan, aksat, aksa; aksetama, aksetada, akset.
pára: páran, párat, pára; parhtama, parhtada, parht.
ata: atan, atat, ata; atatama, at'atada, at'at.
siíá: siran, sirat, sifá; sifetama, sifetada, sifet.
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raircTá: mird'an, mircíat, mird'á; mirttama, mirttáda, mirt'.
tolgav: tolgavan, tolgavat, tolgav; tolgaftama, tolgaftada, tolgaft
moderaf: moderafan,-fat, moderaf; moderaftama,-ftada, moderaft.
muvér : muvéran, -rat, muvér; muvértama, -rtada, muvért.
od: odan, ódat, od; ottama, ottada, ott.
osal: osalan, -lat. osal; osalhtama, -htada, osalht.
pál'as : palásán, -sat, páías ; pálastama, -stada, palást.
ruz: ruzan, ruzat, ruz ; rustama, rustada, rust.
kalés: kalésan, -sat, kalés; kalestama, -stada, kalést.
tusman : tusmanan, -manat, tusman; tusmattama, -ttada, tusmat.
b) P r a e t e r i t u m („x. eram, eras, erat; xx. cramus, eratis, erant"):
veri: verielen, verielet, veriel; verihtelema, verihteledá, verihtelt.
kuj : kujelen , kujelet, kujel; kujhtelemá, kujhteledá, kujhtelt.
v. kuelen, kuelet, kuil.
skaj: skaelen, skaelet, skael; skajhtelema, skajhteledá, skajhtclt.
sarzu: sarzuvelen, -velet, -vei; sarzuftelemá, -fteledá, -ftelt.
ava : aval'en, avalet, avaf,* avatelemá, -teledá, avatelt.
aksa: akselen, -let, aksel; aksételemá, -teledá, -telt.
pára: parélen; parhtelemá. — ata: atalen; atatelemá. — siíá: siíelem ; siíetelemá. — mird'á: mirdelen; mirttelemá, -tteledá, mirttelt.
— tolgav: tolgavelen; tolgaftelemá. — moderaf: modeíafelen; moderaftelemá. — od: odelen; ottelemá, ottélt. — muvér: muverélen ; muvértelemá, muvertelt. — osal: osalelen; osaltélemá. — tus
man : tusmanelen; tusmattelemá. — páfas : páíasélen; páfastelemá.
— ruz : ruzélen; rustelemá. — kalés: kalésélen; kaléstelemá,
§. 19. E g y s z e r ű i g e r a g o z á s .
a) P r a e s e n s

indicativi:

nájan (látok), nájat, nái; nájht'ama, nájhtada, náiht.
kaján (öntök), kaját, kajáj ; kajatama, kajatada, kajájht.
fan (fúvók), fat, faj; fatama, fatada, fajht.
jafian (intek), jafiat, jafii; jafiéfama, jafiétada, jafiiht.
sávan (veszek), savat, sávi; sáftama, sáftada, sáviht.
povan (fojtok), povat, povaj; povatama, povatada, povajht.
maí-an (hallok), marat, maíáj; maratama, -tada, marájht.
sarán (forgok), sarat, sári'; sarhtama, sarhtada, sariht.
seran (kiáltok), serat, seri; seretama, seretada, seriht.
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palah (csókolok), palát, palaj; palatama, palatada, palajht.
kuían (hallok), kulat, kuTi; kulhtama, kulhtada, kuliht
simán (iszom), simát, simi; siptama, sipt'ada, simiht.
raman (veszek), ramat, ramaj; ramatama, ramatada, ramajht.
vanan (nézek), vanat, vaní; vattama, vattada, vaniht.
paóan (hajtok), paiíat, páni; pattama, pattada, paniht.
anan (kérek), anat, anaj ; anatama, anatada, anajht.
sázan (széttépek), sázat, sázi; sást'ama, sastada, sáziht.
ozan (leülök), ozat, ozaj; ozatama, ozatada, ozajht.
czan (melegszem), ezat, ezi; eSt'ama, est'ada, eziht.
jazan (őrlők), jazat, jazaj ; jazatama, jazatada, jazajht.
latsán (lövök), latsat, látsi; latsfama, látstada, látsiht.
kucan (küldök), kucat, kuci; kuctama, kuctada, kuciht.
suskan (harapok), suskat, suski; susktama, susktada, suskiht,
kadan (maradok), kádat, kádi*; kattama, kattada, kadiht.
vadán (kenek), vadat, vádi; vattama, vattada, vadiht.
sodan (tudok), sódat, sodaj ; sodatama, sodatada, sodajht.
vidan (vetek), vid'at, vidi; videtama, videtada, vidiht.
b) P r a e t e r i t u m

indicativi.

nájan: náen, naef, nájs; naemá, náedá, nájst.
v. nájeó, najef, — ; nájemá, nájedá —.
kaján: kajári, kaját', kajas; kajamá, kajadá, kajást.
sajan: san, saf, sas; samá, sadá, sast.
uján: uin, uit, ujs; uemá, ueda, ujst.
v. ujin, ujit, —; ujema, ujedá, —.
fan : fan, fai, fas ; famá, fada, faát.
jafian: jafien, jafiet, jafies; jafiema, jafiedá, jafiest
v. jafijen, jafijet, jafijes ; jafijema, jafijedá, jafijest.
sávan: savén, sávét, savs; sávemá, sávedá, sávst.
povan : povarí, povat', povas ; povamá, povadá, povast.
maran : marán, maráf, marás ; marámá, mafádá, marást,
sarán: saren, sárét, sars; sarémá, iéaredá, sárst.
sefan : seren, serét, seres ; seremá, seredá, serest,
palán: palán, palai, palás; palamá, paladá, palást.
kuTan: kufén, kuíét, kuís; kulémá, kufédá, kulst.
simán: simen, simet, sims; simmá (simemá), simedá, simst.
raman: raman, ramat', ramas; ramamá, ramadá, ramast.
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vanan : vanén, vanét, vants ; vanémá, vanédá, vantst.
panan : paúén, panét, pants; panémá, panédá, pantst.
anan : anan, anat', anas; anamá, anadá, anast.
sazan: sázén, sázét, sázs; sázémá, sázédá, sázst.
ozan: ozaií, ozat', ozas; ozaíná, ozadá, ozast.
ezan: ezen, ezét, ezs; ezémá, ezédá, ezst.
jazan : jazan, jazat', jazas ; jazamá, jazadá, jazast.
latsán: latsén, látsét, látss; Iátséma, latsédá, látsst.
kucan : kucén, kucét, kucs ; kucéma, kucédá, kuőst.
suskan: suskén, susket, susks; suskemá, suskedá, suskst
v. susken stb.; suskemá sib.
kadan: kaden, kadét', kats; kademá, kadedá (káddá), katst.
vadán: vacTen, vadét, vat's; vacTemá, vad'dá (vadedá), vafst.
sodan: sodaií, sódat', sodai; sodamá, sodadá, sodast.

§. 20. Tárgyi igeragozás.
1) Praesens indicativi.
a) 3-dik személyi, egyes számú tárgy (öt):
nájan (nái): nájsa, nájsak," nájsí; nájsask, nájsast, nájsaz.
tijan (tii) : tisa, tisak, tis'i; tisask, tisast, tisaz.
jafian (-fii) : jafiesa, jafiesak, jafiesi' stb. (v. jafijesa stb.)
fan (faj): fása, fásak, fasi'; fasask, fasast, fasaz.
kaján (kajáj): kajasa, kajasak, kajas'i; stb.
palán (-laj): palása, palásak, palasi'; stb.
maran (-ráj) : marása, mafasak, marási; stb.
panan (-ni): paiitsa, paiítsak, paiítsi'; paritsask, paiítsast, pantsaz.
vadán (-di) : vat'sa, vat'sak, vat's'i; stb.
vidan (-di): videsa, vid'esak, videsi; stb.
sávan (-vi) : sávsa, sávsak, sávs'i; stb.
sázan (-zi): sázsa stb.; — latsán (-si): látssa stb.; — kucan : kacsa
stb.; simán: simsa stb.
b) 3-dik személyi többes-számú tárgy (őket):
nájan: nájsajná, nájsajt, nájsiná; nájsask, nájsast, nájsaz.
tijan: tisajná, tisajt, tisi'ná; tisask stb.
fan: fasajná, fásajt, fasi'ná.
panan: pantsajná, pantsajt, pantsiná stb.
c) 2-dik személyi, egyes-számú tárgy (téged) :
nájan: 1. najhtá, 3. nájhtanza; 1. nájhtadez, 3. nájhtadez.
fan: fat'á, fatanza; fat'ádez, fat'ádez.
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mujan : muta, mutanza ; muíádez, mut'ádez.
palán: palatá, palatanza; palatádez, palatádez.
maran: marátá, mafátanza; maratádez, maratádez.
panan : pattá, pattanza ; pattadez.
vadán : vatta, vatt'anza; vattadez.
d) 1-sö személyi tárgy (engem, minket): „a 3-dik szem.
tárgy alakjától képeztetik, a sa-hoz még mak, man, mást stb. adat
ván hozzá." Csak ennyit jegyez meg róla R., a miből az egyes-szá
mú (engem) tárgy 3 alakját fölleljük (egy. 2. 3., több. 2.) és a minketféle tárgy alakjai közül kettőt (samast egy. 2, és több. 2.)
2) P r a e t e r i t u m

indicativi.

a) 3-dik személyi egyes tárgy (öt) :
palán (-laj): palajná, palajt, panájan (nái) : náiná, náit, náizá
lazá
tijan (tii): tiiná, tiit, tiizá
parían (-ni) : paniná, pánit, panizá
fan (faj): fájná, fajt, fazá
kaján ( j a j ) : kajájná, kajájt, ka vadán (-di) : vacfiná, vádit, vadézá
vidan (-di): vidiná, vidit, vidéza.
jázá
b) 2-dik személyi egyes tárgy (téged):
nájan (nái): 1. náihten, 3. náen3á (-nzá); 1. 3. náedáz (najedáz).
mujan (muj) : mujhten, muÚ3á; mudáz.
palán (-laj) : palajhten, palánta; paladáz.
maran (-fáj) ; mar áhten, m a r á s a ; mar ádáz.
panan (-ni) : panihten, panen3á; panedáz.
vadán (-di): vadihten, vaden5á; vaddáz (vadedáz).
c) 1-sö személyi egyes tárgy (engem) :
nájan : 2. náemajt, 3. náemaií
maran: maramajt, maíaman
v. najemajt, nájeman
panan: panemajt, paneman
mujan: mumajt, muman
vadán: vademajt, vademarí.
palán: palamajt, palamaií
3) I m p e r a t i v u s .
a) Egyszerű, tárgyra nem mutató alak
tijan (tii) : tijht; tieda (tijeda)
raman: ramak; ramada
uján (ui) : ujht; ueda (ujeda)
sodan: sodak; sodada
jafian (-fii): jafiek 5 jafiéda
sávan: sáft; sáveda
san (saj) : sak 5 sada
saván: saft; saveda
mijan (mij) : mik ; mida
kulan : kuíht; kufeda
palán (-laj) : palák; palada
simán: sipt; simeda
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panan: patt'; paneda
sázan : siizt; sázeda
ezan : est; ezeda
suskan : susk ; suskeda

vadán : vat't; vaddá (vad'eda)
seran : serik ; sereda
vidan : vidik ; videda.

b) 3-dik személyi tárgyra mutató
tijan : tik; tiést
suskan: susk ; suskést
sávan : sávk ; savest
vadán: vafk ; vadést
saván: savk (§auk); savest
vidan: vidik; vidcst
kul'an : kul'k ; kulést
mijan : mik ; mist
paiían : pank (pantk) ; panést
palán : palák ; palást
simán : simk ; simést
maran: marak ; marást
sázan : sázk ; sázést
raman: ramak ; ramast.
c) 1-sö személyi tárgy (engem):
nájan : náémak ; náémast
v. nájemak; nájemast
sávan : sávémak ; sávémast
kulim : kufémak ; kulémast
parian: panémak ; panémast

suskan : suskémak; suskémast
vadán : vadémak ; vadémast
palán: palamak; palamast
maran : mafamak; mafamast.

§.21. N o m e n v e r b a l e . G e r u n d i u m .
a) A ma, ma-végü infinitivus, melynek illativusa -ms-en
végződik :
nájan (nái): náémá v. nájemá
sávan : sávémá
táján (tái): táémá v. tájemá
lákan: lákémá
uján (ui) : uémá v. ujemá
kufan : kulemá
tijan (tii) : tiémá v. tijemá.
saván : savema
jafian (-fii): jafiémá, -fijemá
valan : valéma
san (saj): sama
kulan: kulema
mijan (mij): mimá
naran: narama
vaján (-jáj): vajama
során : soráma
mujan (muj): muma
E mellett azt a megjegyzést teszi R., hogy az -ema-féle infini
tivus, szükségesség kifejezésére,-ema-ra változik, p.o. savema „venni
kell", kulema „hallani kell."
b) Az előbbitől képeztetnek „temporalis casusok" ekképen :
kundama : kundams, kundamsta.
lisemá: lisems, lisemsta.
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"Ezek birtokos-személyragokat vcvén fol
kundamezen, kundamstén stb.
lisemezén, lisemstén stb.
c) Participium passivi.
tujan (tuj): tuf
mujan (muj): muf
kaján (-jaj): kajaf
raman (-aj): ramaf
sodan (-aj): sodaf
kundan (-aj): kundaf
tijan (tii): tif
pián (pi): pif
nájan (nái): nájf
táján (tái): tájf
sávan (-i): sávf
saván (-i): savf
kulan (-i): kuff

valan (-i): valf
keran (-i): kerf
kazán (-i): kazf
kásán (-i): kásf
kucan (-i): kucf
sofgan: solkf
juksan:juksf
suskan: suskf
piksan: pikséf
vadán: vat'f
latsán: látsf
panan : paiíf v. pantf.

d) Gerundium.
uján (ui) : uéz v. ujez
lijan (lii): liéz v. lijez
fan (faj) : fai
nujan (nuj): nuz
nuvan (-aj): nuvai

moran (-aj): moraz
lákan: Iákéi
luvan: luvéz
roolan: mofez
madan: madéz.

Néhány kevés da-végü gerundium-alak is van : ozan (-aj):
ozada, sfan (st'áj): stada; pangan: pangada (nyitva), vaceda (éhez
ve, éhen).
§.22. I g e k é p z é s.
a) Verba „subjectiva", azaz: r e f l e x i v a és p a s s i v a .
mijan (mij): mivan
tijan (tii): tiévan v. tijévan
moran (-aj): moravan
kulan: kufevan
mujan (muj): muvan
keran: kerévan
tfan (tráj): travan
panan : panévan
nájan (nái): náévan v. nájévan
vackán: vadévan.
saván (-i): savvan
Ezeknek ragozásában némi hangtani sajátságok mutatkoznak
a mint a következő mintákból látható:
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Praes. ind. náévan, náévat, náévi; nájuftama , nájuftada, nájuviht.
kérdevan, kcrdévat, kirdevi 5 kérduftama, kércTuftada,
kérduviht
efavan, ef avat, ef avi ; eraftama, efaftada, efaviht
savvan, savvat, savvi; sauftama, sauftada, savviht.
Praet. ind. náévén, náovét, nájus; nájuvémá, nájuvédá, nájust
k érdevén, kérd'evét, kird'us ; kircTuvémá, kird'uvédá,
kirdust
eravén, efavét, ef avs ; ef avémá, ef avédá, eíavst
savvén, savvét, saus; savvéma, savvédá, saust.
b) Verba i n c h o a t i v a . A praes. egy. 3.sz.-beli -jhelyé
be -zevan lép, -i helyébe pedig -ezevan. Ragozásuk egyezik a „verba
subjectiva" (reflexiva) ragozásával.
c) Verba u n i t a r i a (momentanea) képeztetnek :
1) -tan v. dan praesensvéggel: a -ran, -&m-végűek -rtan, stanvégüekké; a -&a/i-végüek -adan, -edan (?) végűtekké lesznek; az -ii (3.
szem.)-féle igék ezt -adan' -adan, -edcm-ná változtatják.
2) -kstan praesensvéggel: kozan : kozkstan ; kufci: kufkstan.
3) -gedan által: seri: sergedan. — Sok ilyen igének, úgy mond
R., nincs meg a primitivuma, melytől képezve van, p.o. komet'an,
nevikTan stb.
d) Verba d e n o m i n a t i v a :
1) -k'édan, -Ik'édan végűek. Ha az alapúi szolgáló névszó más
salhangzón végződik, a denominativum k'édan-nA képeztetik (ki
véve : kozákédan), szintén ha ?<-n végződik, mely v-re változik. El
lenben, ha a névszó önhangzón végződik, jelesen a-n, evvel együtt
-alk'édan lép elé; a végén való a helyébe szintén alk'édan lép, ha az
hangsúlyos; de ha a töszótag hangsúlyos, akkor elkedan v. elk'édan
váltja föl. Végre az i-végü névszók ehhez élgédan-t toldanak (iélgedan), de a participiuraok csak Ig'édan-t (-ilgedan).
2) -man, -ksteman végűek. Az alapnévszók vég -a-ja -éman lesz,
a vég á'-je -eman, a vég i-je -eman (kivétel: ftiman, ettől: fti). Szintígy változik -ksteman előtt a vég -a (-'éksteman) és á (-eksteman);
mássalhangzóhoz közvetlenül hozzájárul -ksteman.
3) -jan-végűek: az a, ií-végü nevektől lesz -ajan, -uján (3. szem.
-ajaj, ujaj), a-végüektől ajan (3. -ajaj,); i\.u végű melléknevektől
ijan (3. ij'dj); mássalhangzón, jelesen v, r, l, n vagy a után z, s-en
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végződő nevekhez jan lép (3. jaj, jaj) ; e, k, t után s-en végződök
zan v. sézan-nsi\ (3. zaj, sézaj) képeznek.
4) tan végűek : a tan egyéb változás nélkül járul a névszókhoz.
,e) Verba f r e q u e n t a t i v a .
I. Oly igéktől, melyek nem végződnek tan-ón. 1) A scm-féle
frequentativum. E szerint -kan, -ran lesz kmn, r6an\ önhangzó után
man, van, nan: mian, váan, ntian, mássalhangzó után : rnesan, m'ésan,
vesan, nesan, nesan; a melyek -zan, $an, zan, %an, can, ksan-on vég
ződnek : zian, $ian, zian, cián, cián, ksian végüekké lesznek; végre
-can lesz -cián, -jan: jian, -fan: fián,
-ban:pián.
2) éndan, endan-íéle frequentativum: jan végű igék, melyek
nek 3. praesense i, e helyett éndan-t kapnak (-j éndan és -iéndan,
mikor t. i. a 3. szem. ii-végií) ; a melyeknek ellenben a praes. 3. sze
mélye ^'-n végződik, e helyett -séndan, -séndan-i kapnak. Egyéb
igék egyszerűen an helyébe éndan-t vagy -endan-t tesznek.
3) -kMan-íéle frequentativum: ^'-végü (azaz a praes. egy. 3.
személyben aj, ty-végü) igéktől lesz -akh'ian; i-végüektől -éksnan,
kivévén a ran, zan-féléket, melyek rks/ian, zksíian-félékké lesznek.
II. Oly igéktől, melyek tan-on végződnek: 1) waw-féle fre
quentativum. Ha tan előtt önhangzó van, a t megmarad: tíian; ellen
ben ha mássalhangzó van, a t kivettetik a nan elöl.
2) kMah-féle frequentativum. A t szintén kiszorul, ha előtte
mássalhangzó van; önhangzó után megmarad: tksnan ; kivétel: kstedendaksnan.
3) san-féle frequentativum. A san egyszerűen hozzájárul a í-kez;
szintígy a dan-\égü ige ac?-U-vé változtatja: tsan; t előtt önhangzó
levén, ez kivettetik a í-vel együtt.
4) end<m-féle frequentativum.
5) ijan-iéle, -idan, -adan-(é\e igéktől való.
A denominativ igéknek ritkán használtatik frequentativ alakjok; leginkább fordul azonban elé: -kédan-íé\e igéktől: -kétkh'tan;
a -man, -tan-féléktől: -rnksnan, -nan. Az inchoativ igéknek frequentativumok nincsen; ellenben transitiv igének frequentativumából
képeztetik néha (van által) verbum subjectivum (reflexi vo-passivum).
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íme ezek Reguly jegyzetei, melyek , a mint látni való, csak
egy első kísérlet a nyelvalakok eléadására, mert sok tekintetben
hiányosak. Nyelvszöveget, melyet ö maga leírt volna, nem találtam,
s így annak fölmutatására, hogyan hallotta és írta le ö a mordvin
beszédet, csak kevés, ezen jegyzeteiben s a szógyűjteményében
helylyel-közzel találtató rövid mondatokat közölhetek, melyeknek
csakis itt, mint függeléknek, van legalkalmasabb helyök.
1. (ast) sembrat parht v. árt parht! — 2. sembrat erat v. sembranat ? — 3. pasibo pasibo ved-ata ved-ava (v. ved-at'ándi, vedavandi)! — 4. sia sakál ved-ata , parhci sájár ved-ava! — 5. mon
stirezen vesiná. — 6. mon son stirents veSiná. — 7. vajgelents-ezda
vorgedema. — 8. nengá vajmats uli. vajraents targesi. — 9. pekezá
vacs.— 10. kettá vackedemá. — 11. kadk (t'azk) rázi. — 12. sobdavan perf laksi. — 13. mon kolaj toza madendan. — 14. pek kuruk
platetnen neftsajt. — 15. sín perf tasa úuriksan. — 16. kelés seratst.
— 17. keskezenza pstidezá. — 18. mon tejenza af kércfevan. —
20. mez selmetnen koncasajt? — 20. mon kalcTau eráfezá; ton ceber eráftsa. — 21. ton sabatsá af erájks. — 22. mon kolaj karandazt
vakssa asciksnan. — 23. peta üres id mats. — 24. sedi langa tokaman.
1. Köszöntsd (mondj neki egészséget jót v. minden jókat)! —
2.Hogy vagy (egészséges vagy-e)? — 3.Köszönet köszönet víz-atyus
víz-anyus (v. víz-atyusnak, -anyusnak)! „Fürdés után való imádság."
— 4. Ezüst szakálú víz-atyus, selyem-hajú víz-anyus! („Mikor a vízen
áldoznak, ha p.o. valaki bele fúlt"). — 5. Eljegyeztem a leányomat.
— 6. Eljegyeztem magamnak az ö leányát. — 7. A hangjától el kell
szaladni (nagyon kiabál). — 8. Még lélekzete van (még él). Lélekzik. — 9. Éhes vagyok (megéheztem). — 10. Kezet adtunk (tkp.
csaptunk). — U- Hadd süljön. — 12. Egész reggel fő már. — 13. Min
dig ott hálok (oda fekszem le). — 14. Nagyon hamar elkoptatod a
ruhákat. — 15. Egész nap itt lebzselek. — 16. Mind elszéledtek (szét
szóródtak). — 17. A csípejébe dugta. — 18. 0 engem nem tarthat.
— 19. Mit hunyorítod a szemedet (a szemeket) ? — 20. Nekem nyo
morú az életem; neked jó az életed. — 21. A te gyermeked nem fog
soká élni. — 22. Mindig a szekér mellett maradok. — 23. Mintha
árvagyerek [volna, úgy] feküdt le (ágy nélkül hált). — 24. A szí
vemre ütött (hason ütött engem).
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25. sediez seredi. — mástezá v. máste potmeze seredi. — 26. skajs
tucanzen kosefti. — 27. ton langezt sukenan. — 28. saldas langa
vackedina (nem : kérga langa). — 29. mon martén fti. — 30. sin
perf sarendi. — 31. pervoj mezevik afilen soda, teni teki sarhketkSrian. — 32. mon tet ervá Snan. — 33. ozatama áská vasts. — 34.
Sis tucá áskssa. — 35. arak moií asksezen. — 36. vastants polafti.
37. cerafman tapaze. — 38. tokák jotarnstet. — 39. topidems jartsaií. — 40. éur cur sovén kepter kérgazt. — 41. piáa vasén sinil
marén. — 42. pejedema marto kulsan. — 43. obetti pii. — 44. pizi:
pizem p., lov p., suvane pizemná p., cerafman v. jamkst p., mani pizem p. — 45. ponats pájári — 46. keskavsta roz pájári. — 47. moií
as pavazzá. — 48. pilá pot'ánázá pals. — 49. te panars staraanék
meznek kolmo valft tii. — 50. stamíida baska valf tii. — 51. kavlalenza poteze. — 52. son teni paska eraj. — 53. mak se kufiis. mák
tii pinkti. — 54. alasatnen jotkova jakaj. — 55. ost perf (v. perfsa)
lamo veleda. — 56. sett langa moli. — 57. popén tesá eraj. — 58.
cerkavt vakssa eraj.
25. A szivem ( = gyomrom fáj). A mellem v. mellem belseje
fáj. — 26. Az isten a felhőit szárítja („mikor estve az ég nagyon pi
roslik"). — 27. Be foglak vádolni. — 28. Nyakon csaptam. — 29.
En velem egyenlő. — 30. Egész nap kószál (hentereg). — 3 1 . Első
ben semmit sem tudok vala (oroszul), most valamennyire értek. —
32. Neked feleséget ajánlok, -r- 33. Üljünk hűvös helyre (árnyékba).
— 34. A nap a felhő mögött (árnyékában) van. — 35. Állj az árnyé
komba ( = mögém, hogy t. i. védjelek). — 36. Helyét cseréli (hulló
csillag). — 37. A jég elverte (a gabonát). — 30. Szólj be (hozzám),
út közben. — 39. Jóllaktam (megelégedésig ettem). — 40. Ámen
ámen, egy kosár agyag a nyakadba ! („boszorkányok ellen való mon
dás"). — 41. Zöld (újonnan ellett) csikónak a szagát hallottam (meg
éreztem). — 42. Meghalok a nevetéstől. — 43. Fő (v. sül) az ebédre.
— 44. Esik : esö e v hó e., permetez, jég e., ragya (napfényes eső) e. —
45. Kihull a szőre. — 46. A zsákból kihull a rozs. — 47. Nekem nincs
szerencsém. — 48. A fülczimpám elfogyott. — 49. Ez az ing varrásos
tul mindenestül három rubelbe kerül — 50. A varráson kivül egy
rubelbe kerül. — 51. Hóna alá tette. — 52. Ő most külön él (v. la
kik).— 53. Egész odáig (usque eo) hallatszott. Mindez ideig. — 54.
A lovak között jár. — 55. A város körül sok falu van. — 50. A hí
don megyén. — 57. A papnál lakik. — 58. A templom mellett lakik.
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59. oSt peli tus. — 60. fit peli Sarftá. - 61. saratst lom^n pálga.
— 62. pikst velf aákeldaá. — 63. arak loman malas. — 64. cerkavt
karsesa eráj. — 65. cerkavt vakssta min kudinken vaks. — 66. pocovnen potmos ele. — 67. lajt' vakska jakame. — 68. ancak vérgat'an langezenza, son javidi.
_
59. A város felé indult. — 60. A nap felé fordult. — 61. Emberekszerte széledtek el. - 6 2 . A kötélen által lépett. — 63. Állj oda az em
berek mellé. — 64. A templomnak átellenében lakik. — 65. A temp
lomtól a mi házunkig. — 66. A lisztben vala. - 67. A patak mellett
(mentében) jártunk. — 68. Csak neki húzalkodom, [s] ö megijed.
A Mordvin Közlésekének ezen második, moksa-mordvin ré
széhez csatlom végre még a fent (81. 1.) említett mordvin-orosz kéz
irat közlését, mely, a mint ott mondám , két mesét s néhány dalt
tartalmaz. Azonban csak az egyik mesét vehettem föl belőle, mert
a másiknak textusa oly hibásan és zavartan van leírva, hogy teljes
hasznavehetetlen. Látni való ugyanis, a kézirat többi részeiből is,
hoo-y a mordvin textust valaki egy másik kéziratról másolta le, a ki
maga nem értette a mordvint; mert oly hibák fordulnak benne elé,
nietyek határozottan az orosz folyó kézírás sajátságaira mutatnak.
Azonban a mellékelt, ha nem is nagyon hü, orosz fordítás szerint a
textust megérthettem, s hibáit, a mennyire nem csak alaki külön
bözések megigazítottam. A mesében több helytt orosz szólás is for
dult elé, mintegy példája annak, hogy keverik már a beszédet a
népnek eloroszosodó egyénei. E helyeket dőlt betű által tüntettem
ki. Végre meg kell még említenem, hogy Reguly a kéziratra azt je
gyezte rá, hogy az Krasznoszlobodszk mellett levő Szindoroüo falu
ból való, a mely nevet a szógyűjteményben is helylyel-közzel egyes
szók mellé jegyezve találunk.

Moksa-mordvin mese és dal.
1. J o v k s.
Fka ocu-azirin uls kolma coranza. kortaj tejest : coraiíat,
vesést mondejen iz-cuda-cuda ! i tus ocu corats bazarin jarmonkat1. M e s e .
Egy királynak volt három fia. Mondja nekik: fiúk, keressétek
meo- nekem a csudák-csudáját! Elindult a nagyobbik fia a nagy vá-
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nej langa, i ramas mezamet bazár tavart l ), kandizen alentsti. son
varzaze lanksost: as, mars, fása stama divnoj iz-cuda-cuda. tus taga
omoces corats jarmonkava, ramas váakavo láma tavarda, kandizen
afantsti: posmotri aíanaj, af tá li stamo divnaj cudas ? varzas alats,
vants: ajas coranáj, as stama cuda tasa. tretij sin maloletnij: mofan
i mon 2 ), af musa-li stamo cudnaja cuda. al'ats mars teinza corantsti:
af művi tejet; ton pák ódat, kast! taga af, moTan tf ájnáj al'anáj !
sávs, tus, mols son si kafta kolma. kenerizá son vej, nájevi kai ko3
dama vefná
) kizefts udoma, noldaz son; kucis pátná-kut lanks
oeu-azirin cora. azi'rá tejenza kortaj : valk tosta uzanama min martonok ! son mars : af jartsan. nu valk ku§ kortama! kizeftizá azorots :
kovold'iú ton ? son teintsa mars : mon oeu-azi'ri'n cora. kov ton *)
skas kantanza? mofan mon veSendima cudasta éuda. 'folain skazal:
ni-najáes i'i cuda. sobdava vstaát, pofes ^oáain orta lanks, sergáe 5) :
vergazatnem ! si'ií artst, son usec 5 ) kizefnemast: kona virgas sodaj
pervoj perepravat' mof af sodasi ? náftiz sire virgazf lanks. sodasak
ton, jakaf jaksif toza ili af? son mars : sodasa. kucezá : art, tán
sárokra, s vett holmi vásár-árukat, s vitte azokat az atyjának. Az
nézett rájuk: nincs, úgy mond, itt olyan bámulatos csudák-csudá
ja. Elindult megint a második fia a vásárra,, vett mindenféle sok
árút, vitte azokat az apjának: nézd, édes apáin, nem-e ez olyan bá
mulatos csuda? Odatekintett az atyja, nézett: nem fiam, nincs
olyan csuda itt. A harmadik fiú még kiskorú volt: megyek én is,
vájjon nem találok-e olyan csudálatos csudát. Az atyja mondta neki,
a fiának : te azt meg nem találhatod ; te nagyon fiatal vagy, nöjj meg
[előbb]! De mégsem, én megyek édes atyuskám! Fogta magát, el
indult , ment ö két három napig. Elérte öt az é j , meglátszik vala
mely falu. Hálást kért, beeresztették öt; fölmászott a kályhára a ki
rályfi. A gazda mondja neki: szállj le onnan mi velünk vacsorálni!
ö azt felelte: nem eszem én. No szállj le, beszéllgetni! Kérdezte a
gazdája: honnét való vagy te ? Ö monda neki: én királynak fia va
gyok. Hova visz téged az isten? Megyek a csudák csudáját keresni. A
gazda monda: nem találod te azt a csudát. Reggel fölkeltek, a gaz
da fölmászott a kapura, kiáltott: farkasaim! Azok eléfutottak, s ö
kezdte őket kérdezni: melyik farkas tudja a legelső átkelőhelyet a
tengeren? Mutattak egy öreg farkasra. Tudod-e te, jártál járdogáltál-e oda vagy nem ? O azt felelte : tudom. Utasította öt: eredj, ezt
HYKLVT. KÖZT.EMÍ'.NVF.K. V.

10

146

MORDVIN KÖZLÉSEK. II.

ot-corat'usk morati. tus ot-cora, mols mols i packots vasin perepravati, morati. uindi at'á morasa venckasa, jafodizá kádints, son mols
tejenza, kizeftizá: mes ton sat'ocu-azírín cora? kortaj|: uskomak
monom-siri! uskoms usktá, ancik vicfá káttsen kersa.
takibuí,
kerk, i na at'áj , izkaía! omo beregu kants pla^a, putozá kádints
pla^ati; vergazs árts, sevizá at'át; marnik. at'át' lats 6) skatertets, vzal
son skatert'. karsaza tejenza saj loman, kortaj tejenza: ot-cora, daj
skatert'polaftsask manda lanks ! ton manttsá mezama tii? mon mandazá saldaton voj. smenal s nini na skatert mols, mols kortaj bodikontsti, lisiza polk sóidat! sávez [sávest] lomant' skatertents! i sín
sáviz tan. taga moli tejenza loman, kandi kaver: ot-cora, makst
skatert', polaftsask kaver lanks! ton kavertsá 7 ) mezama tii? mon
ot kaverzá 7) os. taga tejenza saj at'áj, son kátsenza dubina. taga
polaftíz skatert' lanks. vot sin polaftíz i sratst: vot ot-éora ocu-azoron! kodak topatsak, istakija tumos praj. jesce karsazantsa saj
[loman], kátsenza loksa. makst, kortaj, lokst' polaftsask skatert'
lanks. tori lokstsá mezama tii? mon lokssá sán tii: kotoraja dubina
az ifjat vidd a tengerhez. Elindult az ifjú, ment ment, s elérkezett
az első átkelő helyhez, a tengerhez. Úszkál egy öreg a tengeren
csólnakban, ő intett neki kezével; az hozzá ment, kérdezte: minek
jöttél te királyfi? Mondja: vígy engem a túlsó partra! Vinni ugyan
viszlek, csak hogy a jobb kezedet elvágom. Nem bánom, vágd el,
nesze öreg, csonkítsd el! A túlsó partra vitt egy tökét, rá tette a
kezét a tökére; a farkas akkor oda futott, megette az öreget minde
nestül. Az öregnek megmaradt asztal-abrosza; ö magához vette az
abroszt. Szemközt jő vele egy ember, azt mondja neki: ifjú, hadd
cseréljük el az abroszt botért! A te botod mit ér ? Az én botom egy
sereg katona. Kicserélte tőle az abroszért. Ment ment, mondja a
botjának : jöjjön ki egy regiment katona! Vegyétek el az ott elmenő
embernek az abroszát! s ők elvették azt. Megint megyén hozzá egy
ember, a ki egy szőnyeget visz: ifjú, add ide az abroszt, cseréjük el
a szőnyegért. A te szőnyeged mit ér ? Az én szőnyegem egy város.
Megint jő hozzá egy öreg, nála egy buzogány. Megint elcserélték az
abroszért. Am ők cseréltek, s elszéledtek: lám, ifjú királyfi! a mint
avval ütsz, ugyanakkor egy tölgyfa dől le. Még találkozik vele egy
ember, nála egy ostor. Add, azt mondja, az ostort cseréljük el abrosz
ért ! A te ostorod mit ér ? Az én ostorom azt éri: a mely buzogány
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vackotsi tuma, a tumoá veíáj ; a mon lokőt' marta vackotsak sufts,
vstaj vst'ada. i smenal. soldat'i, is-trosíi ara! soldatnej kortaj : mon
skatert' sáviz, sávest, mondejn kandiát, sas es al'antsti. vet vaíma
alonza tis os, tosa láma saldat jakanit'. aíats sirgaz, van'i vaímava,
kortaj : 'mezama tosa ? stama asel nikogda , a stal gorot. márka son
kalafti'ms, totcas vij pantst. son mars: dubina mezama vanat? dubinas sá vijt' semensavazá. i poslal svojevo sáldata: saza afats tejenza
inciks. mofs aíats tejenza, márka: sumbrat coraj ! kizeftizá: eta kodama cuda? eta kovers mozno tijems sá os. aíats mars: va sá coraj
cudas cudan!
megüt egy tölgyfát, s a tölgyfa ledől; de ha az én ostorommal meg
ütsz valamely fát, az megint fölegyenesedik. S ő cserélt vele. Ki a
botból! rajta! A katonáknak mondja: az abroszomat elvette, ve
gyétek el [tölej, hozzátok ide nekem. Jött a maga atyjához. Éjjel az
ablaka alá egy várost csinált, ott sok katonák járkálnak. Az atyja
fölébredvén, kinéz az ablakon, azt mondja: mi van ott ? Olyasmi
soha sem volt, s most egy város lett ott. Parancsolta azt lerombolni,
s azonnal haderővel megtámadták. 0 (a királyfi) mondta : buzogány,
mit nézesz ? A buzogány azt a haderőt mind megölte. S elküldte a
maga katonáját, hogy jöjjön az atyja ő hozzá vendégnek. El is ment
az atyja ö hozzá, mondta: jó egészségben vagy fiam! Kérdezte: ez
milyen csoda ? Ez a szőnyeg [olyan, hogy] azt várossá lehet tenni.
Az atyja mondta: nézd, az ám fiam a csodák csodája.
Jegyzetek. x) „bazár tavart" helyett olvasható volt: „bazarsa as."
a
) „mofan i mon" helyett ez volt írva: „moíaka mon."
) Itt egy zavart helyet hagytam k i , mely azonban nem fontos
az összefüggésre. Azt akarja mondani benne: „Ha falunak mondom,
nagyon szépen volt építve: ha városnak mondom, hát nincs benne
templom."
*) „toií" helyett ez volt írva: „távta."
5
) = sergáts; = usets.
6
) = ilats.
7
) Ez volt írva: sabka, és: kivira, e helyett: kavertsá, és : kaverzá. A birtokos személyragokat nem szokta a mi mesénk sem
elhanyagolni, v.ö. fentebb „manttsá, mandazá."
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2. M o r t.
a) Moli ufcava Vanusa, melganza stir Anu; karmas drugants
murdaftama, karmas pák staná seremá : murdak drugazá Vanusa,
murdak kurok tejená; makst tejená val sobda, sta af azsask kindigá ') ilá radnoj aladanak , sta mon ulan savsem ton. mon ni aíezá
risidandaman maksams mirdonti ton niksat; mon stir odan taftaraa
od óoranksa, pak cebar sama licanksa.
b) Sitnbirskáj oss panda píasa, alganza ved sudi sibkasta; sa
vedt' lanksa li láma barkát ujendijt, lanksast ascijt burlakt; morajt
mórt veselajt, dusasna 2) sin. pecaTnajt: sembá-li kutsa sumbrat, af
ulijt li nuzasna? tá pecalt' sin uzda morajt mórt; lamasna kstijt, lamasna avardijt, samazast sin kudu gora naijt langast. mezarda puramijt semba rod sirizast: to karmajt ni veselendama es rodnoj
semjasast.
c) S'uduf Filüri Fomanas ! targan serin ronganás , seri truba
kirganas. Filáu Fomanas jakaj ocu uréava, ravza capan lanksantsa,
slapa prasantsa, kámot pilksantsa, apák vadint lapinat; kamotne2. D a 1 o k.
a) Az uczán megyén Jancsi, utána a leány Ancsa; kezdte a
barátját visszafordulásra bírni, kezdett nagyon imígyen kiáltani:
fordulj meg ; barátom Jancsi, fordulj hamar hozzám; adj nekem sza
vat titkon, hogy nem mondjuk meg senkinek kivéve édes atyánkat,
hogy én vagyok egészen a tiéd. Engem már az apám elhatározta,
hogy férjhez ad te hozzád nőül; én fiatal leány vagyok ilyen fiatal
legény számára, igen szép arczú [legény] számára.
h) Szimbirszk városa hegy tetején, alatta víz foly el sebesen ,
azon a vízen sok bárkák úsznak, rajtok vannak burlakok. Énekel
nek víg dalokat, lelkük nekik szomorú: vájjon otthon mind egész
ségesek-e, nincsen-e nekik bajok? E bánat miatt ök dalolnak da
lokat ; sokan közülök tánczolnak, sokan sírnak; míg haza érnek,
csak szomorúságot látnak magukon. De mikor összegyűlnek mind
a családbeliek melléjük^: akkor kezdenek már vigadni a magok
édes családjukban.
c) Szegény szegény Fülöpfi Foma (Tamás)! Szálas termetű a
teste , magas csö a nyaka. Fülöpfi Foma jár a nagy uczán, fekete
kabát rajta, kalap a fején, csizmák a lábain, kenetlenek puhák; a
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C3a culkanza , apák kanik lárabinat. Filáií Fomanát' ksti kutsantsa
kuklaiíat, moraj sonts kutsa gusíanás; drugan panar lanksantsa,
alga sirnása 3 ) kajsif, suvanáná aksiná ; varmaftama libord'i, varmat'
marta kaldírdí.
d) S'uduf suduf Mel'osaskain! suduf MeTosa MeTosa robotaj,
af sodaj meziv'ik4), ancek sodaj vid'á rabotants. stif dugaiíets, rodnoj
dugannats avardi; kikuTezáavardemnáda? kardazsa kul'ezá MeTosa.
mes avard'at akanáj matanáj ? .koda af avard'an MeTosa aTakaj ! su
duf rabotat, af sódat mezivik, ancek sódat rabotatsen. aTenázáminzá
Azovu Azovon bajarti. i&i avardá akanánáj matanáj, af moTan
Azovu Azovon bajarti. virisa kolma neská pernike : fka nesk-perit'
misintsa, bajart'jarmakants pantsa; estük af moTan Azovu Azovon
bajarti. oh, af kadovat Mel'o§a alakaj, tránál'kazá makstantsa; suduf,
od avas seftántsa. tat' avardá akanáj, tat' avardá matanáj ! perisa kemin tasta kapanika: kapatnej^esa pálisna misajná, bajarti jarmakonts
pantsajná; estük af moían Azovu Azovon bajarti. af kadovat MeTosaj,
af pandoviht: tránáTkazá makstantsa; suduf, od avas seftántsa. karmas MeTosa neská mima : esta aTanats panizá, neská perista lihtezá.
esizmákban harisnyái, viseletlenek melegek. Fülöpfi Fomának tánczolnak a házában bábok, dalol ö maga otthon a guszli mellett; kedve
sének inge van rajta, alul aranynyal szegélyezve, vékony, fehér ; szél
nélkül is lobog, a szélben pedig csörög.
d) Szegény szegény Melyosám! <*) Szegény Melyosa dolgozik,
nem tud semmit; csak tudja az igazi munkáját. Leány testvére,
édes testvére sír ; ki hallotta a sírást ? Az udvarban hallotta Melyosa.
Mit sírsz nénikém kedvesem? Hogy ne sírnék Melyosa bátyám! P)
Szegény te dolgozol, nem tudsz semmit, csak a munkádat tudod. Az
atyám eladott tégedet Azovba Azov urának. „Ne sírj nénikém ked
vesem, nem megyek én Azovba Azov urához. Az erdőben van há
rom méhesünk ; az egyik méhest eladom, az úr pénzét visszafize
tem ; akkor mégsem megyek Azovba Azov urához." „Oh nem hagy
nak téged Melyosa bátyám, édes apám oda ád téged; szegény, a
mostoha anya megesz téged." „Ne sírj nénikém, ne sírj kedvesem!
Az udvarban van tíz régi asztagunk; az asztagokból a felét eladom,
az úrnak visszafizetem a pénzét; mégsem megyek Azovba Azov urá
hoz." Oh, nem hagynak téged, nem fizetheted meg; édes apám oda
ad téged; szegény, a mostoha anya megesz téged." Kezdett Melyosa
méhkast eladni : akkor az atyja elhajtotta, a méhesből elkergette,
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karmáé Mel'osa kapa minaa: cstuk al'anats panizá, tránálináts kundazá kádneda, bajarti vátizá, bajarti maksozá, kibitkazontsa ozaftozá. vackic kádnázenza 5) : prascaj akanáj , i prascaj matanáj! ilats
akaiíats avardez.
'
e) S'uduf suduf virin jaksarga, dikaj jaksarga! jaksarga alindij, ocu fugava gulanij, ocu vednáva kalgá sájgá, sidá kaTn-alga estenza piza vesindi, vasta vanondi". sáj sildi-pf as pizi'ná tis, aliíat
alijas 6 ) kémen alnat, a sonts lihtime lanksost lef ksantsa . o^otnik
ala sári perfkantsa, kajgi ruzjats katsontsa; látsems jorasi, imaftoms
jorasi*. tarnak látst o^otnik ala! af ocu virin jak sargan, af dikaj jaksargan; ocu skain kucalman, ocu azirin ocu stiritsan vanoman. vas 7 ),
kodoman ! od jarmak sormaiítejá 8 ) dolganá, sija véts navaf nárizá,
sirne véts navaft kafta pilgáná 9 ). kut savsamak, stan jomaftsamak:
meneli lepidiht paca dolganá, mastoron perf sradiht dolga-puhná.
f) Moksan cora ot-cora irvants misentsi bazarga 10 ); bazarsa
usksesi, lavkada lavkas vátnisi. kozá torgavajs ramsisi; torgavajs
maksi vetgemen, ot-cora vesendi vetá valf. vetá valfkada mizá,
kozá lavkati kadozá. irvats lats avardez, ot-cora tus moraz. pacKezdett Meljosa asztagot eladni: akkor az atyja elhajtotta, az édes
apja megfogta kezénél, az úrhoz vezette, az úrnak oda adta, a kibitkájába beleültette. Csapott a kezébe : Isten veled nénikém, isten
veled kedvesem ! Visszamaradt a nénikéje sírva.
e) Szegény szegény erdei récze, vad récze! A récze tojik, a
nagy réten sétál, a nagy vizén fűzfa mellett, mocsár mellett, sürü
fűzfa alatt keres magának fészket, nézeget helyet. Egy mocsárdombra rakott fészket, tojásokat tojott tíz tojást, s maga [kezdte]
kikölteni rajtok a fiait. Egy vadász ember forgolódik körülötte, a
hangos fegyvere a kezében; meg akarja lőni, el akarja veszíteni.
Ne lőjj meg engem , vadász ember! nem vagyok én nagy erdei ré
cze , nem vagyok vad récze; a nagy isten küldöttje vagyok, a nagy
király nagy leányának óvottja vagyok. Nézd, milyen vagyok! Új
pénzekként csillognak tollaim, ezüst-vízbe mártva az orrom, arany
vízbe mártva a két lábam. Ha engem megölsz s úgy elveszítesz: az
égbe repülnek szárnytollaim, föld szerte szélednek el tollpehelyeim.
f) Moksa (mordvin) fiú fiatal-fiú a feleségét árulja a vásáron;
a vásárban viszi, bódéról bódéra vezeti. A gazdag kereskedő meg
akarja venni 5 a kereskedő ajánl ötvenet, a legény kér csak őt rubelt.
Öt rubelen eladta,a gazdag bódéba hagyta. A felesége ott maradt sírva,
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kits örta lanks, karsazantsa liss pinináts; vári vaniá urokots. otcora suvas jurti, zabantsa vaniht val'mava; vari van'iht avardiht. otcora suvas kudu, kijaks kuncasa vaznánza; vari vaniht paraziuht.
avanáts pátná-kutt lanksa suvaná vajgálht javsi. ascis si ot-cora,
ascis kafta ot cora, ozas kolma ot-cora. as kudin ustojits, as veden
kandojits, as lámen pidijits. ot-cora kilts sivni raksanánts, [tus] bazarga 10), bazars arni, vasén irvants vesentsi. lavkada lavkas laskindi,
irvats nájisi pejidi. ot-cora moli avardi, vasin polants ramsisi; torgavajs vési vetgemen, ot-cora maksi sada valf. sada valfta raraazá,
es kudozontsa sávizá, sabantsendi vátizá.
a legény elindult dalolva. Érkezett a kapuhoz, eleibe jött a kutyája ;
fölnézve* ordított. A legény bement az udvarba, a gyermekei az
ablakon néznek ; fölnéznek, sírnak. A legény bement a házba, a
házfölde közepén a borjai; fölnéznek, elkezdenek bőgni. Az anyja
a kályhán vékony hangokat jajgat. Maradott a legény egy napot,
maradott kettőt, ült a legény három napig. Nincs szobafütője, nincs
vízhordója, nincs levesfőzöje. A legény befogta szürke lovát, elin
dult a vásárra; a vásárba fut, előbbi feleségét keresi. Bódéról bó
déra futos, a felesége meglátja, mosolyog. A legény oda megyén
sírva, hogy az előbbi feleségét megvegye; a kereskedő kér ötvenet,
a legény ad száz rubelt. Száz rubelen megvette, a maga házába vitte,
a gyermekeihez vezette.
Jegyzetek. *) Ez volt írva: kindiazá.
2
) A kéziratban „dusena" van.
3
) A fordítás szerint, melyben az „aranynyal kivarrva" meg
van, restituáltam a „sirnása"-t, ebből: sivárga.
4
) Megközelíti e szóejtést a kéziratunk írása evvel: mezjuuk*
5
) „kádnázenza" 3. birtokosraggal kell, mert vackiö ( = vackits) praet. ind. egyesi 3. szem. Ez volt írva: kádnázon.
6
) „alijava" helyett írtam : „al*íjas."
7
) A „vas", mely itt = nézz, e szerint „vatt" helyett áll; meg
lehet, hogy az s-je olyan particula, a milyen a szuomiban is kivált
imperativusi alakokhoz járul. Azért nem akartam a „vas" olvasásán
változtatni.
8
) A „sormantejá" szót sem bírom tisztába hozni. Az orosz
fordítás itt nem segít, mert még azonfelül is rosszul választja el a
mondatokat, a „dolganá"-t a következő „sija véts navaf"-hoz vonván.
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így azzal kell megelégednünk, hogy az „od jarmak — dolganá"
szándékolt értelme az, hogy „tollaim új csillogó pénzekhez hason
lítanak."
9
) A mi kéziratunk egyéb hibássága mellett, nem akadhatunk
fen azon sem, hogy itt a megkívántató „pilgáná" helyett „lankaná"
volt olvasható.
10
) „bazarda" ablativust, a mely „bazarga" helyett volt, nem
igen lehet construálni. A prolativust illetőleg, v.ö. a fentebbi mese
elején ezt: „jarmonkava." A második helyen való „bazarga" előtt
„indúlt"-féle igét kell pótolni („tus").
«) „Melosaskain." Azt hiszem, hogy a ska diminitivumot je
lent (v.ö. a-lamoska kevéske, valamicske W.), az n pedig 1. birt. rag.
P) Fenakadhatni azon, hogy a nénike a fitestvérét bátyá-n&k
szólítja. Pedig ez az „akanáj, alakaj" szók jelentése. Fel kell tehát
tenni, hogy a korkülönbséget, legalább e dalokban, nem veszik oly
szorosan ezen főleg csak kedvesség kifejezését czélozó megszólítá
sokra nézve.

III.
Moksa- és erza-niordvin szótár.
Reguly mordvin szógyűjteménye, az Ahlqvist-féle moksa és a
Wiedemann-féle erza szógyűjteményekkel összehasonlítva, s belőlük,
valamint a fentebbi I. II. közlésekből kiegészítve — ez lehet ezen
IILdik mordvin közlésnek szorosabb czíme, a melyben a mordvin
nyelvnek, legalább a hozzáférhető kútforrások szerint, teljes szókin
cse benfoglaltatik. A két dialectusnak egyező szavait abban egy
más mellé rendeztem, elül a moksát, utána az erzát, mely előtt min
dig csillag (*) van kitéve. Az erza szókat azonban, csak igen rit
kán hoztam föl ismételve a betűrend szerint s a moksára való uta
lással ; a mikor t. i. nagyobb alaki eltérést mutattak a megfelelő
moksa szóktól. Egyébiránt, valamely erza szóalak föltalálása végett,
szem előtt lehet tartani, hogy szókezdő erza c gyakran moksa s-nek
felel meg; hogy az erza és moksa között az e és a önhangzók a
gyökszótagban gyakran fölváltják egymást, s hogy az erza rendesen
u és i-t használ, a hol a moksában e (i) és e, é van.
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Minthogy a jelenvaló szótárnak nem lehet más czclja, mint
hasonlító altáji nyelvtudományunknak a mordvin nyelv szó-kész
letét nyújtani, abból a merÖ idegen orosz eredetű szókat, melyek
kivált Wiedemannál nagy számmal vannak, csak egynehánynak
kivételével (p), egészen kizártam ; így csak tiszta mordvin szó talál
tatik benne, nem tekintve néhány igen kevés tatár eredetű szót,
mely a mordvin nyelvbe bevétetett. Azon kivül az alapúi vett Reguly-szógyüjteménynek kiegészítésében is mind azt mellőztem, a
mi azt nem lényegesen növelte volna: oly szóhasználatok fölho
zását, melyek a szót nem új oldalról ismertetik; rendes képzésű nő
mén actionis, adjectivum matériáé, diminutivum-féle származékokat,
s önként világos összetételeket. Ellenben ugyancsak a nyelvészeti
czél, melyre e szótárközlés szánva van, megkívánta az egyes szók
és szóalakok mellett a forrás megjelelését, a melyből vétettek; ez
úgy történt, hogy a mely moksa szó egyenlő alakkal megvan úgy
Regulynál mint Ahlqvistnál, a mellől el van hagyva minden auctorjelelés; szintígy azon erza szók mellől, melyek egyenlők Regulynál
és Wiedemannál; a mi csak Reguly vagy Ahlqvist vagy Wiedemann szerint van fölhozva, az után R. vagy A. vagy W. betűk álla
nak. Ezenkivül az I. Mordvin közlésbeli erza mesék és dalok néha
E. betűvel vannak idézve, valamint a II. közlés végén való (fent
144—151. 11.) moksa mese és dalok M. betűvel. Itt-ott valamit Ornatovnak oroszul írt moksa grammatikájából (Moszkva 1838) is
idéztem 0 . betűvel. Néhol még a Reguly-féle szóknál a „(Szind.)u
azt teszi, hogy Reguly e szót, mint csak Szindorovo falujában hal
lottatjegyezte volt meg. — Az egyes szóknak a különböző források
szerint való írását általában a mi szokott átírásunkhoz alkalmazván,
nem tüntettem el semmi ejtési különbséget, még az R.-féle e-t is az
A.-féle 'i ellenében megtartottam, bár nem sokat jelent ez a kü
lönbség. Csak az erza szókra nézve megjegyzem, hogy Wiedemann írásmódja szerint e, i előtt a jésíthetö mássalhangzókat (t} d,
s, z, w, l, r) jésítetteknek kell venni.
Grammatikai tekintetből még megjegyezni való, hogy a moksa
részben az a, a-végü névszók plurális-alakjai Reguly szerint van
nak mellékelve, hogy at vagy et, eí-félék-e, vagy az a, a kiszorulá
sával í-félék ; szintígy az i-végűek plurálisai, hogy it vagy iht-iélék-e, a mi szerint azután az illető szónak egész ragozása meghatá
rozódik. Az igéket R. és A. az ind. praesens egyesi 1. személyalak-
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ban (-an) hozzák föl, W. azonban az infinitivus (ams, oms, ems)
alakban. Reguly e mellett majdnem mindenütt a 3. személyt is oda
jegyezte volt, hogy vagy aj, aj végü-e_, vagy 'i, i-végü; értve a moksát, mert az erzában a praes. egy. 3. szem. mind csak 'i, i. Az ajféle 3. szem. azt jelenti, hogy az illető igének tője a-n végződik,
mely a többi ragozásban és névszármaztatásban is megmarad, míg
az 'i, i-féle 3. szem. mellett az igetö gyengébb súlyú önhangzón vég
ződik (i, e, e), mely ragozásban és névszóképzésben többnyire el is
vettetik. Az erzában e különbséget a praes. 3. személyalakja nem
mutatja meg, s azért jól választotta Wiedemann az ams, oms, ems-féle
infinitivust szótári igealaknak; ams infinitivus mellett ugyanis meg
maradó a-végű az igetö, oms, ems mellett az igetö elenyészhető o, e-n
végződik; e-n akkor, mikor előtte jésített mássalhangzó van. Midőn
tehát az egyenlőség kedvéért a W.-féle erza igéket is a praes. egy.
1. személyalakba átírtam, meg kellet mégis az igetök végönhangzóját
jelölnöm, mely az ams, oms} ems-féle infinitivusokból kitűnik. Ezért a
W.-féle erza igék mellé, melyeket szintén az an-féle praes. 1. szem.alakban hozok föl, az illető igetö-végbetüket zárjel között kitettem:
(a), (o), (e); csak a -gadan, -Igadan, -vtan (eífectivum), -van (reflexivopassivum)-féle igék után mellőztem ezt, mert ezeknek tője mind ovégü (inf. oms); hasonlóképen ott, a hol a praes. 1. személybeli an
előtt jésített mássalhangzó van, a mikor t. i. az igetö e-n végződik
(inf. ems). A két dialectus szótári összeállításából azt tapasztaljuk,
hogy általában a W.-féle erza ams-igéknek a moksában olyanok
felelnek meg, melyeknek R. szerint a praes. 3. személye aj, aj, s az
oms, ems-igéknek olyanok, melyeknek R. szerint *, t'-féle a praes.
3. személyalakja.
Az e szótárban követett betűrend imez :
a, a, e (é), e (l), i, o, u: k, g, h, j , n (nk, ng);
c (c), & s, z; t, d, s, z, n; p, b, f, v, m; r, 1.
R ö v i d í t é s e k az idéző betűkön kivül (A. = Ahlqvist, R. «=
Reguly, W. = Wiedemann , E. = Erza-mordvin mesék és dalok, a
fentebbi I. közlésben, M. = Moksa mese és dalok, a II. közlésben ;
0 . = Ornatov moksa grammatikája; S. = a Pallasféle Pétervári ha
sonlító szótár) — még csak ezek fordulnak elé: (dim.) = forma diminutiva; (fr.) = forma frequentativa; (inch.) = f. inchoativa; (mt.)
= f. momentanea; (pl) = plurális.
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* a nem, l. af.
* aeí nyereg-heveder W.
aka (pl. -at) néne, nagy néne R.,
akaj (tkp. vocativus-alak) A.
akláj férjnek nénje A.
* akadmo jutalom W.
aksa fehér; * aso.
akseman, akselgedan fehéred
ni, aksiman A.; * asulgadan
megvirradni R., asolgadan
fehéredni, világosodni, hal
ványodni, elhervadni (asolgad'i megvirrad, asolgadoz
hervadt) W.
akseptan, akselgeftan fehérí
teni R.; aksiptan A.; *asolgavtan fehéríteni, meszelni
W.
aksiks fűzfa A.
a.-nal füzes (salicetum) A.
aks lócza A.
aksal lóczaalj, a lócza alatti
tér A.
aksérdan (3. -aj) turhát köpni R.,
akseran, -rdan köhögni, tur
hát köpni A.; * aksurdan R.;
aksorgadan, askoran (a) ki
köhögni , hákogni W.
akserks turha • *aksorks.
* ajgan (e) megvetni, nem kívánni,
elvetni W.
ajger mén, csődör R., ajgír A.;
*ajgor.
ajdan hajtani (lovat, sajkát =
evezni) A.
ankB bélfonal (szövetben) R.
*anksima lék, l. antsíma.
angéfan (3. -áj) vakarni- vaka-
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ródzni; *angeran (e) kár
tolni W.
angérdan (3.-aj) egyet vakar
ni R.
acan (3.-aj) kiteríteni; *acan R.
E, 15., acan (a) kiteríteni, kö
vezni W.
acáan (fr.) R.; * acaksnan, acnan W.
acam ágy, párna ; * acamo.
asan (v. ezan) (tagadósító ige,
praes. ind.) A.; as (egy. 3.
szem.) A., as nincsen R., as,
aj-as M.; *ez, az (egy. 3.,
praet.) W., ez E.
as-kivik senki, as-kosinga se
hol , as-kovinga sehova, asmezivik semmi A.; * a-kijak,
a-kosojak, a-kov, a-mezejak W.
aska (pl. askt) lóiga (kummet)
R., aska A.; *asko R., aska
W.
askená (dim.) nőknek nyakra
valója (apró gyöngyökből) R.
askedan (3. -í) összetekerni, be
göngyölni, lábtekercseit fölvenniR., askadan begöngyöl
ni, bepólyázni A.
askéían (3. -áj) föltekerni R.
ascan (3.-i) tartósan lenni, ma
radni (valamely állapotban),
p.o. ozada a. ülni, st'ado a.
[steada a. A.] állani (lábon
állani); * ascan R., lenni, lé
tezni, maradni (p.o. ozado
a. ülni, madez a. feküdni;
koda ton ascit hogy vagy 1);
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askeldan (3. -aj) egyei lépni R.,
askildan 0.5 * áskildan R.,
eskild'an lépni W.
. * eskildeme, -dima ösvény W.
*askoran l. akserdan.
azan mondani; *azana halottak
ról emlékezni R.
azénksnan (fr.) R., azinksnan
A.
azíndan elmondani, elbeszéllni.
* azar dühös, bősz W.
* azargadan dühös lenni, eszét
veszteni; azargadoz eszeve
szett W.
* azargaían dühösködni, őrjön
geni ; azargaleme dühösség,
őrültség W.
*azo, eredj, eredj el W. E, 11.
több.: azodo, azdo W., ajdoE, 10.
azir úr, gazda; * azoro.
kud-azír házi-gazda, kud-azir
ava házi asszony R.; * kudazoro, kud-azoro ava.
oc-az'ír (e h. ocu-a.) király, csá
szárit., oc-azir A.; *in-azoro.
anan (3. -aj) kérni, követelni;
* anan (a) koldulni, követelni
W.
antsan (fr.) kéregetni, koldul
ni R.
anék kész R., aník A.; * anok.
gyertek W . E, 15.
anéklan (3. -aj) készíteni;
askilan (3. -áj) lépni R., askeTan,
*anukstan R., anokstan (a)
asktfan lépni, járni A., * as
W.
kilan R.
aneklaksnan (fr.) R.
ask'ilks lépés R., askelks, ask'ilks A.; *áskilks R., es- ancak csak R., aricak A.; * an
cak W.
kifks W.

késni; valamibelenni (ic, mái
dé asci mibe van ez = hogy
ez?) W.; ast'an E , i
* ascica jelenlevő W.
asceksnan (fr.) R., asciksnan
lenni, dolog nélkül álldogál
ni A.
[W.
* ascevan megállani, kitartani
azjá rúd (kettős szekérrúd) R., azia
A.; * azja R., azeja, azia W.
* at (némely erzák ejtésében) = a
nem W.
at'á öreg ember; nagy atya ; Mm
(állat, madár) R., atfa öreg
ember, Mm A.; * ata R.,
öreg ember, házigazda W.,
at'aka hím (állat) W.
ataj ip; nagy bátya A.; • atavt
ip (férjnek atyja) W. E, u.,
at'a^t E, 3.
ataviz, atavz ip A., ataves R.
at'aftém' avaftéma atyátlan anyátlan, árva R.
ataks, at'oks kakas R.; at'oks ka
kas ; bocskornah hegye A.;
* ataks kakas.
* at'amar (ata mar) cseresznye W.
at'am mennydörgés.
a. toraj mennydörög, a. jonks
szivárvány A.
* ada, gyere, rajta ! E., pl. adado

MOKSA- ÉS ERZA-MORDVIN SZÓTÁR.

antsima lék (a jégben) R.; * anksima W.
andan (3. -i*) etetni, étellel tartani ;
* andan (o).
annaw (fr.) R., annan, antsan
A.; *anduksrían R., andnan
W v anan E,», ansan E, 14,15.
* and'a fiatal (a. mirde) E, 14.15.
* andamo^aíaZ ember W. E, 12.
apák (a gerundium és parfic.
praet.-nek tagadósítója : a.
kulik meg nem holt v. hal
va • * apák , p.o. a. jartsak
(nem éve) étlen W . , apakarkst hírtelen, egyszerre E ; 1.
* apás tarjag, kiütés (a bőrön)
W.
abi'n hiába, ok nélkül A.
abendan (3.-í) elálmélkodni R.
af nem (tagadó szó; a praes. ind.,
a névi igealakok, s mellékne
vek előtt használtatik) ; *a R,,
a {y. át) W.
af-'kalks valóban, igazán R., afkilks A.; * alkuks W.
af-lama nem sok, kevés; * a-larao. R. W . ; a-lamoska vala
micske W.
* a-poks kicsiny, a-zdavi (a-sodavi) ismeretlen, a-tejevi le
hetetlen, a-vanks tisztátlan,&vizdi szemtelen, a-umokíje?nrég, a minap stb. W.
*avornew ( = non est; és ellen
tétben álló egyes szó előtt =
non) ; nem (nein) W.
afka (pl. -at) kariks a. gyöngyfazéres fej-ékesség R.
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aftan megvetni, fölhúzni (tőrt,há
lót) ; * aft'an R,
aftema néminemű háló (nyúlfogásra) R., aftima háló A.
ava nőstény; asszony R., avá A.;
* ava asszony ; anya R., nős
tény, asszony W.
ávaj napa (socrvs) A.; *avaj
anya; anyós W.
* avaka nőstény W.
avaviz, avavz anyós A.} aves
R.; * avavt W. E ; M , avajft
E,3.
avan. asszonyi, női (p.o. panar
ing) R.
* avan (aj ugatni W., I. uvan.
avardan (3. -i) sírni R., avardan
A.; * avardan.
avarksnan (fr.) R., -ksnan A.;
* avarksnan R.
*avargadan elkezdeni sírni W.
*avne sógor, sógorné W.
*avTan csóválni, legyezni, inteni:
kurgonzo avli ásítozik W.
araeTan (3. -aj) meríteni R., amiTan A.; *amuTan.
ámeldan (mt.) R., amildan
0 . ; * amuldan.
arán (3. -aj) oda állani; valamivé
változni R., változni A.; *aran
R., arán (a) ; araksnan odaáÜani, eléállani, félremenni

w.
ni ondina araj látszik nekem A.,
aram mondine (? ara'-mondine) R.; araj kell (nekem;
köteles vagyok) O.
arak ! eredj el, menj ! A.
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* aravtan odaállítani, félre ten
ni w .
* arás nincsen; nem (nein) W. E.
aru tiszta 0 .
arhci (pl. -iht) vőfél R.
arhtan festeni (kacamsa a. meg
füstölni) A.; * artan (o), artTan készíteni ; festeni W.
* arfica festő W.
ar5á láda, ar3áná (dim.).
* arso csorba W.
* arsov csorbás W.
* art szegélyzet (nöing alján) W.
ardas l. erdas.
ardan (3. -i) vágtatni R., futni A.;
* ardan (o) R., fölkerekedni,
vágtatni, futni, utazni: meíga
a. utána, eredni, üldözni W.
sanöik a. vágtatni A., sansk a.
R.; * sansne a. R.
arnan (fr.); * ardnan , ardniksúan W., artneksúan, arseksnan E, w.
[za A.
araa (pl. -at) egyenes, sima R., araf-af sá egyenetlen R.
arsernan, arsalgédan egyenessé,
simává lenni R.
arsáptan, af salgeptan, -geftan
egyengetni, simítani R.; aízaptan A.
arsan (3.-i) gondolni; *R V arsan
(artsan) gondolni, vélni, ta
nakodni W.
arseksnan (fr.) R.
* arseme, artseme gondolat
megfontolás W.
* arnan l. ernan.
* arbuz görög dinnye W.

* arv minta W.
* arlan vakondok W.
al alj (alets alja, ala-pe alsó-vég
R.) ; *alo (alo pel' alsó fél,
alo túrva alsó ajak) W., E.
(alo-pelej lefelé, a. pel'de
alulról).
pilg-al láb talpa, kavl-al hónalj,
secfal a palló alatti kamaraTi.
ala alant, alatt; * alo W.
alu alá; * alov W.
alda ahdról, alól; * aldo W.
alga alatt el; * alga W.
* alks alj (alkso alja R.) : pilgalks W.
• álon alsó W.
al tojás, mony ; * al.
alu tojásos R.; * alov R.
alján (3. -aj) tojni R., alijan A.;
* alijan R., alijan E, IG., algandan (o) W.
ala, (pl. alat) ember (mann), pa
raszt ; atya R., ala A.; * afa
ember, paraszt W., bátya R.
ala-lu falugyűlése R.
alaj atyuska, aíana (dim.) A.;
* aláj sógor (férjnek bátyja)
W., ala E, 3.
r^
afaka bátya R.; * ala R., aíkaj
ala§a (pl. -at) ló, herélt lóR., alasá ló A.; * alasa ló W.
*alucks kemény héj (tojás, dió
héja) : kai a. halpikkely W.
*aluá 6amí ; kedves, szerető; fe
lebarát W.
* alkuks l. af-kilks.
algát hímzett szegélyzet (ing alján)
R.; v.ö. * art W.
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* altan, alvtan (a) ígérni W., altan E, 10.
* altavks, alvtavks ígéret W.
alna, alnána alacsony R.; alne, alnená A.; *alkine alacsony;
sekély.
alnalgedan alacsonyodni R.;
* alkingadan (o).
aliíalgeftan alacsonyabbá tenni
R., alnelgaftan A.; * alkingavtan W.
* áeke l. eöka.
asa, hűvös R.; * ekse R.
aseman lehűlni R.
asendan lehűteni magát R.;
* eksindau hűteni W.
asenksiían (fr.) R.
ásentftan hűteni, -fnan (fr.) R.
üséTan (3.-i) fürödni R.; aselan,
jaselan A.; * eksü'an R., eksefan W.
áseléksnan (fr.) R.
* ekserme fürdő W.
aselaftan, jaselaftan füröszteni
A.; * ekselevt'an W.
asi (pZ.-iht) kút R.
asiná (dim.J forrás A.
lisks árnyék, hűvös hely (l. asa) R.
askssa (árnyékában) mögött
R.; * eksne (mirden e. férj
nél) W.
*eks mögé, -hoz (asztalhoz férj
hez) W. E.
áska (pl. askt) vas-szeg, szeg;
* eske W.
* askiran l. aákiTan.
azim lócza; * azem W., ezem R.
E , 5. u.
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karks a. derék (öv helye a tes
ten) R.
azemsa helyett, azems helyébe,
-ért, (l. fentebb a 124. I.) R.
* ezems helyett, gyanánt W.
ázka, ázkena, az imént, nem rég R.
azná (pl.-úet) íz, tag; * ezne R.;
íz (articulus); gyümölcs W.
ámbá egész, mind [p.o. odáig] =
lat. usque [eo] ; v.ö. raak.
ávedan ijedni, megijedni A.
áiftan el-, megijeszteni: aiftéma
madárijesztő A.
* ávksnan betömni (lyukat) W.
'ár minden R., ar, er A.; ar 0.;
*efva, erve W.
er-vsak mindegyik, mindenik A.
* erva-koda minden, e.-ki min
denki, e.-kov mindenhova,
e.-kuva mindenütt, minden
képen W.
araza (pl. -at) gyors, serény, siető
R.; * efaza.
• araskadan sietni A., efaskédan
R.; * ef askadan.
efasketksnan (fr.) R,
araskaftan siettetni, nógatni A.;
* ef askavtan W.
árék eleven R v arik A.; * efak W.
(I. efan.)
aréklan föléledni R., áriklan A.
ariklaftan föléleszteni.
* arge gyöngy R., erge E, a.
árgecfan megtévedni R.
árgetksiían (fr.) R.
afhká (pl. afkt) tó R.; afhká,
jáfhká A.; * erke (pl. erk)
R.; áf ke W.
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árhkiná, járhkiná (dim.j A.
* eá : es orma forró láz ; nyava
* ár tecfan rárontani, rátámadni W.
lyatörés, görcs. W.
íiT öl (grémium) R.; * elle R.; élest esa ott, eza oda, esta onnét, l. sá.
ezan l. asao.
w.
*
ezems (postp.) I. ázim.
áídá (pl. áltt) kancza R., áldá A.;
ezga, ezda, esa, es, esta (a prol.,
* elde R., erde W.
abl., iness., illat., elat. casuálbádan hibázni, hibát tenni R.,
sokat', főkép névmásoknál,
álbádán megütni magát, ki
s
a határozott névvagozásjiczamítani (tagot) A.; * ilviban helyettesítő postpositiók);
d'an R.
* esga, estede ; ejse és esne,
álbátksnan (fr.) R.; * ilvil'an R.
esés v. ejs W., este (elat.) E.
álbátks hiba R.; * ilvetiks R.
ezna
(pl. -at) sógor (nénének férje)
* eks, eksne l. ásks.
R.
*ekse, eksiian l. ásá, ásiton.
en (superlativust jelentő): cn ocu
* ej dal hegyi málna W.
legnayyobb A.
écan (3. ici) gyúrni R.; • R., ican
enáldan
kérni, könyörögni; *inel(e)W.
dan R., inaldan (o) W.
éíáan (fr.) R.
* eno igenis W.
* ecan beledugni E, 1.
* eiíge dér W.
ecka (pZ.eckt) vastag ; *ácke.
eckelgédam megvastagodni R., engándan kificzamítani (tagot)
A.
eekalgadan A.; * ackelgaeftan (3.-i) motóláhii (czérnát) R.;
dan W.
* effan R., ávt'an (e) W.
eckelgeftan megvastagítani R.;
evgeií takács borda; * vijgene R.,
*áckelgaftan W.
vigine W.
eckalma vastagság R.; * eekiíer gyere! rajta ! erda gyertek ! A.
gadino R.
eran (3.-áj) élni, lakni; * eran
* eskan (e) evezni W.
(a). "
eski evező (legény) W.
ersan
(fr.) R.; * eraksnan W.
ezan (3.-i) melegedni; *ázan R.
eí-aj, eváj lakos A.; * erica W.
esendan (fr.) R.; * ezúan.
eíájks soká élő, élemetes R.;
ezdan (3. -i) melegíteni R., ezdan A.; * áscan R., ezdan W.
* áriks R.
eíaf, eráf élet (vita) ; * eíarno
* ete ez, ene ezek E. ; v.ö. tá.
es (reflexív névmás): moiíts én
W.E.
* efak eleven W., v.ö. árék.
magam stb.; estiná magam
nak stb v es- es'in magamban eravan kelleni, szükséges lenni:
eravi, erávi kell, szükséges ;
»tb.; * es W. E.

A M. TUD. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI.
A MAGVAR NYELV RENDSZERE. 2-dik kiad. Buda 1847. 1 ft.
A MAGYAR HELYESÍRÁS ÉS SZÓRAGOZÁS főbb szabályai. 10-dik kiadás. Pest
1858. 20 kr.
A MAGYAR HELYESÍRÁS ügyében a M. Akad. Nyelvfcud. Bizottmány Előterjesz
tése a Nyelvtudományi Osztályhoz. Pest 1856. 10 kr.
A MAGYAR SZÓKÖTÉS főbb szabályai. 2-dik kiadás. Pest 1852. 70 kr.
NYELVTUDOMÁNYI PÁLYAMUNKÁK. I. Csató és Nagy János : A m. nyelv ragai
és szóképzői. Buda 1884. 53 kr. — II. Eugel és Nagy J . A in. nyelv gyökei,
Buda' 1838. 58 1. — III- Szilágyi István : A m. szókötés szabályai, Pest 1816.
t ft. — IV. Szvorónyi : Magyal ékes szókötés, Buda 1840. 70 kr.
A DUNÁNTÚLI NYELVJÁRÁS. Vass József jutalmazott pályamunkája. Pest
18G0. 00 kr.
_ ^ _
A MAGYAR NYELV SZÓTÁRA, készítették Czuezor és Fogarasi. I—III. köt.
Pest 1802—5. Sajtó alatt a IV. k. Minden kötet ára 5 ft.
MAGYAR ÉS NÉMET ZSEBSZÓTÁR. I l d i k v. német-magyar rész, 2-ik kiadás,
Buda 1813. 2 ft,
MAGYAR TÁJSZÓTÁR. Buda 183S. 70 kr.
MAG VAU TÖRVÉNYTUDOMÁNYÍ MŰSZÓTÁR. 2-dik kiad. Buda 1817. 2 ft.
MAGYARÍTÁSA TERMÉSZETTUDOMÁNYOKBAN, Szabó Józseftől. Pest 1861.
2U kr.
RÉGI MAGYAR NYELVEMLÉKEK. I. Halotti Boszéd. Régi Biblia. Buda
f> ft. — II. Kinizsi Pálné Imakönyve. Vegyes m. iratok, Buda 1840. ő
I I I . Tatrosi Biblia. Vegyos m. iratok, 1842. 5 ft. — IV. 1. Guary-eodex,
1846. 1 ft 98 kr. — V. Bátori Bibliája sajtó alatt.
MAGYAR LEVELESTÁR. I. Szalay Ágostontól. Pest 1861. í ft,
CORPYS GRAMMATICORVM Linguae Hung. Veterum. Toldy Foroneztől.
18G6.. 4 ft.

1838.
ft —
Buda

Pest

FINN NYELVTAN, Fábián Istvántól. Pest 1859. 2 ft.
CHRESTOMATHIA FENNICA, Hunfalvy Páltól. Pest 1861. 3 ft.
ABUSKA. Csagatajtörök Szógyűjtemény, Vámbéry Ármintól. Pest 1862. í ft.
YOCABULARIUM CEREMISSJCUM utriusque dialeeti, Budenz Józseftől. Pest 1865.
lft.
REGÜLY ANTAL HAGYOMÁNYAI. I. A vogul föld és nép. Pest 1864. 4 ft.
M. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. Éj folyam: Nyelv- és Széptud. Osztály. I. Pest
1860—61. 3 ft. — II. 1 8 6 1 - 6 2 . 3 ft. — III. 1863—5. 3 ft.
NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. I. — IV. k. Pest. 1862—5. Mindenik kö
tet ára .'i ft,
Ú J MAGYAR-SZLÁV ÉS SZLÁV-MAGYAR SZÓTÁR, Jancsovics Istvántól. Szar
vas 1848. 2 kiad. 3 ft. 36 kr.
HANGRENDI PÁRHUZAM ezer példában, Lugossy Józseftől. Pest 1858. 20 kr.
MAGYAR.NYELVÉSZÉT, szerk. Hunfalvy Pál. Pest 1856—61. 6 köt. Egy-egy köt.
5 ft. 25 kr. A hat kötőt együtt 25 ft.
i'.-ít. Ny,,:,,. !•:,.,,(!, QB9Xtá.V!tl

NYELVTUDOMÁNYI

KÖZLEMÉNYEK.
KIADJA

AMAGYAK TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA.
SZERKESZTI .

H U N F A L V Y PÁL.

Ö'TÖDIK

K Ö T E T.

MÁSODIK FÜZET

PESTEN,
EGGlíNBERGER

FERDINÁND

MAGYAR AKADÉMIAI KÖNYVÁRUSNÁL.

1866.

TARTALOM
Moksa- és erza-mordvin azótár. B u d e n z J ó z s e f . .
A v a, v e képzőnek s változatainak szereplése nyelveink
ben. F á b i á n i s t v á n
. .
Régi magyar szók. H u n f a l vy P á l
Az „ilyen" névmás a mongol nyelv után. F o g a r a s s i
János . . . .
A lapp nyelv. H u n f a l v y P á l

Lap.
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246

288
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eravan (o) hasznára lenni,
kelleni: eravi W.
eíaviks kellő, illő W.
erendan (3.-i) hivalkodni, rest
lenni (Szind.J R.
er^a, (pl. -at) erza (-mordvin) R.;
* eráa.
er^ava erza (-mordvin) no. R.
*erdeksiían, erdekstan eskildözhi,
káromkodni W.
* efiían elkényeztetni W.
érdas sarR., ardas A.; * rudas,
erdazu sáros R.; *rudazov R.
erdazjan, erdaskedan megsárosodni R., ardasian A.; * rudaskadan W.
erdazjaftan, erdaskefían besárosítani R.; ardasiaftan A.;
* rudaskavtan W.
ernan (3.-aj) dörmögni, morogni
(kutya) R.; *arnan.
érnésan (fr.) R.
ernazevan (inch.) R.; *arnuzevan R.
örvii (pí. -at) WÖ, feleség (ervaks
raol'an férjhez menni) R., ervá A.; * urva meny R.; orva,
orva, feleség, meny W.
tjrviina menyasszony, meny Rervana A.
odirva menyecske, ifjasszony R.
ervaftéma nőtelen, özvegy em
ber R.
* urvaFa t?ö/e'Z R.
ervájan megnősülni A.; * urvakstan, urvaksían W.
ervajaftan megházasítani (fér
fit) A., érvájaftf házas, nős
NYELYT. KÖZLEMÉNYÜK. V,
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R ; *urvakstan W., urvakstoz házas R.
* ie, i év: od i újév W.
* ien éves: ve (kavto stb.) ien
egy (két stb.) éves W.; ijeií
R.
* iknan zokogni W.
inksa, -nksa (postp.) -ért, végett
(p.o. menni) A. R. (Mi kifo
gás lehet ezen postpositio el
len, melynek alapszava inga
volna, l. fentebb a 124. la
pon).
ingei előrész, pars antica: kud-i.
előhúz,pitvar, ingeieta eleje R.
ingela elül, előtt; *ikele W.
ingeli előre, elé; *ikele, ikelev előre: ikele-pelev ezen
túl, jövőben W.; ikelej E,IŐ.
ingeldli elülről, elől; * ikeHe

w.
ingeiga előtt el R.; *ikefga előtt
el; előre, elül W.
ingelsa előtt, ingels elé, ingelsta
elöl A.
ingi'lce előbbi, elülső A.; *ikeTce
első, legöregebbik W.
* ikelks elő, elülső: i. pilge elül
ső láb, kud-i. pitvar W . ,
ikelkse eleje R.
ickezii messze.
ickezi messzire.
iékezdá messziről.
ickél ereszték (a ruhán) R.
icT gyermek R.; id, ed A.; * üed',
ajed R., eecT W.
edna, idna (dim.) A.; * ajedna
R., ejftne E, i->
11
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*ejkaks gyermek ( = eec£-kak§,
uö.ejdist-kaksost gyermekük
E,i.)
*idan megmenteni, megváltani. W.
isak tegnap R., iáak A. 0.; * isak
W.
isakeii tegnapi R.; *isakonW.
*ista úgy, isfamo olyan, l. sá alatt:
stak, staná, stama.
* istovtan (o) elfelejteni; nem venni számba W.
* iziían meggyőzni.
* ine nagy: in-azoro király, csá
szár • ine ved tenger W.
inence , inecks legnagyobbik,
legöregebbik, legelőkelőbb W.
inizi (pl. -iht) málna; * inzej R.,
ingej W.
iniziks, inizinutks málna-szedtrj R., iniziks A.; * ingejks W.
Í115Í (pl. -iht) vendég; * inze.
inza (pl. -at) pók R., inga A.; *unáa pók R., unza bogár W.
inzan (ingán) kotf pókháló.
ingán (3.-aj) boronálni R., inzan
A.; * izan (a),
incsan (fr.) R.
ingatna borona R,, inzáma A.;
*izat (pZ.J R., iza W.
ingedan (3. -i) gyalulni R. f ingidan A-; * inzidan R., ingzedan W.
incks (inclks) gyalu R., in^iks
gyalu-forgács A.; * inks
gyalu R., ingz W.
inder szulák (Lonicera caprifolium) A.

ZLESEK. 111.

indrau denevér A.
ifká egy, l. fka.
ivala (igy nevezik anénének gyer
mekeit annak hnga gyerme
kei) R.
ivaka az iv'álsi-nek neje R.
imán (3. -aj) veszni, elveszni ; *joman (a),
imsan (fr.); * jomsan, jomsiksnan W.
* jomavks elveszés, elvesztege
ti W.
imaftan veszteni. elveszíteni ;
* jornaftan R., jomavtan, jomavtl'an W.
imafáan (fr.) ; * jomavnan (o)
elvesztegetni, pazarolni W.
imis bogyó A.
*imbiíav /. melav.
iridan megrészegedni A..; *iridan,
iridikfiáan W.
iritsta részeg A., i: étsta R.; ere
déi; W.; iridi részeges} iszá
kos W.
*irid'me részegség, részegeskedés W.
irefcan megrészegíteni; elkábí
tani (ütéssel) R.; *iritt'anR.
irdes oldalborda R., irdes A.; * ir
des R , irdis W.
i. pakar hátgtrincz R.
*ila szokás (mos, consuetudo) W.
*iía (tagadósí'óigetÖ. az impera
tivus és optativusban): iía
(egy. 2., imp.), ifado (több.
2.); iíazan (opf.).
ilá más, idegen: i. loman idegen
ember R., ila A.; * lia W.
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ilak3 másképen , különben A.;
* liaks W.
* lián idegen W.
ilat eat (vesper).
iládinda estve (vesperi) A.
iEadan (3. -1) maradni, megmarad
ni R., iladan A.; * liadan (o)
W.
iíatksnan (fr.) R.
ifatks maradék R.; * liatks W.
ifanas len R v ilanas A.; * ifanas,
lianas R., lianas W.
ileáan föltorlódni,
megszáradni
R.; * ilisöan R.
ilesífan föltörülni,
megszáríta
ni R.
ili (pl.-iht) vessző; *ileve, jolo
R., ilev W. E, is
* ilisan inteni R.
* iliscan (mt.) R., neki huzalkodni E, 8.
* il^an (a) elájulni W.
* ilvidan l. albádan.
* oj stb., l. vaj.
* ojme sib., I. vajmá.
* ojmikstan esküdni R.
* onks mérték W , I. unkstan.
* ongan (a) ugatni.
* on gazé van (inch.) R.
oca nagy bátya (az atyának báty
ja) R.
ocu nagy R., ocu, ocu A.: oc-azír
király, császár ; ocu si hús
vét A.
ocka (pl. -kt) tekríó R.; *oökoR.,
ocka, ockiae (dim.) W.
o§ város; * os.
* osonce városbeli, polgár W.
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oáa (pl. -at) ruha-ujj; * oza.
* ozo sárgakór W.
ózna (pl. -at) gyöngy R., áuvanoznat üveg-gyöngyök A.
od új, fiatal; * od.
od-alá mostoha atya R.} od-ala
A.; * od-tet'a R., odit'ama W.
od-ava mostoha anya ; * od-ava
R., od-avaoia W.
odavan mostoha fiú (a második
nejétől) R.
od-inga fiatal korában, ifjanta,
od-ingsta fiatal korától fog
va A. ; * od pinge fiatal kor
W.
* odarvas újhold W.
odu, odsta újra, újból A.; *odov
W.
* od'ilgadan megújulni, meg
ifjodni W.
* odi'lgavtan megújítani f megifjítani W.
odar tögy (euter) ; * odar.
osal rossz ; rút R.; osa!, ozal rossz,
nyomorú, szerencsétlen A.
osalsta rosszul A.
osalgedan megrosszabbúlni R.
ozan (3.-aj) leülni; *ozan (a),
ozsan (fr.) R.; * ojsan E, 13.
ozama ülés, ülőhely R.; * ozamo.
vast-ozaj helyettes (a ki a ha
lotti ünnepen a halottnak
képét viseli) R.
ozaftan ültetni; *ozaftan R.,
ozavtan, ozavtlan W.
ozafnan (fr.).
ozadan ülni A.; *ozadan (o) W.
* ozaz veréb, kant o. kenderike W.
11*

1'

MORDVIN KÖZLÉSEK. III.

ozéndan (3. -i) imádkozni; * oznan (o) R., imádkozni, gyónozenksúan (fr.) R.
[ni W.
ozíks imádság : jurt o., kaldas
o., neska-perá o. a házat, a
marhát, améheket illetöimádság R. 5 * osks R., ozks ál
dozat W.
*oznomo imádság, oznovks
imádság, áldozat W.
on álom (somnium) ; * on.
on najan álmot látni, álmodni.
opária (pl. -at) langyos R.; * opá
ria R.
* obodo keréktalp W.
ofta (pl oftt) medve; * ofto R.,
ovto W . E .
ov vö; sógor (nővérnek férje) R.;
ovs, öves kantár R.
[vö A.
ovstan (3. -aj) fölkantározni R.:
* onkstan R.
ovsiían (fr.) R.
oma más A., omo (omo berogu;
om-siri) M, í ; *ombo másik
(vejke pe — ombo pe) E,2.
oniece, ombece másik, második
R.,omiceA.; *omboceW.E.
* ombocede másodszor W. E.
ombi't holnapután A.
or suba.
orara összejövetel, falugyűlés.
orgat (pl.) seprű (faex) ; * orgat.
* orgocfan, orgofan eleredni, meg
szaladni, l. vorged'an.
orgaldan öblíteni A.
* orsan fölölteni, fölvenni (ruhát),
Öltözni R. E, iá., orcán (a) W.
— v.ö. §can.

* orcámo ruha W.
* orsaftan fölölteni, öltöztetni
R., orcavtan W.
orza, orga (pl. -at) él (acies), éles,
hegyes ; éles eszű R.; éles A.
orgalgedan élesedni R., org,araan A.
orijalgeftan élesíteni, hegyesíteni R., or^aptan A.
* ortan (o), ortl'an dobni, hajigál
ni, elvetni, szórniW., I. joran.
* ordafan (a) megbocsátani W.
* orma betegség, l. urma.
* ormaso dühös, örült R.
* ormaskadan megdühödni R.
* ormaskaían (fr.) R.
ola (pl. -at) halovány R.
o'an (3.-aj) haloványodni.
olaf haloványúlt, halovány.
olan (3.-aj) rest, hanyag lenni R.
* olgo szalmaszál.
*olk (pl.) szalma R.
olga (pl. olkt) rúd, jjőzna.
olgana (dim.) R., olg'ina A.
* uksan oldani, l. juksan.
uksendan (3. -í) okádni R., uksendan pökni A.; * uksnan o* ukska darázs.
[kádni.
* ukvat (pl.) vas, a melylyel fa
zekat a kemenczébbl kihúz
nak W.
uj velő; * ucTeme R., udime (pia
( u. agyvelő) W.
uján (3. ui) úszni; *ujan (e) R.,
itszni, hajon járni W.
ujencían (fr.) R. M., uindan A.:
* uksnan R., ujnan W. ; uksnoksnan E, is.
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uiftan úsztatni A.; *ujevtan W.
unks gyökér ; * undoks E, 13., un
dok ske (dim.) E, is.
unkstan (3.-aj) mérni, mérlegelni
R , ungstan A.; *onkstan (a).
unksnan (fr.) R; * onkslan W.
unkstama (pl. -at) mérték R.;
* onkstarao R.; onks , onkstauca (pl. -at) juh.
[rao W.
ucan (3. -i) várni; * ucan (o).
ucsan (fr.) R.
uces olcsó R., ucis, uöis A.
uceziksteman olcsóbbá lenniR.
uSa külső oldalf kunt való, küls'ó;
* uso W.
usesa kiint, kivlil R., us'ísa A.;
*usoso W.
usu ki, kivé ; * usov W.
usesta kívülről R., usista A.
uséva kivlil el R. , usíva A.;
*usova W.
* usoson, usovon külső W.
usédan (3.-'i) elkezdeni, megkez
deni R., usi'dan A.; * usudan
R., usodan (o) W.
usélksnan (fr.) R; *uáuíanR.
usetf megkezdett (kenyér) R.
* iTodovan kezdődni W.
* usodmo kezdet, eredet, alap
W.
* usodovtan == usodan W.
ustan (3.-i) fílteni; * ustan (o).
usnan (fr.) R.
uster iharfa R., usti'r A.; * ukstor
R., ukstura W.
uza szöglet A.
utéin éléskamara R., utím A.;
* utomo W.
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udan (3.-'i) aludni; * udan (o).
utsan (fr.) R.
udi (pl. -iht) alvó, aluszékony
R.; * udomov, udiéa R.
udoma, udom álom (udomaze
sas álmos vagyok) R.; *udomo.
udim-vasta alvóhely A.; * udomo tarka W.
* udovtan elaltatni, lecsitítani
W.
* udalo hátulsó rész, hátul való,
l ftal.
uderan, vaderan (3. -aj) simogat
ni, czirogatni R. : *sudran,
vadesan (meg : fésülni) R.
uderdan (3. -aj) egyszer megsi
mítani R,; *udird'an R , ucurdan (a) simogatni W.
* ucurdavan hozzá súrlódni W.
usan megrakni A.
usf rakomány, teher A.
uskan (3.-i) húzni; (szekerén, lo
von) vinni; * uskan (o).
usksan (fr.); * usksan.
* uske drót W. E. 12., ved uske
hullám W.
* uskur-uskur v. uskur-naskur
(jakan) tetszés szerint (jár
ni) E, e.
* uskula fölös, növekedés, kamat;
sok W.
* uskulan fölös, fölösleg való
W.
* uskuldan (0) bővölködni va
lamiben W.
uzér fejsze R., uzír A.; *uzereR.,
uzere, uzef W . , uzerE,is.
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unan (3, aj) csorogni, csörögni,
(víz) ; turbékolni R.; * uvnanR.
unda (pl. untt) odu, faodu R.;
* undo R. E.; umar u. alma
fa R.
undu odvas ; * undov R. E,i5..
odvas fa W.
*unza bogár W., I. inza.
ufan fújni A.
ufkstan (3.-'i) sóhajtani, lihegni ;
* ukstan (a) sóhajtani W.
uvan (3. -aj) ugatni; * avan (a)
W.
uvsan (fr.) R. •
uvazevan (inch.) R.
urna (pl. -at) szántóföld, telek R.;
umá A.; * urna.
* uinaí alma, bogyó, l. mar.
* umok régen, umoksto régóta W.
umbrav (valami ennivaló fű) R.,
umbrau medve-topsír A.; *umrav, umbura sos&a W.
* ur evei, evetke R.; uro e«eí; &o^e'&a ; kelés W.
ura szolga, rab 0.; * ura W.
* uren szolgáló, rabnő W.
*urabej : u. nalksan pálczákat ha
jigálni, játszani W.
* uras sógorné W., urakaj (voc.)
menyecske E, 3. u.
urés árva R., urís-íd (árva </í/er7?ie&) A.; * uros.
urés kan, vadkan R.. uris herélt
kandisznó A.; * ruzej W.
urkédan ordítani R., urkadan A v
urokodan M.; * urnán (o).
urkétksiían (fr.) R.

urta nyáj 0 .
! urna (pl. -ríat) árr ; * uro.
I urfkasa keserű A.
* uf va l. érva.
urma, érma (pl. -at) betegség, fá
jás, görcs R.; urmá betegség
A.; * orma.
pek u. hasfájás, prá u. fejfá
jás stb. R.
urmav beteg R.; * ormav R., ormav, orov W.
* ormalgadan, orrnalgafan meg
betegedni W.
urmac a mordvin nöing szegélyé
nek elején való rövid hasíték A.
ula áll (mentum) ( = ulal ?) R.;
ul, ul-al áll A.; * ulo.
ula-pelks állkapcza R.
ula (pl. -et) szürke R.
ulan lenni (esse, féri); * uían, uflían lenni, történni W.
ulendan (fr.) A. $ * ul'áan W.
* uínez , uliks, ufme (uiima)
történet, esemény W.
ulav fris ló, elbfogat R.; * ulavt
(pl.) elöfogatW.
ulhka, ulhkená a minap R.
ufma (pl. -et) horog R, ulma, ulmána (dim.) A.; * uíma W.
ulman horgászni A.
-ka, -ka (-ga, -ga), -vik is ; *-gak,
-jak.
kakán (3.-aj) szükségét végezni
(cacare) ; * kakán (a),
kaksan (fr.) R.
* ksks gyermek, l. id alatt ej-kaks
( = ejd'-kaks).
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kagan (3.-aj), kagnan (3.-aj), kegakslan (3.-i) gágogni R. 5
*gagan R., gagaksTan W.
kagét papiros R., gagít A.
k a j : pan^am-gaj hangyaboly R v
pan^am-kajas A.
kaj : kaj-tu amoda A., gaj-sa am
az O.
kaján (3.-aj) ontani, szórni, vetni,
levetni, eleibe tenni • * kaján
(a),
kajsan (fr.) R.; * kajsan R.
selmá-kajan irigyelni A.
kajama (pl. -at) vetéld'R.; * ka*
jamo.
* kajavt adó W.
' * kajavtan levetkőztetni W.
* kaján (e) kikelni (vetés) W.
* kajgan, kajgsan (fr.J hangozni
W . : kajgomo hang, hangzasW.
kajgi hangos, hangzatos; * kajtevW.
kajgiríásta hangosan R.
* kajatan lármázni (?) E, 12.
* kajatudan hírtelen hangozni,
fülhez ütődni (hang) E, 5.
kajsan kikarimázni A., szegélyezni
M.
* kajniak gyümölcscsel meghintett

fánkW.
* kacan (a) füstölni, füstölÖgniW.
kacam füst R. A.; kacama füs
tös R.; * kacamo füst, füstös
R., füst W.
kacaminna/í/írf böl való, füst- A.
kacaman megfüstösödni R.
kacadan (3/i) füstölögni R.;

167

* kacadan R v füstölögni, büzölögni W.
kacaftan/f/síöí csinálni, befüstíteni.
kacakadan megfüstösödni W.
kacakavtan, kacakaviían/wsíöí csinálni, befüstíteni W.
* kactomo , kastodo kályha, sütő
kemencze W.
* kac- langa kályha teteje (alvó
hely) W.
kasán csökönyös (ló).
kaskiman elrekedni A.
kaski'mf rekedt A.
kaskípían rekedtséget okozni A.
kasterdan (3.-i) suhognilü.', * kasturdan R.
af kasterd'i meg sem mukkan,
hallgat R.
* kazi szegény W.
kazga kender-seprű (kipréselt ken
dermag) R.
* kazvarks hörcsök W.
kaí (p) : k.-kia valaki, k.-mez va
lami stb. A., k.-kodama va
lamely M.; * kot, kos akár,
bár, nohaW.
kata (pl. -ét) macska; * katka ((>).
* kata bak, kecskebak W.
katiían kotolni, kotyogni A.
kadan (3.-i) hagyni, elhagyni; *kadan (o) R., hagyni, elhagyni,
megbocsátani, elmulasztani
W . : kadomo elengedés W.
kadéndan (fr.); *kadnan (0)
W.
katftan elhagyatni; elszoktatni
(gyermeket) R.; * kattan R.
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katfnan (fr.) R.
kaiían , kannán (fr.); * kai'ian
*kaduvan megmaradni, hátra
R., kandián W.
maradni R., kadovan, kadkantf teher, poggyász ; * kando
novan : udalov k. hátrama
R, kandíeme W.
radni W.
* kandoz telehordott f ielefúti
* kadovka maradék R.; kadov
(hóval — út) R.
(kadv) W.
* kandika kis facsészé W.
kasán (3.-i) nöiti, növekedni- '"ka kandér porczogó (v.ö. sandér) R.;
sán (o).
* kanoro R.
kas'fma: k. vasta születöhely,
pali kandér szúrok R., palihely a hol valami nőtt A.;
gand'ír kén Aj * pali' kandal
* kasmo növés • növény ; fej
kén W.
tető W.
kapa asztag • * kopna (Q) R., ko* kasi' növény, plánta W.
puna (p) W.
ka*'íftan , kasuftan növeszteni, kapian, kapijan (3.-i) bekapni,
termeszteni A., kasftan na
falni R.
gyobbítani R.
kapedan (3.-i) (mt.) R.; * kakazán ajándékozni R., kasán A.,
pud'an megkapni, megfogni
* kazán , kastan R., kazán
R E , s.
adni, ajándékozni, jutaImaz- * kapsan (a) sietni: kapsaz sietős,
ni W.
kapsamo sietség W.
kazendan (fr.) R., kasendan kafta két, kettő A. O.; * kavto W.
A.; *kaznan.
kafinek, kafi'nentt, kafinest mi,
* kazná (fi. -net) ajándék R.,
ti, ők ketten (vagy: kettőnk
kasnaA.;*kazneR.,kazmcW.
kettőtök, kettejük) A,; * kavkazama (pl. -pt, v. -met) durva,
tonek, kavtonenk, kavtoncsk
szigorú R,; * kazamo R.
(kavonek, kavonenk, kavo* kan^anio térdhajlás W.
nesk) W.
kan3an szomorkodni, gyászolni A.
kaftin kafta két-két, kettenként
kaiítf kender R.; * kant.
A.
kaiit-sor kendermag.
kaftuva ketté, kétfelé A.; *kavkanda ledőlt, széltőrte fa (az er
tova W.
dőben), tönk ; * kando.
kaf kst kétszer A. 0.; * kavst,
* kando-laz koporsó W., kankavkst W.
dolast (pl.) R., I. lazán alatt
kaftinsa kettős A.
laz, laz'iks.
kaftas, pl. kaftast ikrek.
kandan (3.-'i) hordani, vinni ; kaf ksa nyolcz A.; * kavkso W.
* kandan (o).
kaf ksuva nyolcz felé A.

•

•
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kafksice nyolczadik A.; * kavksoce W.
kafksagemen vyolczvan A.;
* kavksorigámen W.
kav szénás pajta A.
* kavanan (a), kavaúavtan tisz
tességgel fogadni, megvendé
gelni W.
kíf*al kánya ; * kával.
kaver jporezogó R.; * kavore (kad
kavoret kéztő W.).
kavs korsó, kavská (dim.) A.
kavlal (kavel-al) hónalja.
kamaks zápfog (dens moláris) R.;
* kamaks R.
kamcáv bőrbetegség, melyet ége
téssel gyógyítanak R.
karabras nyereg ; * krambás W.
kar hársbocskor ; * kar.
karks bocskorszíj.
karsan lábravalót fölvenni A.;
* karsan, karsnan : karseme
lábravaló W.
* karas hátgerincz E, 7.
karán (3.-aj) vagdalni, csipked
ni (madár az orrával), ka
parni R.; * karán R.
karsan (fr.) R.
karú légy (muscaj ; * karvo.
* karéj : k. lisme fekete ló.
karks öv, vékony derék-öv R. 5
* karks R., kafks öv (az ing
fölött) $ harisnyakötő, mad
zag W.
karksan (3.-aj) övedzeni R.;
* karksan R., karksan (a) W.
* karksamo keresztcsont, hát
gerincz végeW.
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karknan (3.-aj) károgni (varjú)
R.; * karknan R,
karga (pl, karkt) daru; *kargo.
karhka merítő kanál; karhkána
(dim.).
karcigan héja R.; kareigan A.;
* karéaga R., karsagan W.
kai'51 (pl. -iht) hegedű.
kaisa (szemközt való, átellenben
való):
karSesa szemközt, átellenben R.,
karsi'sa A.; * karso W.
karses átellenébe , ellenébe, el
len R., kariiza A.; * karsos
W.
karsesta átellenbőlR., kars'ista
A.
* kárson ellenes W.
karda (pl. kartt) istálló (tehenek,
lovak számára) , karda A.;
* kardo.
kard* na. (dim.) ól (juh-f disznó
ól).
* karda s udvar.
* kardajs ki; kardaj&o, kardasna kiint W.
kardán (a) tiltani, akadályozni
W.
karmán (3.-aj) kezdeni, hozzáfog
ni ; fogni (segédige); * kar
mán (a) kezdeni, hozzáfogni,
akarni W. E.
* karmamo kezdet, vállalat W.
*karmavtan hozzáfogatni, pa
rancsolni W.
*karmavtomo parancsolat W.
kai hal (piscis) ; * kai.
kai' fűzfa / * kai.
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kaínal füzes (salicetum) R.
kaldavgédan elsoványodni R
kalaj halottat sirató leányok (a
kaldávan varázsolni, varázslás
kik föloldott hajjal a koporsó
sal ártani A.
előtt járnak) R., * kaliéa ha kaldas cserény-akol.
lottsirató E, 8.
kalderdan (3.-i) kalderdan csö
kaladan megrepedni; * ka'adan
rögni, kelepelnie.; * kaldur(o) repedni, bomlani W.
dan, kafóerdan R., kaldirdan
*ka!admo bomlás, romlás W.
(a) W.
* kalado romlott; pl. kaladot
* kaidra vtan csörgetnie.
rongyok.
kalma (pl. -et) sír; * kalmo.
kalaftan : kalaftf elkoptatott,
kalrcan (3.-aj) temetni; * kalmegviselt (ruha) R.*, lerom
man R., kalman (a), kalmavbolni O.; * kalavtan, kalavtan W. : kalraamo temetés,
Tan lerontani W.
kalmica sírásó W.
* kalavtan legombolyítani, kifekalmesan (fr.) R., kalmasan 0 .
sziteni (fonalat) W.
*káknan csuklaniH.
* kalac szikla, kőszikla W.
kaj buzér,festő-ggökérR.) *kej R.
kalés meztelen , kopasz R.; kalis * káce merítő-kanálH.
A.: k.-Ianga meztelen, k.-prea kacka (pl. -kt) nyél R.; *kecke R.
kopasz-fejű R.
uzir-kácks fejsze-nyél A.
kaleskédan megkopaszodni R.; kackas horog, csáklya ; * keckas.
kali'sgadan A.
keökakske (dim.) E, 13.
kaleskeptan megkopasztani R.
* keökazov horgas W.
kalks: af-kalks valóban, igazán kása deget, kátrány.
R , af-kilks A.; *alkuks W. kasán (3.-i) elrejteni, elrejtőzni R.;
kalga pozdorja A ; * kalgo W.
* keksan (e) R., elrejteni W.,
kalgéda (pl. -det, v. dt) kemény,
elrejtőzni E, 8.
dwrva, feszes ; * kalgodo.
*keksevan elrejtve lenni W.
*kalgodan ; kalgodksnan (fr.) * káz harag, düh : kazse asöi ha
megkeményedni: kalgodomo
ragban van W.
keménység W.
kazi haragos, dühös; * kezej
kalgetksteman megkeményedni
R., kazev W.
kázjan
(3.-ap haragudni, meg
R.; * kalgutkstuman R.
haragudnia. O.; kázian A.;
kalgetksteptan megkeményíte
*kezijan R.
ni R.
kaltian verni, sulykolni, törni A.
kázjesan (fr.) R.
kalcTau sovány, rossz színben levő
*kazejavan haragudni, boszR, kaldau ártalmas A.
szankodni W.
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kázjaftan , -fnan (fr.) megha
ragudni] megharagítani R,;
* kezijaftan R.; kázejavtan,
-javnan megharagítani, boszszantani W.
katav éhgyomrú R.
kácT kéz R., kád A.; * kedR,, kád
W.
kátsa-waZA,; *kátse (raonkátsen uli nekem van) W.
kats -hoz A.; * káts W.
kátsta. -tol; * kats te W.
kadgá (pl. -et) edény R.; * ked'ge
R., edény, kis kád (Q) W.
káskav zsák, káskau A.; *keskav
zacskó W., teskav zsák E, i.
káskavná (dim.) zacskó R.
kandi (pl. -iht) darázs R., kendi.
A.
kapa mezítláb A.; * kápe W.
kama (pl. -ét) csizma ; * kem R.,
kéme W.
kárát eke A.; * keret ekevas W.
káías Zépes ?r/e3 R.; *kaíás R.,
kefas W.
káriks , kárks gyöngy füzér R.;
* keriks R.
káriksan (3.-aj) fölfűzni R.;
*keriksan R.; kerksan, kerks n a n W . , kerksan (a) E,u.
kai nyelv R v kai A.; * keL
moksin-kál moksa nyelv A.
kálanjarm, gázolni (hóban, víz
ben, sárban) R.; * keían R.
káliks , káíks varsa (halfogó ke
rítés, vesszőből; peraf a két
felöl való kerítés) R.
káíks mar veres afonyaH.
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kálgétnan (3.-i) hazudni, csalni
(Szind.) R.
kegakstan gágogni R., l. kagan.
kenks, kencikso/MR., kenks A.;
* kánks R.? kenks W.
kenkske (dim.) O.
* kengilán hazudni R., kengeían
hazudni, kérkedni, rágalmaz
ni W.
*kengelez hazug, nem igaz;
kengeli, -lica hazug, kérkedő
W.
* kengel'me hazugság, csalárd
ság W.
* kecan (a), kecavan örülni: kecamo öröm W.
kesma (pl. -at) torm.a~R.
* kez^i csökönyös' (ló) R., I. kasán.
kétnan (3. kitni) viszketni, visz
ketést érezni R.; * kinan, kinivan R., kinit'an (a) W.
kétnesan (fr.) R.
ked b'ór • héj (al-ked, al-kud to
jáshéj, sur-kud gyüszü,j)ek'áked gyomor R.) ; * kád R.,
kedW. (monak. tökzacskó).
keden tii timár, börkészít'ó R.;
* keden-teji v. tejióa W.
keden bb'rbÖl való, b'ór- R.. kedenná A.; * keden W.
kesak motring, fonal-perecz A.;
* kesak W.
keska (pl. keskt) csipö, lágyék
R., kesk A.
* kezer ó, ócska W.
kenárcTan (3.-i) örülni.
kenárksnan (fr.) R.
kenárdim öröm A.
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kenártf víg, örvendező R.
kener alkar (a könyöktől ujjhegyig) R., kener A.; *kenere
R., kánif W.
k. pakaí könyök; * k. pakaí.
keneran (3.-i) érni, megérni (maturescere) R., keníran, kene
ti eran érni, odaérni, végire
érni (valami tevésnek) A.;
keneran elérni M.; * keniran R., keneran, -rksnan ér
ni, végire érni (ancak kenerz kuloms alig meghalt vala) W.
kenerf érett R.; *keners R.,
kenerez W.
ken^á (pl. kenet, v. -ct') köröm R.,
ken^a, ken^i A.; * kánze (pl.
káncf) R., kaiís W.
kendá (pl. kentt) nemez R.; * kánde, kende R.
*kendal poloska,W., I. kelda.
kepa nyomtató-rúd, leszo> ító-rúd
(széna-szekeren) R.
kepedan (3.-i) emelni, fölemelni,
R., kepid'an A.; * kepiefan R.
káped'an W.
kepsan (fr.); * kápsan R.
képi díván emelhetni A.
* kápedevan , kápeted'an föl
emelkedni W.
képtér kosár R., kepfir A.; * káptere R., kepter, képtere W.
kepterna (dim.J R.
[W.
kefkia tizenegy A. • * kávejkeje
kefkiece tizenegyedik A.
kéföian (3.-i) villámlani, czikázni
R.

kéfcád'an (3.-i) (mi.) egyet vil
lantani, szikrázni (tűz a ko
vából ; villám) R.
kefta sógor (férjnek fivére) A.
kev kő; keft (pl.) kézi malom;
* káv (jpl, kávt malom W.).
kevna (dim.) A.
kevnal köves hely A.
kevi köves R.; *kávej R., kavev
W.
keven köböl való R.; *kavenW.
* kaveiíd'an megkövesíteni W.
kevaran (3.-áj) gördíteni, forgat
ni R.; * keviran R.
kevefan (3.-i) gördülni, hengeregni R., keviran A.; *kaveran W., keviran E, 13.
keverksnan (fr.) R.; * kevitan
R.
kevérdan gördíteni, hengeríteni,
forgatni R., kevirdan A.;
* kavefcían W.
keverks fánk R.
kevehksiá, -ksuva tizenkilencz A.;
* kavejkseje W.
kevehksiece, -ksuvi'ce tizenkilenczedik A.
kevetia tizenöt A.; * kávateje W.
kevetiece tizenötödik A.
kemá (pl.-ét) kemény, erősen tar
tó ; fösvény; * káme R.
kemekstéman keményedni R.;
* kemikstiman R.
kemeksteptan megerősíteni^ ke
ményen kötni R.
kémen tíz A.; * kámen W.
kemengá tízfelé A.
[W.
kemence tizedik A.; * kámence
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* keravtan : ojmem keravtoz
rekedt vagyok W.
kerantas nyárs (melylyel halakat
nyársalnak, világítás mel
lett).
* keres cseber, kád, skatulya W.
* keremet pogány áldozat, áldo
zathely W.
kércá (jpl. -at) vederhordó rúd R.;
* kursa R.
* kersan (a) begöngyölni,'pályázni,
kötözni W.
kerza &eües R,, kirza A., kiráía 0.;
v.ö. kiían.
kerzalgédan kevesbedni (szám
raj R.
kerzalgeftan kevesbíteni R.
kerzi bal, balkéz R., ker^i A.;
* kárs R., kers W. E, u.
k. seri balra, balfeléR.] * kerskad jonov W.
kérd'an
(3. kirdi) tartani, kitar
* kámmen hü R.; karaerae hit,
tani, eltartani, tűrni R., kirk átnéz hü Wcían A.; * kircTan (e).
* kamd'an (e) bizonyítani W.
kériían (fr.) R.; * kirtnan R.
* kamevt'an Ígérni, bizonyítani,
kérdevan, kerd'uvan tartanak
hitetni W.
engem ?- tarthatom magamat
* kámentsan (e) hitetni, bizo
R.; * kirdi van R.
nyítani W.
* kirdima tartó: salmokson k.
ker kéreg, fakéreg; * ker R.
tü-tartó, statolon k. gyertya
selma-k. szemhéj A.
tartó W.
keran (3.i) vágni, levágni R.,
*kirdeme (kirdima)
tartás,
keran A.; * keran R., keran
igazgatás ; kudo k. háztar
(a) vágni, levágni; büntetni,
tás, inazoro-kirdima biroda
veretni W.
lomé.
kersan ffr.), kersan A.; * ker
san W.
* kirdevksnan bennfoglaltatni
W.
* ker az sebhely W.
keman, kerknan (3.-aj) kotyogni
* keíamo büntetés W.

kerngafksuva tizennyolczJl.] kamgavksovo W.
kemgafksuvíce 18-dik A.
kemgaftuva tizenkét A.; * kamgavtovo W.
kemgaftuvice 12-dik A., kemkaftace 0 .
kemgolmuv a, tizenhárom A.]*k'ámgolmovo W.
kemgoltauvice 13-dik A.
kerngotuva tizenhat A.; * kámgotovo W.
kemgotuvice 16-dik A.
kernsiserngá tizenhét A.; * kárasiseraga W.
kemsiserngece 17-dik A.
kemnilia tizennégy A.; * kamnileje W.
kemnilicce 14-dik A.
* keman hinni, reményleni R., karaan (e) hinni, bízni W.

•

174

MOÜDVIN KÖZLÉSEK. III.

(tyúk) R.; *kirnan, kikirdan
R., kikefan W.
kérvázan (3.-i). megggúladni R.;
* kurvazan ; v.ö. ki'rhtan.
kérvasifan meggyújtani R., kirváslfan A.; * kurvastan.
kérvásnan (fr.); * kurvastl'an
W.
kel szélesség R., kel A.; * kelé.
kelés szerte R., * kelés szerte
(mastoron k.) W.
keli széles • * kelej R., kelij
E,s., kelevW.
keleman kiszélesedni, terjedni
R., keliman A.; * kelejga'dan R v kelevgadan W.
keleptan kiszélesíteni, terjesz
teni R., keliptan A.; * kelevgavtan, kelevnan W.
kelesa : kádin k. kéz szélességű
A.
kelas róka R., kelas A.
kela (pl. -et) kendöR.; acam-gelá
lepedő A.
kelu nyirfa ; * kilej.
kel-narmen nyirfajd ; * kileje
W.
kelnal nyirfaerdö R., kelunal
A. O.; * kilej pulo.
* kel'ks : cudi k. patak R.
keltán (3.-i) szeretni, megölelni
R.; kelgan szeretni: kelgi
ma szeretet A., af kefgi nem
akar O.
kelksan ölelni, átölelni A.
* keígan (e) férni, elférni W.
kelda (pl. -at) poloska ; * kendal.
kelpnan ásítozni A.

elraá (pl. -et) hideg, dér R., hi
deg A.; *kafme R., kelnie W.
kelraan hidegülni, fagyni; *kalman R., keim au (e) W.
kelmesan (fr.) R.; * kefmsan
W.
kelmeft'an meghűleni,-fnan (fr.)
R., kelnriftan A.j *kalmeffan
R., keímevtían, -vnan W.
* kel'mevtevan meghűlni, elhűl
ni W.
keínan (3.-aj) kotolni , kotyogni
R.;*lt,tnan (o) W.
k etnesan (fr.) R.; *kotaksnanR.
ketméran (3.-áj) szorítani R.;
* kut murán R.
ketmerdan (3.-aj) (mt.)R.\ *kutmurdan R., kutmordan (a)
megölelniW.
kenara régen, af-kenara nem ré
gen R., kunara A. 0 .
kunarsta régóta A. O.
kunarakije már régen O.
ki'da, ki'di'k ha A.
kerga (pl. -at) nyak R., kirga A.;
* ki'rga.
kerganá vékony nyakfüzér R.
k'írgaks nyakravaló A.; *kirgaks W., kirgasa női nyak
ravaló R.
kergakstan (3.-i) felböfögni R.,
kurgakstan A.
kergaksúan (fr.) R.
kergan (3.-aj) vakarni, Összeva
karni, összekaparni, gereblyélni (szénát) R., k'irgan A.;
* k'irgan (a) vakarni (vaka
rával) : ki'rgamo vakaróW.
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kerksan (fr.) R.
kérhka mély R.; kirhka A.
kérhkalgédan mélyedni R.
kérhkalgéftan mélylyé íenm'R.
kerhkalma mélység R.
kírbtan leégetni, irtani A.; v.ö.
kérvázan.
* kurta van megégni E, u.
kertapa (•pl. -at) mezítelen R.;
* strapo R., strapo (stapo)

w.
ki'rda -szer, -szór A.; * kirda W.
kaftín-kérda kettős A., kaftangirda O.; * nileií-kirda né
gyes, kotoií-k. hatos W.
kirdatks hímzés A.
kernan (3.-aj) hortyogni, horkolni
R.; kirnan A.; * kirnan (a).
kérsi (pl. -iht) haris R.; * kirestejW.
kila ugyanis A.
kilhtaná vízkereszt (festum epiphaniae) A.
ki (pl. kit) út; * ki.
pilge-ki nyom, lábnyom; pejelki kés-nyom, karczolás R.;
oza-ki ingujjon való hímzé
sek A.
*kine (dim.) E , u . « . (sluzban
kines tujan hadszolgálatra
indulni).
kiga, kiga, wíau A.
*kis -erí, végett, -ról (v.ö. fent
inksa).
kiaks, kijaks házfölde; *kijaks R., kiaks W.
* ki wzofo/ W.
ki, kia &i R., kia A., kie O.; * ki.
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kivik akárki, valaki A., kivék

R., kigak 0.;*kijak W.
*kikefan kodácsolniW.,l. kernan.
kickér görbe R., kickir A.; * kickere.
kickérgédan görbülni R., kicki'rgadan A.; *kickergadan
W.
kickérgéftan, -géptan görbíteni
R., kickirgaftan A.; *kickergavtan W.
kickérdan gúnyolni (valakit a
háta mögött) Ji.; * kickérdan
(e) görbedni.
kisfán tánczolni A., kst'an (3.-i)
R.; * kiscan W. E.
kisnan (fr.) A., ksnan R.; * kisnan, kisniksnan R., kisl'an
W.
kisceme, kisietne táncz W.
kisní tánczos A.; * kislica W.
kisti-kud táncz-sioba A.
kistindan fonni A.
kistir, kstir orsó A., kstir R.;
* scere.
kstirdan fonni B,.; * scerdan.
kistim széna-asztag A., kstim szé
naboglya R.; * sceme W.
* kiáka kutya ; vásni k. kopó W.
* kis ke test.
kisken testi W.
kiskefan(3.-áj) csípni (körömmel)
R.5 * skifan (a),
kiskerdan (int.) R.; * skirdan
R.
kiza (pl. -ét) nyár; év; *kize nyár.
kizinda nyáron A., kizanda 0 .
kizen éves} egy éves R.
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kizá-de, kiza-dej czinege R,
kilgeks hurok, hurokkötés R., kilkizisa : kolma k. három éves A.
giks A.; * kilks R,? kilgoks
kizeftan (3.-i) kérdeni R.; kiziW.
ftan A.; * kavsfan R., E,s, kilcfan(3.-i) befogni (igás marhát)
kevksfan E, i., kevst'an kér
R., kildan A.; *kildan.
deni ; követelni W.
kilnan (fr.) R.
kizefnan (fr.) R., kizifiían A.;
* kiíde állat, marha; kiídemo
* kevstlan , kevsían , kevstigás marha W.
úanW., kavstnan E,o, kavs- ko (kérdő s relatív névmástö) :
nan E, 8.
kosa hol; * koso W.
* kiiíal páprdgy W.
kosev'ik akárhol, valahol R.?
kivi (pl, -ült) ólom, czin R., kiva
kos'ivi'k , kosinga A.; * koA.; * kivé.
sojak W.
* kirak s : k. őt znroshét W.
kos'fk mikor A.
* kirasko keresztút W.
koza hova R.; *kos W.
kozevik, kozi'nga, kozi'ga akárkiran (3.-i) megkevesbedni, lea
padni R.
?iova} valahova R.
* kórfian megkevesbíteni R.;
ko, kov hova : kov-kov vala
* kirt'an megrövidíteni, Öszhova A.; *kov hova W., ko,
szevonni W.
kov E., koj E, is.
kira csomó, gomolyag (lenga k.
ko...to mennél...annál A.; * koj
hársköteg) A.; * kire R., go
...toj W.
molyag, gömbölyű W.
koga akárhova R.
kirna (kérna) gomolyag.
kosta honnét; * kosto W.
Uirind'an összegomolyodni; *kirkostevik, kosténga akárhonnét
nanR.
R., kostivik A.; * kostojak
kirinks csomag, vég (vászon:
W.
kotfk.)R,; kerinks A. ^ k i 
koste-kosta néha R.
rinks W.
kuva, kuvaná hol el, min által;
kirks veréb R., kirhks A.: kaiítf
*kuva hol, hogyan W.
k. czinege (Szind.J R.
kovi'ldí), kolda honnét A., kol*kirnavtan (o) ugrani,szokni, vág
da 0.; * kovoldo W.
tatni W., I. komet'an.
kövoldin honnét való M.
* kirnavlan, kirna viían (fr.) W.
koda , kodami hogy, hogyan ;
* kirnavks ugrás, szökés W.
* koda hogyan : a mint, ha.
kirmes ing-csat (Szind.J R.
mikor W. E.
kilkst az öv oldalán levő czifrakodana-kodana valahogy A.
ságok R.
kodama milyen; *kodaraoW.E.
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kodamívik akármilyen A.
kona mely ; *kona (konata, kovata) mely, konajak vala
mely W.
konaska, konaska vasta med
dig A.
* kookstan (a), kookslan hákogni,
hurákolni W.
* koklac taraj W.
* koj szokás; alku, egyezkedése'.
* kojme szóró-lapát W.
kocám, kocamna kenyér-karaj A.
* kocon torzsa, kocsony W.
kockán (3.-aj) összeszedni, kivá
logatni, gyomlálni', * kockán
R., (o) vagdalni (orrával),
szedni, kiszakítani, gyom
lálni W.
* kocksan szedegetni R.; *kocksan vagdalni (orrával) W.
kockendan gyomlálgatni R.
kockára (pl. -at) sark, lábsark
R., kockára A.; * kockára.
* kockaran (a) lábával meg
rúgni W.
* kockeran karczolni W.
* kockeídevks karczolás W.
* koökudik fürj R., kockodok W.
kos gunyhóR., kosa A.
koská (dim.) A.
kosarán, kosardan kényszeríteni,
nógatni A.; * kosardan (o)
W.
* kostan büszke W.
* koz : ojme k. lélegzet R., ojmekost W., I. pozf.
kota hat A.; * koto W.
kotova hatfelé A.
NYKIiVT. KÖZLEMÉNYEK. V.
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koti'kst hatszor A.
kot'íce hatodik A., kotace O.;
* kotoce W.
kodgemen hatvan A.; * kotgamen W.
kotan, kot'ana hátsó rész A.
kot'kedan (3.-i) csiklandani (-ik)
R.; *kut'an (a) W.
kot'ftan csiklandani, -dozni R.,
kotiftan A.; * kutaftan R.
koffrian (fr.) R.
* kit'aksl'an csiklandozni, csecserészni W.
* kotkodov hangya W.
kodan (3.-aj) fonni, szőni; * kodan (a).
kotáan (fr.) R.; * kotsan R.
kotf szövet, vászon ; * kot.
kotfen vászonból való R.; * kö
tőn W.
* kotasko egy vég vászon R.
kodama gyanánt, -kéntt -képen:
tan-k., san-k. ekként, akként
R.; * kondamo, kond'a -ként,
gyanánt; -kéntvaló, -hoz ha
sonló, -féle W.
koská (pl. -ki) száraz ; * koáke.
koskan (3.-i) száradni; * kos
kan R.; koskan (e), koskevan W.
koskendan (fr.) R.; *kosknan
W.
kosftan, koseftan szárítani R.,
kosftan, kosuftan A.; * kos
tán R., kostan (a) W.
kosfnan (fr.) R.; * kostnan R.
koz köhögés R.; * koz.
* kozov köhög'ós W.
12
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kozan (3.-I) köhögni; * kozan
(a): kozamo köhögés W.
kozikstan (3.-aj) köhinteni R.;
* kozkstan R.
kozá (pl. -at) gazdag R., kozá A.;
*kozaW.
koáási gazdagság R v kozá£i A.
kozakedan meggazdagodni R.,
kozagadan A.
kozagaftan meggazdagítani A.
koiíá (pl. -at) homlok ; * kona.
* koiíav magas homlokú W.
konan (3.-i) hunyni R.; * koiían
(a),
i
koncán (3.-aj) hunyorgatni;
* konsan R., koncán (e) W.
kons-kons hunyósdi A.; * konc
hunyorítás W.
* konov papiros.
koncená ablak A.
* koncfamo, konrfa, l. kodama.
kopa (pl. -pt.) gümb, kelevény;
* kopa (meg : szeméremtáj)
W.
*kopav gilaÖs, kelevényes W.
kopaska: prea-k. koponya A.
kopef hát (k&d-k. kézhát) R.; kopi'r hát; edénynek feneke A.;
* kopore R.
kopérdan kortyantani R.
koperks korty R.
k opusa pástétom R.
kopsa tavaszi vetés A.
kov hold, hónap: maitik. apadó,
sötétlő hold, od k. újhold,
pa§kse k. telihold R.; kou
A. ; *kov : pel k. félhold,
peSkedz k. teliholdW.

ko-valda holdvilágos (ve : éj)
R.
köven hónapos R., kovinná A.
* kov-pazo a hold (hold-isten)
E,3., ko-baz S.
kovarás apró gombócz R., kovaf
ka A.; * kovafka gombócz W.
kovil válú A.
*kovol felhő, terhes felhő W.;
kol : kol-varrna zivatar (?)
E,12-

* komafca = pumaza térd W.? l.
pelman^a.
* komadon pal kosz (a fejen) W.
komán (3.-aj) lehajolni; * komán
(a),
komsan (fr.) R.
komada lehajolva, ha slag (fe
küdni) : k. moi'an kullogni R.
komaftan lehajlítani A.; * kő
in avtan lehajlítani, ledönte
ni W.
kométfan (3.-i) ugrani,
szökni;
meghágni R.; * kurnavtan R.
kométnan (fr.) szökdelni; lo
bogni (tűz) R.; komediían
szökdelni, szaladni A.
korner köteg kender v. len R.;
* komoro maroknyi W., ma
rék R., v.ö. kurmés.
kombeldan(3. i) vágtatni (Szind.)
R.
kombéldez v. kombélovsa ardan vágtatni, vágtatva men
ni K,
koma húsz A. 0 ; * koma W.
komisce huszadik A.; * komsece W.
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komlá (pl. -lat) komló; *komuía
R., komoía W.
kores bagoly R., kőris A. • * kors
R. E, ts., korc W.; pra-kors
W.
korán (3.-8J) csengeni R.; *gornan R., csörögni E, 3.15 (goi-ni
povka).
koraj-pajge csengetyii A.
korama kerep (játékszer) R.
koras (postp.J módjára, szerintii.,
(goraz, goraz) -/ÍOZ képest
0 . ; * koras , kor aks szerint
* koreja *z#cs W.
[W.
korsan (3.-aj) szörpölni, szürcsöl
ni • * korsan , korsnan R.;
korsan (a) hörpölni, kóstolni:
korSamo Zeués W,
korüütan (3.-aj) hörpenteni R.;
* korstan R.
kortan (3.-aj) beszéllni} mondani
R., korhtan A.; * kortan.
korhnan (fr.) ; * kortnan R v
kortían W.: kortleme beszéd,
szóbeszéd, szólás W.
korhtaksnan beszéllgetni A.;
•kortaksnan W.
* kortavtan rábeszéllni W.
kornan (3.-aj) csörögni (víz), zúg
ni ; * koriían R.
* kormalav, kormárav lapu W.,
I, kumbarav.
* kol = kov : kol-pazo E, »*, kolbaske E, u. = kov-pazo E. 3.
kolaj mindig; *jalaW.
kolan (3.-aj) rontani, sérteni, meg
ártani (varázslással); * ko
lan (a) W.
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kolsan (fr.) ; * kolavían, kó
lák siían W.
* kolavtan == kolan W.
koían (3.-i) megromlani, meg
rontódni R.; * koFan R.
* kolgan : pra k. koponya W.
kolgan (3.-i)folyniR.; koTgan A.;
* kolgan (e).
* kofgevan folyni, a vizén úsz
ni W.
kolgaftan folyatni, úsztatni A.;
* kotgevfan W.
* koMan duzzogni, makacskodni

w.
kolma három A.; * kolmo W.
kolmuva háromfelé A.; * köl
ni ova W.
kolmikst háromszor A.; * kolmokst (kolmost, kolmst) W.
kolmi'n-kirda, kolmínaa hár
mas A.
líolmice harmadik A., kolmac©
0.; * kolmoce W.
kolmi'ceda harmadszor A.; *kolmocede E.
kolmiőis harmadnap, tegfiapelött A.
kolmagemen harmincz A.; *kolongámen W.
kukán kakit kölni A.; * kukán (a)
W.
kukeran (3.-áj) kukoríkolni; *kukefan (a) W.
kukeíaksnan (fr.) R.
kukefama tolga a kakasnak
hosszú farktollai R.
* kukis mutató ujj W.
kuku kakuk; * kukuska (Q) W.
12*
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kuj kígyó; * ku R., kuj W.
kujná (dim.) A.
kuj a (pl, -at) kövér R., kujá kö
vér, zsíros A.; * kuja R., kö
vérség, zsír W.
* kujav kövér, hízott W.
kujan (3.-aj) kövéredni, hízni
R.; * kujan R.
kujalgédan kövéredni R.; *kuj algád a n W.
kujaftan hizlalni R.
* kujalgavtan hizlalni W.
kujar ugorka ; * kujar.
kujgér nyirfahéj R., kujgir A.;
* kirgov R.
kujmá (pl, -ét) kosár R.; *kujma
^ajpos teknő R., kujme /ÍOSZszukás kosár W.
kujmená (dim.).
kucan (3.-i) küldeni, elküldeni;
* kucan (o).
kucsan (fr.) R.; *kucrían R.
*kucovks küldemény} követség
W.
kuckeran (3.-\)megbökniR.; *kuckuran R., keckeran (a) ök
lelni w .
kuckerd'an (mt.J egyszer meg
bökni, megrúgni R., kuckerdan megbökni, öklelni A.;
* kuckurdan R.
kucan (3.-i) hágni, emelkedni, föl
mászni R., kucan, kucan A.;
* kuzan.
kucencTan (fr.) R.
kucema lépcsöR., kucema, kucíma A.; *kuztima, kuzteme W.

kuceftan fölszállítani, fölvezet
ni A.; * kuzt'an W.
kucu kanál R. O., kucu A.
kucká (kunöká) közép: kád k.
tenyér, sin-k. dél (süden) A.;
* kunskaW.
kuckasa középen , közepett ;
* kunskaso.
[skas.
kuckas középbe, közepébe; *kunkuckasta&Ö2epeó67; *kunskasto.
kuckava középen át; * kunskavaW.
kuckan sas R, kucka cfant A.;
* kudkan, kuckan sas W.
kusma torma A.; * ksuraan retek
R., ksuman W.
kuza /e^eíö, r e í ; * kuzo R.; E. u ,
erdőrét W.
[A.
kuzuftan penészesedni R,, kuztan
kuzeftafpenészes R., kuztafpenész A.
kut'u barka; * kufulka R.
kutuná (dim.) A.
kut'u, k. lefks kutya-kölyök R.;
* kutfka, k. levks R.
* kutmere hát R., kutmire W.:
k. lovaza hátgerincz W.
* kutmolgadan megmozdulni E, i
kud ház, szoba; *kudo.
pátna-, pána-kud kályha R.?
pána-k. A.; mes-k. méhsejt.
kutsa otthonR., 0.; *kudoso W.
kudu, kuts haza R.; * kudov
W. E.
kutsta hazulról R.
kudná (dim.) kis szoba, gunyhóR., kudná, kutnáA. *kudi'ne E.
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*kudonce házbeli, házitárs W.
kud: al-k., sur-k.; l. ked.
kuda (pl. -at) vőlegény társa, nász
nagy R.; * kuda leánykérő.
kudava nász-anya R.
* kusak matrácz W.
* kusan (a) nyögni, nyöszörögniW.
* kusu : k. korcn hamvas áfonya
W.
kuz jegenye-fenyű ; * kuz.
kuznal fenyves erdő.
kun: ceer-gun bőr féreg, fonalfé
reg W.
* kunska l. kucka.
kuntf hanyatt (feküdni).
kundan (3.-aj) fogni, megfogni*kundan (a).
kuntsan (fr.) fogdosni, üldözni;
* kuntsan E, i.
kundama fogantyú R.; * kundamo W.
kundávan megfoghatni A.
* kundo: sel'me k. szemfény W.
* kupof, kupofks domb, boly W.,
gubor E, 6.
kuporksev dombos W.
kuf kstan (3.-i) egyszer nyögni R.,
pihenni A.; * kuf kstan, kufsizivan elnyögni magát R.,
kukstan (a) nyögni W.
kuftsan (fr.) nyögni R.; * kufsan R., kuksían W.
kuftseksnan (fr.) R.
kuftol, keftul borsó-hüvely R., kuftul hüvely A.
kubéskom: k. st'an ágaskodni R.
kuva (pl. -et) héj (kenyérhéj) ;
* kuvo.
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kuva, kuvana, l. ko (kérdő névmástö) alatt.
kuvaka (pl. -at) hosszú R., kuvaká A,; * kuvaka.
kuvat hosszú ideig, soká A.; *kuvat, kuvasto W., kuvat E, 8.
kuvalga hosszant A., kuvalga,
kolga állal O.
kuvalgédan hosszabbodni R.;
* kuvalgadan hosszabbodni,
tovább folyni W.
kuvalma hosszúság R.; * kuvalmo, kuvalgadmo R.
kuvalma szerint, kuvalmes hoszszánt R.; kuvalma, kuvalmi's,
hosszant, szerint A., kuvalmas O.; * kuvalmo W., kuvalms E, 12.
kuvalmuva hosszant A.
kuvalma (pl.-'ét) néminemű ing
hímzések.
kuvalgeftan hosszabbítani R.:
* kuvalgavtan hosszabbítani,
folytatni W.
* kumoka hideglelés.
kumbarav lapu R., kumbarau
A.; * komarav R.; kormarav,
kormalav W.
* kumbuldan fényleni R. E, 13., te
ker gödzni E, 6kumbfá (pl. -at) apró fehér kagylókR.; *kumbfaR., kumbía,
kuren föld-lak R.
[kombra E.
* kuriks : pile k. fülönfüggők (me
lyeket fölülről a fülre akasz
tanak) R.
kurikstan (3.-aj) elcsúszni R..
kuf kstan A.; * kuf akstan R.
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kuriksnan (fr.), kurksnan A.;
* giraksfan W.
kurok gyorsan, hamar R., kurik
A.;* kurok W. E.
kuriksta gyorsan A.
* kurodan (o) elkapni, utolérni,
elhaladni W.
kurga (pl. kurkt) száj; * kurgo
(pl. kurk).
* kuroks fék R. E, is.
kurgakstan böfögni A.
kurk a (pl. at) pulyka R., kurká
A.; * kurka pulyka; gólya
W.
* kurnavtan ugrani, szökni R., kirnavtan W., I. koraefan R.
kurmés marék R; * komoro ; v.Ö.
korner,
kulan (3.-ü) halni, meghalni R.;
* kulan (o).
kulsan (fr.) R.
kula (pl. -et) halott; *kuloz.
kulaftima hálátlan 0 .
kuláma halál A. } kularaa 0.;
* kulomo.
kulaftan megölni 0 . ; *kulovtan W.
kufan (3.-i) hallani R., kuTan,
kufhtan A.
kulendan (fr.) R.
kulhtséndan (3.-í) hallgatni, rá
hallgatni , szótfogadni R.,
kurtsindan A.; *kulsunanR.,
kultsonan (o) W . : kultson'i
szófogadó, kultsonomo hal
lás, szófogadás W.
kulűvan hallatszani, hallani
(-ik) A.;*kuravan W.

* kulavtan hirdetni, hírét vin
ni W.: kuíavtomo hirdetés
W.
* k u r a H r W.
kula, gúla galamb R., gúla, guíu
A.; * guTka R.; galamb ; fér
jitag W.
kulu hamu; * kulov R., kulo W.
kuluvu, kuluu hamvas R.; * kulovov R.
kulbés hamulyuk (melybe a sze
net összekaparják) R.
* kulcun penész, borvirág W.
kulcunijan (a) penészesedni W.
k§i (pl. -it) kenyér ; * kSe R.; kse,
ksi W.
* ksumadan (o) megmozdítani, ta
szítani W.
* ksta, k8ta-tol, l. sta, sta-tol.
* ksnat rilh R.
* ksna, ksnan, l. sna, Snan.
ksáan (3.-áj) prüsszentenie.', *kasrian R., kesáan (a) W.
ksni (pl. -it) vas; * ksne R., ksine, ksne W.
ksti (pl. -iht) földi eper.
*kvafan (a) (g) megpillantaniE,s.,
I. fatfan.

*krak tövisbokor W.
krandas szekér R., krandas A.;
* krandas.
krandaska (dim.) R.
krants holló R.; krandis varjú A.;
*krans.
*kravtan, kravfan kergetni, űzni,
kiűzni W.
* kravtleksnan , kravleksnan

(fr.) W.
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* krambas nyereg, l. karabras.
-ga> 'g» (- ka ; - k a ) is; *'gak, -jak.
gaganá lúd A.
* gajtfan madzag (az ingen) W.
*gajnan csengeni, zengeni R.
gasfan bepiszkolni A.; * gadan
(a) W.
* godavan (o) találkozni E.
goífkasa gyors A.
* guldurdan (a) turbékolni W.
jakan (3.-aj) járni; *jakan.
jakéan (fr.) R. M.
jakafjárat A.
jakáma járás, vándorlás A.;
*jakamo W.
jaksam, jaksamo hideg, hidegség
R., jakSáma A.; *jak&amo.
jaksaman meghidegedni R.
jaksaftan: jaksafti meghidegül
(az idd) R.
jaksarga (pl. -rkt) récze R. M.,
jakBarga A.; *jaksargo E,s.
jakstef vörös, piros R., jakster
A.; *jaksteíeR.;jakstire W.
jakstefgédan vörösödni R., -gídan O., jakstergadan A.;
*jakstif gadan W.
jakstef geftan, -géptan vörösíteni R.
*jangsan megbánni W.
jazan (3.-aj) 'órleni (meg: sokat
fecsegni R.); * jazan (a),
jafcsan (fr.) R.
jazam-kev malomkő A.
jazaftan őrletni A.
* ja&avan meg'órlödni, rombolódniW.
j&n ösvény,gyaloghídJl.,)&n,ja,úA.
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janná (dim.) R.; *janne E,i».
jabincá nemez A.
jafian, jafíjan (3.-i) csóválni, in
teni.
jafcan (3.-aj) csóválni (kutya a
farkát, valamit a levegőben)
R.
jafédan (3. i) egyet csóválni, in
teni R., jafodan M.; jaf'ídan
hajítani A.
javán (3.-*i) elválasztani, osztani,
elosztani; * javán (o).
javendan (fr.) R.; jav'indan A.;
*javksnan R., javnan (o),
javnoksnan, javsan, javsiksnan W.
jauf haj-választék A.
* javtan =* javán W.
*javovan elválniW.
javBSixi jajgatni R. M. (suvaná vajgálht j . )
jam kása; *jam leves, híg kása
W.
jamiks, pl. jamkst dara R.;
* jamks R., jamkst W.
jambar szegényke, nyavalyás, nyo
morú A.
*jar patakíl.
jartsan (3.-aj) enni R., jarhtsan
A.; *jarsan R., jartsan (a)
W.
jartssan (fr.) R.
*jartsamo étel W. E.
*jartsaks nagyevő W.
jarmak pénz; * jarmak , pl. jarmakt.
jarmaku pénzes, gazdag R.;
*jarmakov.
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* jala mindig, szüntelen W., v.ö.
kolaj.
* jalaii örökkévaló W.
* jalaks öcs (a néninek) R.
* jalav rojt R. E, 13.
*jalavov rojtos R.
jalga (pl. -at) társ, barátR., jalgá
A.; * jalga.
* jalga jalgan egymást W.
jalga ggalog (menni) A.; *jalgo
W.
jaj jég R.; áj , jaj A. ; * ej R.; je
(i, ie) W.
jái jeges, fagyott R., áji A.;
* ejev R., jev W.
jájentan (3.-aj) fagyni, meg
fagyni R., áindan A.; * jejnevan W.
jájentaksrían (fr.) R.
jájentaftan megfagyasztani R.,
áindaftan A.
jájentafnan (fr.) R.
jácan (3.-i) átdugni, bedugni, beölteni R.; * jácan R., jecan
keresztül tolni magát W., ecan
beledugni E, 1.
jáceksnan (fr.) R.
jávidan magát szégyelleni A.
jonks ív; *jonks W.
*at'am j . szivárvány R.; * pirgene j .
joz, joza ész, emlékezet R.; *jozo
R.
jozu okos, eszes, ügyes R.; *jozov W.
* jozoso -nál, jozos -hoz W.
jotan (3.-aj) mellette elmenni, múl
ni, átkelni; * jután (a).

jotrian (fr.) R.
jotaj járókelő ; j . kizi't múlt év
ben, tavai A.; *juti járó
kelő ; jutaz múlt Wjotaz (postp.) múlva R.
jotaftan átkeltet ni; elfogyasz
tani ; * jutaftan R.
jotafnan (fr.) R. A.; jotaftsan

(frJÁ.
jotafni révész A.
jotka köz (intervallum); *jutko
köz; ráérkezés : moncn j . rá
érek W.
jotksa között; * jutkso : s e j .
a közben W.
jotksta közül; *jutksto W.
jotks közé ; * jutks W.
jotkéva között át; * jutkova W.
jot-melá annak előtte A.
* józan (a) dörzsölni, reszelni W.
*jozamo reszelö^N.
*jozne kígyó W.
jon ész; * jon kellemetes, illő, szép
W.
joni eszes, okos ; joni, jonu A.
jontftemá (joiíftemá) esztelen
R.
*jon oldal: efva jondo minden
oldalról, kavto jonga mind
két oldalon W.
*jonov/eZé W.
*jondo/eZó7W.
* jonga félen, mellett W.
jondel villámR,, jondil A.; *jondol.
koská j . száraz villámlás R.
joftan (3.-aj) mesélni, elbeszéllni
R.; * jovtan (a) mondani R.,
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mondani, vallani, parancsolni W.
* jovl'an (jovtlan), jovrian mondani} jelenteni, magyarázni
W.
* jovtamo mondás, példabeszéd
W.
jofks mese,találós mese; *jovks.
joft-ardan ügetni A.
*jovkstan (a) tolni : salmoksos
tiíbe ölteni, kéme j . csizmát
fölhúzni W.
*jovkstamo tolózár, retesz W.
*jovkstan (a) megtalálni, megkapni valakit W.
*joman l. imán.
jor fürj; * jóra W.
joran akarni A., (a) M.; *jorán
(a) W.
jorsán (fr.) A.
joran (3.-áj) hajigálni, dobálni;
* jortúan R.
jordan (3.-aj) dobni, hajítni;
*jortan R., ortan, ortl'an W.
* joroldavks mell-láncz (talizmánnal) R.
*jolo l. ili.
jolma, jomla (pl. -at) kicsiny R.,
jolma A.
jolmana (dim.) A., jolmana kicsinyes R.
jomlasta kis korától fogva O.
jolmalgédan megkicsinyiílni R.
jolmalgeftan megkisebbíteni R.,
jolmalgaftan A.
juksan (3.-i) oldani, megoldani
R.; * uksan.
jukséadan (3.-'i) leoldozni (láb-
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belijét) R., juksindan A.;
* uksrian.
juksenksrian (fr.) R.
jukstan elfelejteni A.
juvpelyva • v.ö. suva.
juvinná pelyvából való A.
juvjan (3.-aj) pelyvásoáni R.
* juvudan gabonát szórni R.
* j ud m a szóró- lapát.
JUT bokrok R., gyökér A.; *jur
fatöve R., gyökér W.
jurta (pZ. jurtt) £e£e&,ftázR.,jurhta
7iaz , a hazai föld A.; * jurt
W.
jurht-ava, jurht-afa ház-szdlem

(nö, férfi).
cakan (3.-aj) kopogni, koczogni,
vaczogni (fogak) R.; * cukan
. (a); '
cakad'an (3.-i) (mt.) R.; * cukadan R., cukadan (o) W.
canga (pl. -nkt) villa (szénahányó
villa) R., canga A., * sango.
* cangod'an segíteni W.
caterdan (3.-i) ropogni, recsegni
(tört ágak) R.; * saturdan
R.
catka (pl. -kt) szikra R., catka A.;
* satko (pl. satk) R.
* canzav pók, c. nold&vks jwkháló
W.
* capan rövid felső-öltöny W.
* cápán (a) tapsolni W.
cafan (3.-aj) nyeríteni R., cafan A.
éafsan (fr.) R.
cávka (pl. -at) csóka; *cavka.
* cavdire kánya bangita (viburnum opulus) W.
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camavkst (pl.) vörös lapok ak&rk scamavkst-ow, l. karks.
*calgan (a) tapodni,
megütni;
lent tilólni.
* calgsan (fr.J taposni W.
* calgamo lentiló; pilgcn c. Iábitó, kengyel W.
* cáke motóla W.
* cekan (a) imádkozni, keresztet
vetni.
* ceöe ma, l. tá alatt táöi.
* cengan (e) elszáradni, elégni:
ojmem cengi elepedek W.
cepadan (3.-i) egyet csapni, vágni,
(fejszével) R,; * ffapudan R.
cepijan vágni (folyvást) R.
cependan (fr.) vagdalni R.
cebár jó, szép ; * óeber R.
cebárgedan szépülni R.
*cevtfe puha R., cevte puha ; ke
nyérmorzsa W.
* cevtiman megpuhulni R.; cevteman (e), cevtedan W.
* cevtevfan puhítani,
áztatni
W.
* cevtaks a puha czomb-hús R.
* cemeran facsarni (mosó-ruhát)

cikerdan (3.-i) sikoltozni (szarka);
csikorogni (szekér) ; * cikirdan csikorogni.
ciknan csicseregni, csevegni (nmdárji) A.; * citáan (e) W.
*cijan/w£m, szaladni R.; Öijan
(e), cinan futni, sietni W.
* cicefa lencse W.
* cicirdan csillogni W.
* cidardan (o) tűrni, elszenvedni
W.
cinan (3.-aj) csicseregni (galambf) R.; * cijnan R., cirian (e)
nyivákolni W.
cingerdan (3.-i) csengeni R.
íingerftan csengetniK.
* cingikst (pl.) napsugarak S.
* ciSkinge hegedü-vonó W.
cin^irt láncz A.; *cinzef W.
* óindilcfan csillogni, fényleni R.
*ciperan (a) hunyorgatni W.
*cipu, cupu : c. lefks csirke W.
cifks gyöngyháló R., mellre való
ékesség, melyre kis ezüstpén
zek vannak rávarrva R.
cifnan (3.-áj) csicseregni (csirke,
réczefi); * ciknan R.
E,14.
civardan csikorogni A., I. őikerdan.
* öemerdan (e) szorítani W.
cefá (í?Z. -at) makk R.? cerá, cerá civgá kányafa-hogyó R., civgá,
civk A.
A.; * ser a R.
civgiks kányafa A.
cerafman jégeső R.; cerahman A.,
öarahman S.; * áarakma R., * ciraz buja, szép W.
* cirke görbe fa: sel'me é. szem
éarakman W.
héj W., v.ö. sir.
* cernagus gólya W.
célnan (3.-aj) csiripolni R.; * cil- * cifnan röfögni (disznó) R.
* cirnan (e) nyivákolni W.
ii an (e) enyelégni W.
* cika vers, dal (koldús-dal) W. * cirnima Urömfii W.
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cilian czirpelni (tücsök) A.
öulga bxütdár (colymbus arcticilidi (pl. -iht) tücsök R., őilidi
cus) A.
A.; * cirkun R., cirkun, cirne * foki fazék W.
sajtan ördög A.; * s aj tan W.
w.
cilgá szömölcs R., öilgá A.; * sil- sacan (3.*i) születni, teremni (ga
bona) ; * saöan R., cacan (o)
dej R., sildeje W.
W.
* sildejne csillagszikra (?) E,u.
sacendan (3.-i) (fr.) R.
cildi dombocska, boly R., sildi A.
Saceraa születés R.; sacíma vascildii, cildiju dombos R.
ta születő hely A.; * saceuio
cilf árnyék R., cilf A.
R., sacmo születés, termés W,
cilfi, cilfu árnyékos A.
sacftan szülni R v Sacíftan , §a* éokacfan fejszeháttal ütni W.
cuftan A.; * sactan R., cac*éoko rejt, bóbita W., I. áoka.
tan szülni, teremni (trans.) :
* cokine este.
caötíéat szülék W.
* óotmar hadaró (csép) W.
Baöfnan (fr.) R.
copaftan alámeríteni, bemeríteni
copafnan (fr.) A.; * copavían sacf szorgalmas, fürge R.
Sa&tan mozdulni, közeledni R.,
öblíteni (patakban) W.
mozdulni, odáig menni, elér
* copaöa bálvány (idolwn) W.
ni A.; * sastan R.
cof ks fülmile ; * óokov R., éokol,
ia§nan (fr.) R.
öokol W.
domara gombócz R.
lasuftan mozdítani A.; * sastan
éora (sora) fiú, ifjú, legény R. M.
(o) tolni, mozdítani W.
O v eora A.; * éor&fiú, férfi.
sasufáan (fr.) A.
coraná (dini.) A.; * corine R.
* sa§tovi mozgó W.
cornan (3.-aj) Jingani (hangosan) * safor sátor W.
R., cornan A.
sada: s. ved árvíz A.
* cornesan (fr.) R.
Sansk : s. ardan vágtatni R.; san* colicTan csiripolniH., v.ö. célnan.
cík A.; * sansne ardan R.
* éuóu rák, fene (kór) W.
santal gyertyatartó A.; * sandái
W.
cusma: lou-c. hó-rakás, fuvatag
A.
sapa rovátk, ereszték R.; * capo.
cuz árpa; * suz R., cuz, suz W.
*sapan (3.-i) megrovátkolni, fa
* cupunan (a) kivágni, kivájni W.
ragni 8 összeilleszteni geren
* cubuk pipaszár W.
dákat R.; * capan R., capnan
(o) rovátkolni, fogazni W.
* curan (a) hugyozni: curamo ved
húgy W., I. sarán,
sapam, sapama savanyú, savanyú
cufan törni (mozsárban) A,
ság R.; sapama savanyú;

188

MORDVIN KÖZLÉSEK. III.

erős (ital) ; zaha A.; * capamo R.; meg : fűszer W.
* capan (a) savanyú , éles ízű
nek lenni W.
* sapaman savanyodni; * capaskadan R., éapaskadan
W.
sapaftan savanyítani; * capaskavtan savanyítani, meger
jeszteni; capaskavtomo ko
vász W.
sapaks tészta ; * capaks.
* capatlo jiczkó-sör W.
sapa-ráps, s.-raks retek A.
* capoltomo : kse c. tészta (ke
nyér t.) W.
saba (pl. -at) gyermek R, M., zaba
A.
sabaná (dim.J R.
sabra szomszéd A.
sava (pl. -at) tál (fa-tál) R., sava
csésze A.; * cava W., lapsa
va (Iaps-s.) tál, lapos tál R.
sava (pl. -ét) üres; * cavo R., üres,
puszta W.
* cavs Mába, ok nélkül W.
saman megürülni; * cavman (o)
elpusztulni W.
samdan (3.-Í) kiüríteni; * camdan (o).
samnan (fr.) R.
saván (3.-i) csapni, ütni, verni,
agyonütni; *cavan.
pajkt s. harangozni; * baj aga
c. W.
savendan (fr.) R.; * cavnan (o)
W.
savvan agyonüttetni R., savű-

van , savívan A.; * cavuvan
R., cavovan megütődni, meg
ütni magát E, 1
sama arcz R., samá A.; * cama R.,
arcz, személy W.
[W.
saraer sánta R., samir A.; * camor
samerdan (3.-Í) sántítani R.,
samirdan A.; * camurdan R.,
camordan (o) W.
sarán (3.-i) megfordulni; ingani,
hányódni R.: gördülni, ke
rülni A.; * caran (a) (meg :
játszani, cararao játék) R.,
inogni, hányódni, mozdulni
W . : cári mozgó W.
sarendan (fr.) R., sarsan körül
járni A.
sar'i (pl. -iht) kerék.
saram kör, karika R.
sariks fordulat R.
sarftan megfordítani, forgatni
R., gördíteni A.; * caraftan
rázniü., caravtan rázni, for
gatni W.
sarfnan (fr.) R.
saram halánték A.
* saravar bő nadrág W.
sarhkedan (3.-i) érteni, kitalálni
R., sarhkedan A.; *carkudan
R., carkodan érezni, érteni,
kitalálni W., carkodan ész
revenni E, 10.
sarhketksnan (fr.) R.
* sarsav függöny W.
sarzu szürke R., saríju A.; sarsia
rozsda W.
sarzujan (3.-aj) megszürkülni
R.j sar^ianA.
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salhka (pl. salkt) orr R. A., salka,
serftan himbálni A.
savkaS.
sembra (p2. -at) egészséges, ép ;
saksi (pl. -iht) ; saksata harkály
egész , meg nem kezdett (ke
R.; sáksi A.; * sáksej R., seknyér) R.; sumbra egészséges
sejW.
A.; * sumbra R.; egészséges,
saj mocsár; * cej sás ; mocsáros
egészség W.
rét W., sás E, 5.
sembra-si egészség R., sumbra* öejedalks mocsár W.
si A.; * sumbra-ci.
sájár szőr, szőrszál; * cer R. S., si (pl. sit) nap (dies, sol) ; * ci.
ceer W.
parsi jószág, vagyon • * paro-ci
sájárt (pl.) haj R.
jószág, egészség W.
sát'an (3.-áj) rálépni, tapodni R ,
si-val világ (mundus) A.
sátán A.
* ci-paj , ci-paz nap (sol) W.;
sátnan (fr.) R.
eipaz nap (sol), levegő S., ci§á£ama (pl. -at) lépcső R.; pilpaz, ci-paske nap (sol) E.
gen-satáma kengyel A.
sit nappal A., sista O,
Sátán (3.-i) megbűvölni (valakit,
ar sine mindennap 0 .
hogy szerelmes legyen) R.
* ciava livtima napraforgó W.
sátnik csöbör A.
sin eredj! A., v.ö. cijan, cman.
sánadan(3.-i) olvadni, elolvadni R. siná (pl. -áet) szag , bűz; * ciné.
sánaftan olvasztani (vajat) R,
sini szagos, büdös; * öinej R.,
sanafnan (/V.J R.
cinev W.
sáv fáklya (kienspan) • * cev.
sinijan (3.-áj) szagosodni, büIMvke fáklyának való fa- *cedösödni, bűzölni R., sinian
viks R., cevks W.
A.; *cinevan (o), cinejan (a)
samen rozsda ; * cemen.
W.
sámeni rozsdás • * cemenej R v sintf gőz; * cint' S.
cemenev W.
sinftan (3.-aj) gőzölni.
sámenjan (3.-áj) megrozsdásod sine in nyest A.
ni R., sámenian A.; * cenie- sir oldal, szél (margó) , part R.,
nijan (a) W.
sirá szél, oldal A.; * cií FI,
fejér egér; * cáver R., ceir W.
cire part S.
secav bolha R., sicau A.; * sucav
siresa (postp.) szélén, mellett R.
sires, siri széléhez, mellé; * eiR., cucav W.
ris E, 5
* secej lép (milz) W.
siresta széléről R.
sens récze W.
sirgá, sireva szélén el, mellett
séra (pl. -at) asztal R., sra A.
eZR.
serhkan himbálódni A.
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sirem ferde, rézsűit R.; * cir R.,
sovsan (fr.).
cir-piJgen görbelábú W.
síovar mozsár ; * covar.
Songar híg} ritka (songarjara során (3.-áj) keverni, Összekeverni,
kása).
megkavarni R., dagasztani
songargédan meghígúlni R.
A.; * covoran R., covoran
songargeftan meghígítani R.
(a) keverni stb. W.
socka (pl. -kt) gerenda ; * socko. j
Sorsán (fr.) R.
[W.
* cocán (a) begombolni, befűzni, I
* covoramo keverék; kavarófa
becsatolni W.
* öovorgadan, covorgafan öszsoőks tű (a csatban) A.; * co- {
szvkeveredni, -zavarodni W.
camo W.
* covorgavtan összekeverni; föl
* soádine könnyű, l. fozda.
lázítani W.
sotnan (3.-aj) sokat beszállni R.
* covorka zenebona, zsibongd sW.
aobda (pl. -at) sötét; * éopuda R v sor&av csüllö R., Soráau A.
öopoda sötét, sötétség, árnyék suksan (3.-i) fenyegetödzni R.
W.
Sukstoru ribiszke R., SukSteru A.;
* sukstorov R., sukstoru W.
Sopedan (3.-i) sötétedni (estve) ;
SukSteruks ribiszkebokor A.;
* copud'an R., copodan (a)
W,(o)E,n.
* éukStoruks W.
Sobdava korán reggel.
suáar szalmaszál.
Sobdalgédan sötétedni, sötétülni
íuáárt (pl) szalmaR.
R., Sobdalgadan A.; * copu- Suduáu (az orosz káposztalevesdalgadan R., copolgadan (o)
hez való fii) R.; *suduzovR.
W.: copolgadmo szürkületW. sudan (3.-i) folyni • * cudan.
sobdalgeftan sötétíteni R.; * őosuderks paták R. S.; * őudi
polgavtan W.
keíks R., cudevksW.
Sov hab (spwma) ; * cov.
s u f t a / a ; *cuvto R. W., Őuvto,
cuhta S. (c. kaján nyilat vet
iSovu habos; * őovov R.
ni) W.
sóvjan (3.-aj) habzani R., soSuften fából való R.
vian A.; * covijan R.
sufteman megmerevedni R.;
Sovjaküsnan (fr.) R.; * coviakááanR.
* éuvtuman R.
sovjaftan habosítani R.
suva, suvana vékony, finom, (su80v hát (kés-, fejsze-hát) R.; * cov
van oánat üveggyöngyök) A.,
suvana R.; * őova E, u., coR., covone W.
vine R. W.
sovan (3.-aj) dörzsölni, köszörül
Suvalgedan vékonyúlni R.; *coni ; *covan (meg: vakaródz
vilgadan R.
ni) R.
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Snvalma vékonyság R.; * covirgadmo R.
savaigéftan vékonyítani R.
Suvan (3.-i) ásni; * éuvan (o).
suvendan (fr.) R.
kalmin-suvi sírásó A.; *kalmocuvi W.
* suv árok W.
éuvar homok, fövény.
Suv'ftan rázni; megrázni magát
R.
suv'fáan (fr.) R.
sum, suma (pl. -et) adósság R., §uma A.; * cumo bűnös (reus) ;
bűnösség.
Sutnu acZo's.
sumijan (3.-aj) eladósodóm R.
Sumijaftan adóssá tenni, köl
csönözni valakinek R., sumiaftan A.
* cumondan (o) vádolni, okolni,
elitélni W.
* cumovks vád, bűn W.
Sura (pZ. -et) rzrfAa, gyir; * curo.
suréata ritkán.
sureksteman gyérülni, ritkulni
R., suriman A.; * curukstuman R., curolgadan W.
suréptan gyéríteni, ritkítani A.
Surhka (pl. -kat) vörös hagyma
R., surhka A.; * őurka.
surhka (pl. sufkt) ing-csat R.:
se!m&-surhka-ponat szemöl
dök A.; * suíks : selma s.
szemhéj R.
* surup csap (a hordón) W.
Sulgan (3.-i) szétnyomni, szétzúz
nia.) *Őulgan R., culgan (o),
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éulksan, culksían kifejteni,
kihántani; törni (diót) W.
* ska idö : te ska most, te skas
eddig, skaato időről idtiréW.,
ska E. S.
skaj (pl. -jht) isten R. A., meg:
ég (coelum) S.; * ski-paz
Krisztus W., isten S.; v.ö
si alatt ci-paz.
skaj na szentkép A.
* skan (a) apróra törni (mozsár
ban) W. E, 14.
Séaka nagynéne (nagybátyának fe
lesége) R. ( = ocu aka).
Scava nagyanya, stfátá nagyatya R.
(==» ocu-ava, oőu-alfa); * scavaj, scataj W.
sőená nagybátya (anyának bátyja)
R.
söan (3.-aj) folölteni (ruhát), öl
tözni.
§csan (fr.) R.
scafjól fölszerelt (ruházatta l) R.
Séaftan öltöztetni valakit.
scafnan (fr.) R.
* scerae l. kistirn.
* se ere l. kistir.
* sci éles, hegyes ; él (acies).
* sőilgavtan élesíteni, hegyesíteni W.
écikst (pl.) nyilallás R.
* écinga vízkereszt (epiphania) W.
Sta viasz; * sta R., Sta, k§ta W.
* sta-tol, ksta-tol gyertya W.
* Stajavtan, kStajavtan viaszol
ni W.
stan (3.-aj) mosni; * k§Ian R., MAII
(a) W.
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snan (fr.J R; *sl'aksnan W.
* sl'arao mosás, mosni való W.
* stavtan (o) letakarni, nyilvání
tani W.
* stavtovan nyilvánulni W.
* strapo mezítelen R., srapo, stapo
W., I. kertapa,
sna szíj A.; * ksna W.
snanna szíjból való A.; *ksnan
W.
snan (3.-aj) dicsérni; *ksnanR.,
snan, ksnan (a) W.
snaksnan (fr.J A.
* ta : ta-ki valaki, ta-kona, ta-kodaroo, ta-koda valamely W.;
tavo : tavo-koda valahogy
E,s.
ta (tagadósító igetb', melynek imperativusa és optativusa hasz
náltatik) : tat (egy. 2. imp.),
t'azan (egy. 1. opt.J A.; cTa
(d'at)O.
taka gyermek E, 4. (? = o. ditfaka).
taga megint, ismét, még R. A.;
tanga O.; * tago W.
tágan föl (katlan füle) R.; * tá
gan R.
tacká (pl. -at) adó (steuer) R.
* tasovna sír-kereszt (fából) W.
tasta (pl. tastt) ó, ócska; * tasto.
tasteman avulni; *tástuman R.
tasteptan elkoptatni R.
* tastazan tehtef mostoha leány,
t, cora mostoha fiú W.
* tatuska himlő R.
taz rüh , sönnyedék; * taz R., pl.
tazt W.
* tazov riihes W.

taza (pl. -at) erős, egészséges.
tazalgedan megerősödni, föl
gyógyulni R.
tazalina testi erő R.
tazalgéftan meggyógyítani R.
tantf édesség, íz R.; * tant' R.
tansti édes, jóizii (t. sin'újószagú); * tantej R. E, u.; tantev
édes; édesség W.
tanstiélgédan megédesedni R.;
* tantilgadan R.
taiístelgeftan megédesíteni R. j
* tantevgavtan W.
tandadan vágtatni A.; * tandadan
megijedni (tandadmo ijedség
W., tandadica ijedős, félénk
R.).
* tandavtan ijeszsteni, elijeszte
ni W.
* tandavfon (fr.) W.
* tandavks ijesztő (madár i.)
W.
tapan (3.-aj) tiporni J&., ütni, ver
ni A.; * tapan R.E, is
tapavan megütni magát R. ; tapávan megverődni A.; * ta
pavan R.
tapáma : karén t. bocskorhoz
való kapta-fa A.
taparan (3.-aj) bebonyolodni vala
mibe ; * taparan (a) tekerni,
föltekerni, begöngyölni.
taparaksnan (fr.) R.
* taparcfan betakarni, begön
gyölni, bekötözni: tapardeme
pólya W.j tapardan E, 13
* t'apudan /. cepadan.
tavadan (3.-i) befedni, betakarni
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R.; * tavadan (o) R. W., ta
vatan E, 8.
tavatksnan (fr.) R.; *tavaran R.
tavadmo fedezet, takaró: ved
t. víz-áradat.
tavatks fedél R.; * tavatks R v
tavavks W.
* t'avnan (o) csaholni (?) E, u.
tamfontka aczél A.
* tarakan csótán (blattá) W.
tarát ág: * tarád R. , tarada, tarado W.
*taradav ágas W., taradov E, is
tarán makacskodni A.
* tarka hely.
* tarkává helyénként > itt-ott W.
* tarkaso helyett W.
targan (3.-aj) húzni, kihúzni, föl
húzni; szívni (dohányt); *targan (a),
targesan (fr.) R., tarksan hú
zogatni, rántani A.; *targsan, targiian (meg: hímezni)
W.
* targaj, targi nyúlós, szívós W.
* targavks : oáa langa t. ruhaujjon való szegély W.
*targan-será kovácsolt réz A.
targezan (3,-i) dagadni, megda
gadni R., targesan A.; * targuzan R., targozan (a).
* targoj daganat W.
* tarnan, l. térnan.
tarvas sarló; * tarvas W. E.
fala (fi. -ét) tél; * tele.
* talen téli R. j * teleii W.
t'alinda télen R., talanda 0 . ;
* telne W.
NYBLTT. KÖZLEMÉNYEK. T.
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* talaj elég W.
* talanov szerencsés, boldog W.
* talika rész, osztályrész W.
tá (mutató névmás) ez; * te W.
tétá ez (több. nénat) R., tite O.
fása itt; * tese, teske, tenese
W.
t'asten, t'azken itteniR.; * testen,
teskeií W.
tej, te ide A.; * tev, tenev W.,
tej, tenej W.
t'aza ide R.
fasta innét; * teste, teneste W.
tiáná erre, erre el R.
tápálá itt, tápali ide, tápáldá
innét A.
tani most A. 0., tanikije épen
most 0 .
táci ma A., teci R.; * cece W.
tácis máig A.
tecien mai R.; * cecen W.
fáddá az idén A.
tafta, faftaná így R., tafta O.,
faftana A.
t'aftama ilyen; * ten-kondamo,
ten-konda W.
t'aka ugyanez; * teke W.
* tene ez, emez W.
tenara ennyi R., tenara A.
tenars eddig R.
tenarkst ennyiszer R.
táján (3. tái) seperni.
tájsan (fr.) R.; * tensan (e).
* tent' seprű R. E, is., teást (pl.)
W.
* tensfan (mt.) egyet seperni R.
tájná szűk, keskeny A., tájnáná R.;
* tejne.
13
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tájnalgedan keskenyedni R.;
* tejnalgadan R., tejnelgadanW.
tajnalma keskenység R.; * teilgadmo R.
tájnalgeftan keskenyebbé tenni
R., tájnalgaftan megszilkíteni A.; * tejnelgavtan W.
tás : t. tálma lombos vyirvesszök
(melyeket a birkáknak adnak
enni) R.
tástá (pl. -stt) csillag R., tástá,tazdá
A.; *tesce R., táseeW., teste S.
tástana (dint.) A.; *teséene E.
tásti, tástu csillagos R.; * tescevR.
tasta jegy R.; * task W . : pazon
.
t. szeplő W.
tástan megjegyezni, észrevenni
R., tástan A.; * testan R.,
tásksan W.
tásnan (fr.) R.
tastf megjegyezett R.
* fíiiá atya R.; tata (tatáj) atya •
atyósW.E.
[E,c.
*tet'kaj, tetakaj atyus, atyuska
táda (pl. -dat) anya R., dada A.
dácfaj, dád'akaj, dádákaj anyus
ka A., tecTaj S.
tarán (3.-áj) ha (tkp. féltételt ki
fejező ragozható ige) A.; * tá
rán (3.-&j) W.
tárdá nyűg R., tárdá, tart A.; * térd'
R.? tárde W.
tárcfan nyűgbe vetni, nyűgözni
(lovat)T&.} tárdedanA.; *tert'an R., tárdedan W.
tárnán reszketni A., v.ö. térnan.

táían csépelni.
tálsan (fr.) R.
táTaj cséplő, táfáaia csép A.
tálgan mászni A.
talraá (pl. -ét) seprű (scopae) R.,
tálma A.
te: tesa -nál R., tejsa O.
tes -hoz R., tejs 0 .
ti ; tej -hoz, -nek R. A, tej O.;
* te, tej W. E.
testa -tői R.
* tehter, tejtef leány W., tejter
R. E., v.ö. stif.
* tet'keme pólya ; keret W.
* tet'káan bepólyázni; keretbefog
lalni W.
* teskav zsák E, u l. káskav.
tevlal tűdö R.; * tevil'av W.
teraza súlymérték A.
tercTan (3.-i) hívni, meghívni R.,
terdan A.; * tercTan R.; tergan (e), terdan (meg: köve
telni, fölszólítani) W.
ternan (fr.).
* telme hózivatar W.
* tíknan (o) dobogni, lüktetni W.
* tiknomo dobogás: eádej t.
szívdobogás W.
tétmian, tétmijan tolni R.; * tutraajan.
tetmad'an (mt.JR.; *tutmadanR.
teberdan kortyogni (has); topogni
(lábával) R.; * daburdan R.
ternan (3.-aj) reszketni} rezegni,
rázódni; * tarnan R.
ternésan (fr.) R.
ternazevan (inch.) R.; * tarnuzivan R.
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fírnaftan rázni A.; * tarnuvtan
rázni, mozgatni E, 13.
térva (pl. -at) ajak ; szél (margó)
R., ti'rvá, turvá A.; * túrva.
* ti'lkadan ütni, megütni, megil
letni W.
* tiknan zokogni W.
tijan (3. tii) tenni, csinálni, épí
teni, készíteni; * tejan (e).
tiend'an (fr.J R.; * tejiían.
tev tétemény, dolog, ügy ; * táv
R. E,i5.; teve, tevW.: tevteme, tevevteme dologtalant.
* tift'an tétetni, csináltatni R.,
tiftan A.; * távfan R.
tingá (pl. tinkt) szérű ; * tingá R.;
tinge W.
tisá (pl. -et) fű, széna; * tikse.
tiksev/üves W.
tin ti R., tin A.; * fíií W. E.
tints magatok R., tinta A.; * ti'ns
W.
to (mutató névmástö) :
tosa ott; *toso, tosko W., tosoze
ugyanott W.
*
toza oda; * tozov W.
tozíza ugyanoda A.
to, tov oda, arraR., to, tu, tuv
A.; * tov W. E.
*toj annál: koj ... toj mennél...
annál W.
tosta onnét; * tosto W.
tosten ottani R.; * toston W.
tuvaná,tuaná arra,amarra eZR.
tovilda onnét A., tolda O.; * tovoldo W.
tona az, amaz; * tona, tovata
W.
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tokán (3.-aj) illetni, hozzáütni R.,
mozdítani A.; * tokán (a).
toksan (fr.J; *toksan W. E,i2* tokadan megütni, érinteni W.
* tokatodan (o) találni, történni
W., tokatidan hozzáérni, el
érni E, i.
toj menyasszonyi díj R.
tongan (3.-í) tömni, betömni, be
tűzni R.; * tongan (o).
tongéndan (fr.) R.
toskan súgni, susogni A.; * toskan
(a) W.
fozán ezer A.; * toáov, v. káinen
satt, v. tísca (Q) W.
t'ozdá, foádáná könnyű; *sozdine.
t'ozd'algedan könnyebbülni R.;
* sozdilgadan.
tozd'alma könnyüség R.; * sozdadmo, sozdilgadmo R.
t'ozdalgeftan könnyebbíteni R.;
* sozdilgavfcan W.
* todej gyakran W.
todu párna; * todov.
tostijan (3.-i) kopogatni (ajtón),
taszítani R.; * tostejan R.
tostádan (3.-i) egyet taszítani
R., tostedan A.
tozer búza R., tozir, tozi'r A.; * tovzuro R., tojzuro W.
tozéran rántani, megrántani R.,
I. nozeran.
ton te; * ton.
toiíts magad R., tonts A.; * tonts
W.
tonadan (3.-i) tanulni, megtanul
ni ; hozzászokni; * tonadan
(o).
13*
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tonatksnan (fr.) lassanként hoz torafnan megemlékezni A.
zászokni ; * tonavían R., ta- * toroziman földuzzadni (borsó)
1
R., v.ö. targezan.
nulgatni, gyakorolni magát
* tormodan (o) ugrani, szökni W.
W."
tonaftan tanítani; * tonavtan tol tűz; * tol (meg : gyuladás W.).
toldiks megégett darab fa A.
tanítani, szoktatni, szelídíte
tolga (pl. -at) toll; * tolga.
ni W.
tolgav tollas; * tolgav R.
tonafti tanító A.; * tanavtica W.
* tolgavtomo tollatlan W.
tonafnan tanulni; *tonaftnanR.
tonafnem-vasta iskola A.; * to- tujan (3. tui) elmenni, elindulni;
* tujan (e).
navleme tarka W.
tusendan (3.-í) (fr.); * tuksnan.
tonafni tanuló, tanítvány A.;
tujan (3. tui) hozni; * tujan R.,
* tonavliéa W.
E, 9.; tujkan (a) ide adni W.:
* tonov: t. peks tüzes üszök W.
tuka add ide, pl. tukado W.
topedan (3-i) elégedni, elég lenni
tuca, tuca felhő R.
R.; * topodan (o) W.
tucav felhős R.
topitsta megelégedett, jóllakott
t'uzá (pl. -at) sárga, rőt R., t'uza
A.
A.; * tuza R., t'uza W.
* topovtan kielégíteni W.
t'uzalgédan sárgulni R v t'uzal* topó túró (t. ved savó W.).
gadan A.; * tuzalgadan R.,
tov mag, bél (nucleus) R.; * tov
tuzalgadan W.
liszt R. 5 tol: pasce t. dióbél
tuzalgeftan, -géptan sárgítani,
W.
sárgára festeni R., t'uzalgaf* tombaka mély W. S.
tan A.; * t'uzalgavtan W.
tómban (3.-aj) törni, zúzni (sót,
tutka czompó, czigányhal A.
kendert) R,; * tómban (a).
tutkédan (3.-i) undorodni R.
tompsan (fr.) R.
tutma
bögy A.
tombarn kályha előtt való tűz
tusto (pl. -stt) sűrű, vastag (nem
hely ; * tombamo.
híg) ; * tusto.
* tombavan hozzáütődni, meg
tustt ficzkóser seprűje R.
ütődni W.
tustemam, tustelgédan megsű* tombel'de, tombele = tona peírűdniR., tustíman A.; *tusde, tona pele W.
tuman R., tustoman (o), tutorán (3.-aj) dörögni, mennydörög
stolgadan, tustomgadan W.
ni (atam toraj); csörögni (gutustéptan, tustelgeftan megsű
nár) R.
ríteni R.} tustiptan A.; * tutorazevi mennydörög, megzen
stolgavtan, tustovtan W.
dül az ég R.
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tunda (pl, -at) nyárR., tundá ta
vasz A.; * tunda R., tundo
tavasz W.
tunda tavaszkor O.
* t'ufak vánkos W.
* tuftan elejteni R., tuvtan (o) elej
teni, ereszteni W. E, 13.
tufks madár- v. egérfogó, csap
ta R.
tuva (pl. -ét) disznó • * tuvo.
tuvane (dim.) 0 .
tuver néminemű nyulfogó R.
* tuvor asztal R.
tuma tölgyfa ; * tumo.
tumenal tölgyes (erdő) , tumanal, tumínal A.
tuman köd A.; * tuman W.
tumanu ködös A.; * tumanav
W.
t'ufan (3.-i) verekedni R., t'uran A.;
*t'uran R v tufán W.
t'uréndan (fr.) R.
turgadan verekedésbe ereszked
ni A.; * turgadan (o) W.
t'urhtama verekedés A.; turema
R.; * turme R., tuf me W.
turks keresztül R. O., turks, turkska A.; troks W.
* turtov -hoz, -nek W.
*turmuskadan (0) homorodni,megvetemedni (faj W.
tula (pl. -et) ék, csap; * tulo.
tulná czövek, faszeg (ruha-a
kasztásra) A.
traks tehén.
tran (3.-áj) etetni, táplálni, nevel
ni (saba t. gyermeket szop
tatni) R., trean A.; *tían (a).
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t'éréan (fr.) R.
traj eltartó, nevelő (atyáról
mondva); traj na (a fiúról
is) ; * tirine R.
tránál'ka édes atya M.
tr'áj-cor a, fogadott fiú A.; * tíanejkaks fogadott gyérmek W.
* travan (a) ingerelni, megharagí
tani W.
* ü'amo ördög R. E, 10.
* cTakavks gyaloghíd W . , v.ö. jakan.
* daburdan l. tébérdan.
* def va árbocz W.
* d'ive levert czölöp W.
dirks l. sal-dirks.
*diga lúd: idem d. vad lúd W.
dugan bátya (a húgának) R.? duga barát, társ, dugana (dim.)
R.
dusman boszorkány R., sárkány,
varázsló A.; * tusman R., tusman , dusmon rossz szellem,
varázsló W.
* sauran eldőlni R., savoran W.
* savorksnan tántorogni W.
* savordan legördíteni, eldöjteni W.
sakál szakái; * sakál.
sakalu szakálos ; * sakalov.
sakaná fazék, korsó A.
sajan (3. saj) jöni, eljöni; * san
(a),
saj jövő (kizit évben A.); *si
W.
saséndan (fr.)jőni; * saksnan.
* savtan eljövetni, idevezetni:
meís s. eszébe juttatni W.
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sarda/ac&7t«, kis pálcza A.; * sar
* sango l. canga.
do szálka W.
satan (3.-*í) érni, elérni, közeledni,
* sardov szálkás, tüskés W.
elég lenni (sati elég R,); * sa
tan elég lenni (satu elég W.) sarda jávor-szarvas A.; * sardo
szarvas, jávor-szarvas W.
satnan (fr.) R.
* sasán utolérni R., sasán (a) sal so'; * sal.
W.E,s.
salu sós, sózott; * salov.
salftéma sótalan R.; * saltomo
* satodan , satovan jutni, esni
W.
[W.
(részül) W., satodan E, 815.
sal-dirks sótartó A.; * sadreks
* saturdan l. caterdan.
salján sóssá lenni A.
* satko l. catka.
saljaftan sózni; * saltan (o) W.
sada száz A.; * sada, sado W.
kafta-satt kétszáz A.; * kavto- salán (3.-aj) lopni; * salán (a),
sal san (fr.) R.
satt W.
salaj lopó, tolvaj 0 . ; * sáli, sa* sadreks, l. sal alatt
líca W.
* sasto lassan W.
salava lopva, titkon; * salava
sasán, sasűvan, /. sázan alatt.
W., salavine E, n.
sazer húg (a nénjének) R.; * sazor
* salama lopás A.; * salamo W.
R. S.; húg, unokahúg • sógorsalán czivakodnif veszekedni A.
asszonyW.
salcndan (3.-i) czivakodni R.,
san fa, ideg R., ér (véna) A.; * san
sali'ndan A.;*soviíanR v solR.; koske s. ín, ver s. ér W.
nan (o) czivakodni, és: sov* saríaka fecske W.
nan (o) szidalmazni W.
* sandej l. scndi.
salénksnan (fr.) R.
sander porczogóR., sandir A., t>.#.
salgadan veszekedésbe eredni A.
kandi'r.
saldan (3.-i) szidni, rágalmazni,
sapen szappan R., sapin A.; * sá
rosszallani; * saldan (o).
pon.
salnan (fr.)R.
saván történni, megesni, eljőni A.
salgan (3.-i) szúrni; * salgan (a).
savűvan jöhetni A.
salgendan (fr.) R.
saver lassan, halkan (Szind.) R.
*
salg fulánk, kalász-szálka W.
saverna (dim.) R.
sara (pZ. -at) (o) hajnalpír R.; i salgaftan megszégyeníteni R.; *salgaftan R.
* zofa.
saras tyúk ; * saras.
[W. saldas nyak.
* sarka-puzej dobosgém, bölönbika salmeks ttt; keresztléczek az aj
tón R., salmiks tü A.; * salsarhka sóV&eR, sarhka A.; *sarmoks.
ko.

MOKSA- ÉS ERZA-MORDVIN SZÓTÁR.

salm'ikske (dim.)O.) *salmokske E, 13.
sá az; * se W. É.
sétsá az R., sitse O.
esa ott; * sese ott, sejsak itt W.
eza oda R.
sej, se oda; * sej, sev W.
esta onnét; * seste, seske W.
siíiná azon át, arra el, arra.
sapalá ott A.
sapali oda A.
sápáldá onnét A.
esta akkor R., esta, estük M.;
* seste E.; seste, seske akkor,
azután, tehát W.
sado- melá, -melda, sameldá
azután R.; sameldá, sáldá A.
sad-ingelá azelőtt, élőbb.
sazendi azért; * seks W. E.
saka ugyanaz; * seke W.
senara annyi R., senara A.;
* snaro W.
senarda akkor R., senarda A.
senars addig R.; senars A.
seiíarkst annyiszor R.
staná úgy R. 0., stak, stana A.;
* ist'a, istak (st'ak) W., ist'a,
ist'aná E., ist'aze épenúgy,
szintén W. E.
stama olyan ,• * ist'amo W.
* senak ha W.
sájam tapló; * sej eme R., seje W.
sájár szár (csizma-, fü-), lábszár
A.
* seirks: pilge s. lábszár W.
* sád'an játszani (hangszeren) W.
saská (pl. -kt) szúnyog; * seská
R., sáske W.
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sáskan (3.i) meggyőzni; *seskan

(e) W.
sáskendan (fr.) R.
* seskevan meggyőzettetni W.
* sástan nyújtózkodni R., sestavtan (o) W.
sázan (3.-i) szakítani, szétszakíta
ni, leszakítani R.; sásán, sa
sán A.; * sezan.
sázendan (fr.) R., sásendan A.;
* seznan.
sázevan elszakadni, elszakítódni R., sasűvan elszakadni,
megrepedni A.; * sezevan
W. E.
sázendevan (fr.) R.; * sezivk&nanR., seznevan W.
sázgan, sázgata szarka R., sázgan
A.; * sizgan W.
sápá (pl. -pt, -pet) epe R., sápá
A.; * sepe R., sápé W.
sápi epés, keserű R.; * sepej R.,
sápev W.
* sápiján (a), sápilgadan kese
rülni W.
sávan venni, elvenni, kapni R.;
saván A.; * sajan (e).
sávencfan (fr.) R. •, * sajksnan
R.
sáran (3.-i) hugyozni; * curan.
sárf húgy R.
sárádan (3.-i) fájni, beteg lenni
R., sárádan A.; * seredan.
* seretksnan (fr.) R.
sárátf betegség, fájdalom R.;
* seredme W., seretks (meg :
seb) R.
sárátkstan megbetegedni A.
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sáraftan tolni R.
sárga, piros-szárnyú ponty A.; *sárge W.
sáli szil, szilfa ; * selej.
sálinal szilfaerdö A.
seéncTan , sejendan (3.-i) fésülni
R., seindan A.
seindema ló-fésü (fából való)
A.; * sáme hajkefe W.
* seja kecske R. E., sája W.
* sejan nyeríteni R., sájan (a) W.
* sejel stíl-disznó; * sájeF R., seel
W.
sejht'an, sehtfan (3.-i) tépni, ránczigálni, szaggatni R.; * seftt'ian R.
sehnan (fr.) R.
sejhks, sehks rongy , csepü R.
* setste (adv.) csendesen W.
setmá (pl. -et) csendes; * sátme
R., setme csend, szerénység,
szelídség; csendes , szerény,
szelid W.
setman (3.-i) csendesedni, csil
lapodni ; * sátman R., set
man (e) W.
* setmevtan csendesíteni, csil
lapítani W.
satav szerény, szelid R.
setin csínos A.
secT híd, palló; * sád' R., sede W.
sed-al pincze (a palló alatt) A.
secían (3.-áj) hidalni, pallókkal
fedni; * secían (a) hidalni,
kikövezni W.
sedafdeszka (hasogatott deszka)
R. 0 . ; sedaf deszka, gyalog
híd A.

sectafká (dim.) R.
sec? szén, parázs R.; * sád' R., sedefma szén : psi s. ég'ó , izzó
szén, keíme s. holt szén W.
sedi (pl. -iht) szív R. A. S.; gyo
mor. R.; * sádej R. S., sádej,
sádi W., sedej E, 13.
sczan (3. sizi) elfáradni R., sisan
A.; * sizan (e).
sézsan (fr.) R.
siseftan elfárasztani A.
* sezan (e) indulni, menni : kiava
s. utazni W.
senem kék (senem-prea búzavi
rág) A., senám 0.; * seri, sene W.
senem an kékülni A.
seneptan kékíteni A.
senks gém (vizi madár) R., v.ö.
sens W.
sendi fekete bugájú nád; * sandej R.; szittyó, káka; butikó

w.
sepá (pl. -pt.) zseb; *zepR., sepe
W.
se van enni, megenni A.; * se van
(e) E.; meg : elvenni, elra
gadni W.
sémán (3. simi) inni, meginni R.,
simán A.; * simán (e) W.
sémend'an (fr.)R., simi'ndan A.;
* símnek snan E, is.
simma szomjú A.; *simeme,
simme W.
* simima ital W.
sima (pl. -at) itató válú, mosó
teknő R., suma A.
* simevks ital W.
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sémd'an itatni R., simdan A.;
* simdan, simd'atan R., sim
dan W.
sómnan (fr.) R.
simtftan itattatni A.
sémbá mind R., semba A., semá
M.
sera magasság R., será termet,
magasság A.; * ser R., sere
magasság, termet W.
kalmanezír sírdomb A.; * kalmo-zer temető W.
seri magas ; * serej R., serev
W.
* serevgadan magas o. mély
lenni W.
seíá réz R., será A.
* seraka hangya R.
seran (3.-i) kiáltani,
kiabálni;
* seifan R., seeran kiáltani,
ordítani, dörögni W.: pirgene seeri mennydörög.
* seerme ordítás ^kiabálás W.
sergadan elkiáltani magát R.,
sergádan A.; * serged'an W.,
sárgedan R. E, u.
* serej kst (pl.) kosz, rüh W.
* serem szénbüz W.
sereman (3.-i) meggyúladni (a
kályhában) R.; * siriman R.
sereptan meggyújtani R. ; seriptan A. : seriptim-pálht
gyujtó-fa A.
sefga lábtekercs A.
* serúan szükségét végezni: ser
neme tarka árnyékszék W.
serhonsd (pl.) mellékfonal; *surbunat.
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sel öl (orgyia) ; * h'áí R.
selgan (3.-i) köpni; * selgan R.;
seígan (e), selged'an W.
selgendan (fr.) R., selgíndan
A.; * selgnan W.
sclgá (pl. selkt) nyál; * selge

R., seíge W.
* sel'gev nyálas W.
seimá (pl. -öt) szem; *selme R.,
sel'me W.
selruá-ved köny ; * sel"-ved W.
sí geny A.; * sí, verde sí W.
* síi genyes A.; * síjav W.
síjavtán (o) genyedni W.
sémán nyári kabát (munkásoké,
vászonból) R., simana rövid
felöltő, és: suman kaftán,
hosszú kabát A.; * suman R.,
kaftán, kabát W.
sémbra, sémbéra zavaros (víz)
R., sumbra A.
sumbírgaftan fölzavarni A.
séradan (3.-i) elszélyedni R., sradan M.; * sran, stran (a) W.
söraftan szétszórni, hányni vet
ni R.; * suraftan R.
sörafnan (fr.) R.; * sravtlan,
sravfan (stra-) W.
* sravlevan szétszóródni, elszé
lyedni W.
sérgavis nagy katlan (melyben
sört főznek) R.
sérgézan (3.-i) fölserkenni, föl
ébredni R., sírgesan A.; *surguzan R. E, u., sírgozan (a)
W.
sérgézksnan (fr.) R.
sírhkan támadni (szél) A.5 * sír-
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gan (a) emelkedni, kelni (tész
ta), küzdeni W.
* sirgavtan emelni, fölállítani,
támasztani W.
serhtsém kakas-taréj R., surcim
A.; * suíseme R., sursima
fésű W.
sérhtsemna kis fésii R., surcimna A.
si tetű; *si.
síi tetves ; * siev.
sia, sijá (pl. -at) ezüst; * si ja.
sián ezüstből való; * sijaií W.
* si kardán játszani, enyelegni W.
sidá siirii, gyakor ,• * sejede R.,
sajed'E, 12.
sidesta gyakran; * seetste W.
siflis siírü bohók, sűrűség R.,
sitks A.
sideksteman, sideman megsűrüdni R.; * sájedekstiman
R.
sisem hét A.; * sisem W.
sisemkst hétszer A.
siscmce hetedik A.; * sisemce
W.
sisgemen hetven A.; * sisgaraen
W.
* sizal giliszta W.
sin ők R., sin A.; * sin W. E.
sints magok R., sints A.; * siris
W., sints E.
sind'an, séndan (3.-i) törni, eltör
ni R., sindan A.; * sindan.
sénnan, séiíán (fr.) R.f siniían
A.
sinderan (3.-i) = sindan (Szind.),
R.; * sintran, sintran (fr.) R.,

sintran széttörni, elrombolni,
Összegyűrni W.
sinderef eltört R.
eindevan törni (-ik) R.; * sindivan R., sintrevanE, 10, sindirivan E, u., sintrevi töré
keny W.
sinűvan, sinívan elromboltatni,
gyötrődni, törődni A.; * sivan
törődni: sivz köszvényes W.
siblik függöny A.
sifendan szitálni R., sifindan A.;
* suftrian R., sulan W.
sifcnksrían (fr.) R.
siftcm szita R.; siftim, siftéma
A.; * suft'em R., sulerae W.
sifinks korpa R., svinkst (pl.)
A.) * suvtnevkst (pl.) R., sulevkst W.
* sivan, l. sindan alatt sinűvan.
sivii (pl, -et) gallér R.; * sive.
* siveks lóiga W.
sivédan (3.-) megfogadni, bérelni;
* sivcdan R. W., sividan E, 9.
* siverdan beszegélyezni W.
*siverks ingszegély, piíge s.
boka W.
sive! hús; sivel, sivil A.; * sivel'
R., siverW.
sirá Öreg ; * sire R., sire W.: sire
pulot hosszú rojtok a karks
camavkst-orc (tkp. öreg, az
az : nagy farkok) R.
siredan öregedni R., siridan A ;
* siredan W.
* siredme öregség, öregkor W.
* sire szöglet-él, szél, határ W., I.
sir.
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* síreva szélén E, is.
sireks körisfa R , sírik A.; * sirt'
R., sirte W.
sima arany A. TVI.; * s'irne W.
* sirmaga vászon nyári kabát W.
* sildej l. cilgá.
sildi gyepdomb A. M., I. cildi.
soka (pl. -kt) rojt R.
soku rojtos R.
soka (o) e&e R., soká A.; * soka.
sokan (3.-aj) szántani A.; * so
kan (a), sokaksnan (fr.)
W.E.
soker vak R., sokir A.; * sókor W.
sokergédan megvakulni R., sokirgadan A.; * sokorgadan
W.
sokirgaftan megvakítani A.;
* sokorgaftan W.
soks hótalp ; * soks, pl. sokat,
soks ősz (autumnus) ; * soks.
áoks'inda öszszel A., soksanda
0.
sotan (3.-i) kötni, megkötni, össze
kötni R., sodan A.; * sodan
(o).
sotnan (fr.); *sodnan (o) E.
sotks kötő, kötelék.
sod korom; * sod.
sodu kormos R.; * sodov R.
* sodijan (a) kormosodni W.
*sodijavtan kormosítaniW.
sodan (3.-aj) tudni, megtudni, is
merni, megismerni, kitalálni;
* sodan (a),
sotsan (fr.) R.
sodaf ismeretes, ismerős; * sodaz.
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* sodamo vőlegény, vő W.
* sodavks jel; lelkiismeret W.
sodevan megismerodni R.; * sodavan R.: sodavi, sodaviks
ismert, ismerős W.
sodaftan találós mesét monda
ni ; jósolni A.; * sodavtan
(sodavfan, sodavnan fr.) tu
dósítani, jövendölni, megin
teni ; látogatni W.
son ö; * son.
sonts ö maga R,, sonts A.; *sons
W., sonts E.
sopan elrejteni A.; * sopan, sokan
(o) elrejteni, tagadni W., sopoksnan (fr.) W.
sopf rejtett, titkos A.
* sov, sovone szárny W., sovno
E, 5., v.ö. solmo.
* sovov szárnyas, szállás (ma~
. dár) W.
* sovolgadan szárnyra kapni

w.
* sovas szekér-rád W.
sovén agyag R., sovin A.; * sovon.
* soviían, l. salán.
sora (pl. -et) gabona, vetés; * éuro.
* sorgan mozdulni (helyből) R.
* sorgaftnan megmozdítani R.
* sors csorbóka W.
* sornan (o) reszketni, remegni R.;
meg: borzadni W.
* sornovtan (sornovían , sornovnan fr.) rázni, megren
díteni ; megkapálni W.; sornuvtan rázni E, i&
* sornovleme megrendítés: mastoron s. földrengés W.

204

MORDVIN KÖZLÉSEK. III.

sorma (pl. -at) hímzés, czifraság;
írás} irat, levél (epistola) •
* sorma.
* sormav iromba , tarka, kiczifrázott R.
sormadan (3.-i) hímezni, írni ;
* sormadan (o).
sormatksúan (fr.).
* sormadomo irat, könyv W.
sormajan tarkává lenni A.
sormajavtan tarkítani, &i'c«ifrázni; * sormalgavtan (o)
W.
sorman (3.-aj) ránczosodni, ránéz
het szedödni (homlok) R.;
* sorman R., sorman (a) W.
sormafránéz; ránezos R.; *sormav R.; sorma ráncz, sormai ránezos W.
sormafká néminemű fej-ékesség
R.; * soravt (pl.) hajfonadé
kok a fejnek mind két olda
lán W.
solan (3.-aj) olvadni, fölolvadni
(meg: elsoványodni A.); *so]an (a) (meg: elsoványodni
W.).
solsan (fr.) R. ,
sola folyó, olvadt (nem fagyott)
A., be nem fagyott hely a fo
lyóban R.; *solaz R.
solaftan olvasztani R., meg: elsoványítani A.; * solaftan R.,
solavtan olvasztani, elsoványítani W.
solafnan (fr.) R.
solgan (3.-i) zárni, bezárni; * solgan (o).

solgenrian (fr.) R.; solksan A.
*solguk víztorlasztás, gát, itató
(hely) R., solgavt (pl.) W.
* solnan (o) czivakodni, veszeked
ni W., I. salán.
* solmo szárny R. E,ií-, v.ö. sov.

* su köd W.
* suk főhajtás, köszöntés ; s. pí'a
maksau köszönteni W.
sukenan (3.-áj) meghajtani ma
gát, köszönteni R., sukunun
A., és: sukman esedezni,pa
naszolni A.; * sukunan R.;
sukunan (a) meg : imádni
W . : kolengat langs s. térd
re esni W.
sukeiíaksnan (fr.) R., sukunaksnan A.; * sukunaksrían
W.
sukinaj panaszló, felpörös A.
sukunaftan meghajtani, magát
meghajttatni A.; * sukuiíavtan meghajtani W.
suks féreg, szít; *suks (meg: her
nyó W.).
sukská (dim.) A.
suksu férges R.5 * suksov R.
sucan, l. sudan.
sutks hosszú tarka szalag, melylyel a lábtekercseket összekö
tik A.
sud kéreg R.; * sud R.
sudan átkozni, elátkozni A.; * su
dan (0).
sutsan káromkodni, szidkozódni R., sucan A.; * sutsan R.,
sudsan veszekedni W.
sutseksnan (fr.) R.
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suduf szegényke R.; suduf, sudif átkozott, szegény, sajnál
ni való A.: s.-si szegénység,
nyomorúság A.
sud'iftan elátkoztatni (varázs
lóval) A.
suderan czirogatni, simogatni R.;
* sudran (a) R., fésülni W.
* sudo orr.
* sudukstomo nátha W.
suskan (3.-i) harapni, leharapni;
* suskan (o) W.
suskendan (fr.) A.
suském harapás, falat R,, suskam A.; * suskomo.
* sustan, l. stan.
suzma túró-sajt A.
* sunduk láda W.
supa halom, domb A.; * supo W.
* supav gazdag.
* s.-ci gazdagság R.

* supalgadan gazdagodni R.
* supalgavtan gazdagítani W.
* suftnan, l. sifendan.
suva kalász-szálka, polyva; * suva
W., v.ö. juv.
suvan (3.-aj) bemenni; * sovan.
suvsan, susan (fr.) R.; *sovseksnan E, 15.
suvaftan beereszteni, bevinni,bevezetni A.; * sovavtan W.
suvezi nyirfajdR,., suvzi A.; *suvozej R.
* suvordan (o) Összenyomni, meg
nyomni, csípni W.
* suvufan (a) átkutatni, motozni
W.
[alatt).
suma válú A.; v.ö, sima (sémán
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sur ujj: pra-s. mutató ujj, kucka
s. közép-ujj, lemftemá s. nevendék-ujj, vaskána s. kis
ujj , pilgá s. lábujj ; * sur
(: pfa s., poks s., lemteme s.,
viskine e., piíge s. W.)
surks gyüril R., surks A.; * surks.
sura (pl. -et) köles.
sura szarv (: aj-s. jégcsap R.) ;
* sura W.
sufa (pl. -et) fonal, czérna R.? sira,
(Szind.) R3, sura A.; *sureW.
suríldá rojt, czafrang A.
suru ágas A.
áurhká csat A.
* surka nyest W.
sula (pl. -et) bél (darm); * sulo.
*suían szitálniW., I. sifendan.
* sulej árnyék, l. cilf.
sulgam kiczifrázott ing-csat R.;
* sulgamo R., a nók nyakán
való ékesség W.
sulma (pl. -et) csomó, kötés; * sulmo.
sulman (3.-aj) kötni, csomóba
kötni, csomót kötni R.; * sul
man (a) W.
* sulmsan megkötni W.
skam egyedül, magára való A.;
* skam.
skamn (skam'in) egymagam,
skamt egymagad, skamnza
egymaga 0.; * skamon, skamot, skamonzo W.
skal üsző R.; * skal tehén.
* skem&n fövéssel kevesbedni (víz)
R.
* skiran csípni R., I. kiskeían.
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stak, staná, stama, l. sa alatt.
staka(p£. -at) nehéz (: stak-si hétköznap A.); * staka R. E,u.j
teher, nehéz, bajos (staka-ci)
W.
stalgedan nehezedni R.; * stalgadan W.
* stalgaran nehéz lenni, terhelve
lenni W.
* stalma nehézség R.; * stalmo,
stalgadmo R.
*stalgeftan nehezíteni R.; *stalgavtan W.
* st'ako hiába, ingyen W.
átan (3.-aj) varrni R,, stan varrni,
szőni A.; * sustan (a),
snan (fr.JB,.
stafks varrás, szegély R, stafks
A.; * sustavks.
stan (3.-áj) fölkelni, fölállard R.,
stean A., vst'an M.; * stan (a).
siian (fr.) R.
sfíida (steada) állva; *stado

w.
steávan fölkelhetni A.
st'aftan fölállítani, fölkelteni ;
* st'aftan R., stavtan W.
stafnan (fr.) R., steafnan A.
* startan (o) , startlan megfogni,
megkapni W.
* stej bogyó W., I. ksti.
* stedan rúgni, l. pstijan.
* stefan (a) küldeni W.
* stinapocséta W.
[teí.
stif leány B.., stirA.; * tehtef, tejstirna, (dim.).
snav borsó R., snau A.; *kanav R.,
snav W.

pabanísnav bab R.
* snartan (o), snartl'an megkísér
teni, próbálni W.
* snartomo kísértés, próba W.
* s p a n s t f ^ . j kantár (szíjakból)
W.
* zardo mikor, l. mezii alatt mezárda,
naka báb R.
nakana (dim.) R., nakana A.
naksada (pl. -di't, -dt) rothadt ;
*naksado.
naksadan (3.-'i) rothadni; * naksadan (o).
nakaaftan rothasztani; *naksavtan W. E,i2.
nacka (pl. -ki) nedves; * naöko.
nackan nedvesedni, nedves len
ni, ázni; * nackan (o) W.
nackendan (fr.) R.
nacftan nedvesíteni, beáztatni
R,, nacuftan A.; * naétan (o).
nacfnan (fr.)Tl.
riat ezek, l. ta.
navan (3.-aj) belefűzni, bemártani,
bedugni R.? beverni A.; * na
van (a) bemártani, festeniW.
navsan (fr.) R.; * navsan W.
navla (pl. -at) háncs, belhéj R.,
nolá A.; * navolo R., nola W.
nar gyep, pázsit.
naran (3.-aj) nyírni, borotválni ;
* naran (a).
narsan (fr.) R.
naraj borotváló, borbély A.
nardan törülni, letörülni, fölszá
rítani ; *nardan (a),
narrían (fr.); * nardTan W.
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nardama (pl. -at) törülő kendő;
* nardanio W.
* nardi halovány R.
* narva ablaküveg, üvegtábla W.
narvan (3.-aj) költeni,kotlani (ma
dár) R.; * narvan (a).
narvesan (fr.) R.
narvaj kotlós tyúk A.; * nai vückaW.
narmen madár R., narmi'n A.;
* narmuií R., narmon W.
narminná (dim.J R.
narmi'n-kundaj madarász A.
nal nyű; * nal.
nalhkan (3.-i) játszani; *nalkan
(o) W.E,is.
nalksan (fr.) R., nalhksan A.;
* nalksan W.
nalkendan (fr.) R.
nalkéma játék R.; * nalkomo,
nalkomne játékszer W.
nalhksim-pálná játékszer A.
nalna sőt, sőt még A. R., naFna O.
nájan (3.nái) látni; *nejan(e).
nájendan (fr.) R., naindan A.
nái látó, tanú A.; *seíme ne
jica W.
naivan látszani, megjelenni R.;
naivan A.; * nejavan R.; nájevan, nájavan W.
nájendévan (fr.) R.; * neksnivan R.
* nejevks, nejavks megjelenés,
jel W.
náftan mutatni, megmutatni R.,
naftán A.; * neft'an R., név
tan W.
náfiían (fr.); * nevtlan W.
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nár orr (rostrum) , hegy (cuspis)
R.,nar orr (állatoké) A.; * neí
orr, hegy W.
nárhkamas üröm; * nartemks R.,
narkimks W.
nárgan (3.-i) sulykolni (mosó ru
hát) R.; * nergan R.
*nej most W., I. ni már.
nengá még R.; nenge O., nenga A.; *nejak épen most, még
W.
*nejke most, mindjárt W.
* necks szár (virág-, levél-szár)f
bokor W.
neská (pl. -kt) méhkas; * neská
R., neske W., náski E, ?.
* neze támasz W.
nezédan támasztani, megtá
masztani R., nezedan A.;
*názi'danR., nezedan (meg:
tolongani, tolakodni) W.
nezetksnan (fr.) R.; *nezel'an
W.
nezedím-pál támasz A.
nezikstan megfeszíteni magát
(terhet emelve) R.
nefciksnan (fr.) R.
[W.
netkas gyík R.; *niet'kaz R., met'kas
ned nyél R., ned A.; * nácTR., ned
W.
nediná (pl. -nat) fejő-dézsa.
* nesak ugyanis, mert W.
nénat ezek, l. tá, tétá.
neft'an tépni, kitépni, nyöni, kop
tatni, kopasztani R.; * náftan
R., neveídan W.
nefnan (fr.) R.
nevil'an (3.-i) leforrázni (fkopasz-
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tani) R. ; nevilan elnyiini
(-nyüvik), kopni A.; * nevi
lan R.
nevéldan egyszer leforrázni R.,
nevildan elnyiini, elkoptatni
A.; *návi!cTan R., neveM'an
kitépni, nyiini W.
nérhtfan (3.-áj) beönieni, rátölteni
R.
nérhnan (fr.J R.
nélan (3. nili) nyelniR., nilan A.;
* niFan.
nélendan (fr.J R., nilendán A.
nilks íny R.
* nilVe nyelés, korty W.
nelgan (3.-i) elvenni, elrabolni R.;
* nelgan R., nelgan (e) W.,
ná%an E, i5.
nelksan, nelgencfan (fr.) R.;
* nelksan W.
nélgédan (3.-i) undorodni (Szind.J
R.; * nolgucTan R., nulgudan
W. : nulgudeme undor W.
ni'rhkli rövid, kicsiny A.
ni'rhkáná (dim.J A , nerhkáná
rövid (n. jof ks találós mesej
R.; * nef kine R., nif kine W.
nérhkenena (dim.J R.
nerhkalgédan megrövidülni R.;
* niíkilgadan W.
nérhkalma rövidség R.; * nifkiígadmo R.
néíhkalgeftan megrövidíteni R.;
*niíkilgavtan W.
ni nő, feleség M.; * ni.
* nizaiía napa, anyós (a férj
nek) W.
ni már R.; * nej most W.

niksan (3.-aj) szagolni, megsza
golni R.; * niksan R.
nikssan (fr.J R.; * niksan (e)
W.
* niske magas, előkelő, úr W.
* nizildan mosolyogni W.
nila négy A.; * nile W.
nileva négygyé, négyfelé A.;
* nileva W.
nilekst négyszer A.
nilen-ki'rda négyes A.
nilece negyedik A.; * nilece W.
nilá-gemen negyven A.: * nilengamen W.
* nilks szár (fii-szár) W.
nokta (pl. -at) kötőfék, kantár (kötélbölj; * novta W.
noska tompa; * noska.
noskaman, noskalgédan tom
pulni R., noskiman A.; *noskalgadan W.
noskaftan, noskalgeftan tom
pítania.) * noskalgavtan W.
nozéran (v.ö. tozéran) rántani,
fölrántani (p.o. ajtótj R.
nozérdan (mt.) R.; * nozurdan
lehúzni, lehámozni (vesszőről
a hámot) R.
nonat azok, l. to (mutató névmástő) alatt tona.
* norozorks pacsirta W.
nor-rnar, normaí kerti föld-eper;
* norma! W.
nola (pl. -at) hanyag, rest.
nolgadan elrestűlni, hivalkodni.
nolan (3.-aj) nyalni; * nolan (a)
W.
nolsan (fr.); * nolsan W.
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*nol§tan egyszer nyalni R.
* nolaza síkos W.
* nolazl'an sikamlani, csúszkál
ni W.
nolga (pl. -lkt) takony; * nolgo.
nolgu taknyos A.; *nolgov W.
* nolgaf taknyos orr W.
* nolgijan taknyosodni W.
noldan (3.-aj) ereszteni, eleresz
teni ; * noldan (a) W.
nolnan (fr.).
* noldavks ereszték : canzav n.
pókháló W.
nujan (3. nuj) aratni; * nujan (e).
nui arató A. O.; * nujica W.
nu§éndan (fr.) R.
numa-langa arató-mező A.) *numo aratás W.
nucka csomókötés A.
nudi (pl. -iht) nádsíp (nudi-pra
nádfej) R., nudi A.; * nude
R., nudej nád, nádsíp W.
nudiks nád R., nudiks A.; * nudejks R.
nupen moh R., nupín A.; * lupon
R., nupon W.
nufti'l tarlók.
nuvan (3.-aj) szunyadni.
nuváan (fr.) R.; *nuvsan R.;
nuzan,nuzsan szunyadni, rest
lenni W.
* nuáaks lusta, álmos.
* nuzaldan, nuzalgadan lustál
kodni, elhanyagolni W.
nuvazevan (3.-aj) álmos lenni}
elálmosodni R.; * nuvaziman
R., nuzsevan (o) W.
nuvargödan (3.-i) nyújtózkodni R.
NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. V.
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nuvargetksiían (fr.) R.
numel nyúl R., nurail A.; * numolo.
nuían (3.-áj) himbálódzni R., nuran A.; *nuran R., nufan W.
ííursan (fr.) R.; * nuísan W.
nufam bölcső, hinta R., nuram
hinta A ; * nufamo W.
nuramne (dim.) R., nuramná
függő bölcső A.; * nuramne
W.
nuraftan hintálni, ringatni A.;
* nuf avtan W. E.
nurafnan (fr.) A.; *nuravrian
W.
nurgan (3.-i) lógni, függni.
nurksan (fr.) időzni valahol,
lebzselni R.
* nurgan szivárogni W.
* nurtan (a), nurtsan lecsapol
ni, szűrni W.
nurda (pl. -rtt) szán (kosár nél
kül) ; * nurdo teher (szán-,
kocsi-teher), szán.
nurdena (dim.) szánka A.
nula (ipl. ~at) pólya ; * nula R.
pakaf csont; *pakaf rokka R.;
meg: gömbölyű csont W.
pakaf na kőmagv (csontár) A.
paker vadócz , konkoly R., pakír
A.; * pakor (v. makor) W.
*paksedan csattanni W.
paksa mező, szántóföld ; * paksa.
pakstra lábtekercsek; * praksta.
pajga (pl. pajkt) harang; * ba
jaga,
pajgená (dim.) csengetyű.
panga (pl. -nkt) gomba ; konty ;
14
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sömör R.; gomba A.; * pan
gó* pangóv : lamen p. bélpoklos
W.
paca (pl. -at) vékony fánk; * pacalkse R. E, a., pacalks W.
packalga sütő serpenyő; * pacalgo R. E., pacaiga W.
paca: vedp. vidraR.; *paca, ved
paca W.
paca (pl.-a£) szárny R., paca A.O.;
* paca kendő.
pack , packa -n keresztül, által;
* pack W.
packecTan (3.-i) odaérni, elérni,
elérkezni R. ; packedan A.,
packacfan O.; * packudan R.,
packodan W.
packetksiían (fr.) R.; * packul'an R. E.
paöftan megvinni: kuía p. hírt
vinni, hírt adni O.; * pacían
(fr.): kufa paclióa hírvivő,
követ W.
paska külön; (c. abl.J -n kívül R.,
baska A.; * paska W.
* pata néne, nagynéne R. E, 8.; pa
ta , pafáj nagybátya, néne,
nagynéne W.
* pat'akaj nénike E, u.
pad, pada női szeméremtest R., pada A.; * pad.
padi talán A.
paskan (3.-i) baszni; * paskan(o).
paskendan (fr.) R.
* paz isten.
* ci-paz nap (sol) W. E. ; kovpaz a hold E.

* paske (dim.) : ci-paske, kolbaske E , 13.14.

* pazne (dim.) szent-kép W.
* pazon tasks szeplő W.
pazá (pl. -at) sógor (két nőtestvérnek férjei) R., bazá sógor
(feleségnek fivére) A.
pazaj föld-len; *paze hím-kender
W.
parían (3.-i) hajtani, ki-, el-hajtani, kergetni; *panan.
pantsan (fr.); *pansan W. E,»* panan sitim: kse páni pék W.;
E,u.
panar ing ; * panar.
pandan (3.-i) nyitni, kinyitni; vi
rágozni ; * panzan R., panáan (o) nyitni; kijelenteni
W.
panösan (fr.) R.
panpjema (pl. -at) kulcs R., pan
a m a , -$úina A.; * panzuma.
pangván, -§uvan nyílni, ki
nyílni ; * panzovan W.
pancf virág R., pancuf A.; *panc,
pans R.; panz, panzke W.
pancfu virágos R.; * pancov R.
pandám hangya R.
panda hegy, halom; *pando (pand'
alks lejtősség W.).
pandína, (dim.) A.
pandu hegyes R.; * pandov.
panda eleget, eléggé R.
panda (pl. pantt) ágy (veteményes,
virág-); * panda,
pandan (3.-i) fizetni, megadni;
* pandan (o) Ráfizetni, meg
torolni W . : pand'ica adós;
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pandomo fizetés, megfizetni
való W.
paniían (fr.) R.; * pandlan W.
*pandovks t /izete's; adósság W.
pandan foldani, foltozni R.
pannan (fr.) R. ; * panían W.
panks/oZí; * panks/oZí; ajiyajegy W.
panksu /b/íos R.; * panksov R.
pandes/e/íj zabola R., pandis A.
papa (pZ. -at) hímvessző; * papa
R.
pavas szerencse.
pavascan szerencsés lenni A.
pavasei szerencsés R,, af p. sze
rencsesén R.
pameran elmorzsolódni A.
pámirdan, paraerdan elmorzsol
ni A.; * pamordan (o), pamordl'an W.
pamerks, pami'rks morzsa, • *pamorkst (pl.) W.
par ftáá (kerga p. torok, hogy) ;
* pare (kse p. dagasztó teknb\ kirga p. torok, pivteií p.
köpil) W.
párna (dim.) csöbör.
parnenü (dim.) (még kisebb —,
nöi holmiknak való) R.
pára jó; * paro.
af-para rosszf fösvény R.
parsi jószág, vagyon; * paro-ci
jószág f egészség W.
páran (3.-aj) bőgni, bégetni, mor
mogni R.; * páran (a),
parsán (fr.) R.
parazevan (inch.) R.; parazivan
M.; * parazivan R.
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paraftan, -fnan (fr.) pirongatni;
dicsekedni R.
* parija sógorné E, 3.
* parksoman (0) puhulni} lágyul
ni W.
parga (pl. -rkt) lisztes bödön R,;
* pargo (pl. park) R.
parhci (pl. -iht) selyem R.; parhci
A.; * parcej, parsej R., parsi
W.
parhcien selyemből való; * par
sai W.
párna (pl. -et) csikó (két éves) R.;
* parne R., parni W.
* parrían szuszogni, tüsszögni W.
* pal: komadon p. kosz (á fejen)

w.
* paía ing E, r.
palán (3.-aj) csókolni; * palán
(a) W.
palsan (fr.); * palsan W.
palán (3.-i) égni; elfagyni; * pa
lán (a).
pal főtt hús R.
palaks csalán ; * palaks.
-pali fagyott A.
* palmari torony W.
pak í'^en, nagyon, erősen (pákkorhtaj kérkedő A.); * pek.
páksta erősen R.
pakstan megerősíteni, bezárni,
elzárni ; * pekstan (a).
püksnan (jfr.J R.; * pekstían,
peksl'an W.
* pekstatodan : mon ojmem pekstatodoz nehezen UlegzemW.
pajáran (3.-i) kihullani, szétszó
ródni.
14*
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pájárdan (3.-i) elszórni; * páverdan W.
pájs a tejnek megpörkölődött hár
tyája R.; * pent R.
pasa (pl. -et, -et) hársfa ; * pese,
pek5e R., pekse W. E.
pasánál hársfa-erdö A.
paSksa (pl. -et) tele (p. kova a te
lihold) ; * peskse R., meg :
terhes W.
paSkedán (3.-i) telni, megtelni;
megtölteni R-, páskedan meg
tölteni A.; * peskidan R.; peskedan, peStan megtelni, jól
lakni ; megtölteni, megelégí
teni W.
pasketksiían (fr.)R.'} *pesksaD,
pescan (e), pesían W.
pásketks töltelék A.
paSta (pl. pastt) mogyoró R.; meg :
kis gombócz A.; * pesce R.,
paáce W.
pasks mogyorófa, -bokor;*peaks
W.
pásksnal mogyorós (erdő) R.
* páfan (a) hátrálni, visszavonul
ni W.
patna-kud, pana-kud kemencze,
kályha R., pana-kud A., pat
na-kud M.; * penada W.; v.ö.
paáan sütni.
parraa (pl. -et) zúzza R.; * purmo
R.
pal karó, palánk.
pálná (dim.) A.
pala, (pl. -et) fél (dimidius, -ium)
és: pele fél, oldal R.; pal,
pala fél A.; * pel R.; pef;

pele fél, oldal, holmi (paro
p. valami jó) W.
pale-ve éjfél, éjszak R., pál-ve
A.; pala-si dél, abed-pele dél
szak ; * peí-ve, pef-ci W.
pala félen, -nál; *pele W.
páli/eZe, -hoz; * pelev W., pelejE.
paldá/eZó7, -tói; *pefde W.
pálgá -nál el, mellett el R.
palks fél (dimidia pars) A.;
* pelks R. : ula-pelks állkapcza R.
pálas dühös, esztelen R., pafas A.;

* pefos W. E.
pálaskedan megdühödni R.; *pel'askadan W.
pálaskétksnan (fr.) R.
* pelaskavtan megdühíteni W.
páían fúrni R., I. pejel alatt.
* páían (a), paísan, pafavtan meg
feszíteni (keresztre) W.
pálkstan feleselni, veszekedni, el
lenkezni A.; *peíkstan (a) W.
pálhká (pl. -at) hüvelyk-ujj R.;
* pelka.
páldan sodorni (czérnát) A.
palna (pl. -net) öcs (a nénének) A.
* pálnená (dim.) A.
pe vég; kútfő R.; vég A.; * pá R.,
pe W . : valgej-pe verszt W.
peftemá végtelen R.
peka (pl. -kt) has; * pake (pl.
pák).
pilge-pekená lábikra R.? p.-pekiná A.
peki hasas, terhes R. ; * pákej
R., pákev W.
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pekijan terhesedni R.; *pákijanW.
pekijaftan teherbe ejteniR.) *pake tejan W.
* peks : tonov p. tüzes üszök W.
* pekse, l. pasa.
* pekseve éles ízii, csípős W.
PeJ fog (dms) ; * pej R.; pev, pej
W., páj E, 10.
pejftemá fogatlan R.; * pcvtemeW.
pejéd'an, peédan (3.-i) nevetni, ki
nevetni R., pejd'an A.; *pejd'an R., pejed'an W.; pájedan
E,s.
pejtksiian (fr.J ; * peikn R.?
pejel'an, pejedstevan (o) W.
pejd'aftan megnevettetni Á.; *pájitían E, s.
pejel, peel kés R., pejel A.; *pejeí, peeí R., peel' W.
páFan (3.-i) fúrni R., pálan A.;
* pelan R., peefan vésni, fúr
ni, metszeni W.
pejelem kasza R.; * peleme R v
peelima, peelme W.
penga égető fa A.; * penge fa-ha
sáb W.
peckan (3.-i) metszeni, vágni (kés
sel), ölni (mactare); * pec
kan (e).
pecksan (fr.) R.; * pecksanW.
peckema ollóH.
pecf szelet; * páct' R.
pecfká (dim.) R.
* peckseme, pecseme hasrágás

W.

[(a).

peckan (3.-i) átkelni R.; * peckan
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peéft'an átkeltetni, átvinni (pecftan moleft'an késni, időzni,
mulatni valahol) R.; * páckiftan R., peckevfan W.
pecfrían (fr.) R.
peckan (3.-aj) valamire való len
ni, gyógyulni, fölüdülni R.,
píékan A.; * pickan (a) gyó
gyulni W.
peck'ájks jóravaló, af p. haszon
talan R.
peckaftan gyógyítani R.; * pickaftan R., pickavtan W.
peékafnan (fr.J R.
pes fáklya-tartó A.; * pes-cuvto
serpenyő-nyél E, 7 u.
peskadan (3.-i) sikoltani, erősen
kiáltani R.; peskadan mon
dani, és: pezkadan kiáltani,
füttyenteni; *pizakadan R.
E,8.

peskatksiían (fr.) R.
* pezet bűn, vétek W.
* peáetev bűnös W.
pezit v. pezit tóba istenemre, isten
úgyse' R., p. tóba A.
peáedan, pezikstan esküdni R.;
* pazikstan R., pezekst'an W.
petan (3.-i) kiherélni; * pickavtan
(o)W.
pefan (3.-i) megigazítani R., pedan A.; * vit'an R.
petevan megigazodni R.; * vifívan R.
petfífan megigazíttatni R.
* pefan, petnan, l. putnan.
petkel mozsártörő, tengely A.;
* petkel' W.
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perf, perfká körül R., perf,
pedan (3.-áj) szűrni R.; * pedan
perfka A., peí'f, perfka O.;
szűrni, fejni R., pádan (a)
W.
* per ka, pert körül W., perk
pedama sziir'ó R.; * pedarao R.,
E,u.
ip'á($a,mofejö-dézsa, szűrő W.
peff-peli köröskörül; perf-pelpedan (3.-aj) ragadni, hozzá-, rára
de mindenünnen R.? perf-pálgadni ; * pedan R. E, 13., pá
da A.
dan (a) meg: csatlakozni W.
per fsa körében, per fs köré, per fpetsan (fr.J R., pedindan A.;
sta köréből R.
* petsan R.
* perav süket W.
petftan ragasztani, hozzáragasz pervaj (Q) első A.
tani R.; * pedaftan R., pa- pergaftan (3.-i) kifogni (lovat) R.,
davtan W.
pirgaftan A.; * pergaftan R.,
pedli piócza, nadály A.; *pedli
pergavtan W.
W.
* pel felhő R., pale W.
pésmar seregély R., pismar A.;
pelev felhős R., palev W.
* pismar.
* pelinőa égboltozat W. E,i.
pezan mosni (a fejét) R.; * pazan pel'an (3.-i) félni R.; * paían R v
pefan W.
R., pezan (e) W.
pezan (3.-i) akadni, megakadni
peíendan (dim.) egy kicsit fél
A.; * páznan R., peznan W.
ni A.
pezéndan (fr.) R.
peli félénk, gyáva ; *peliea R.,
pezlks süppedek, iszap R.,
peli félénk, vigyázó W.
pesks A.
* peía veszély W.
peznavtan ráakasztani, beverni * pelan szúrni R.; I. pepan.
W.
* pefksta : cama p. pofon-csapás
penempona penész, l. pina alatt.
W.
* pens kanál.
péks czomb: pilga p. R., puksa A.;
penc-ker kis ételkosár A.; *pens* pukso czomb, far: pifge p.
ker kanalas kosárka.
W.
* pepiska síp, fuvola W.
péksterdan (3.-i) pattogni (tűz)
pefá (pl. -et) kert : neska p. mé
R.; * puksturdan (o).
hes kert R., pere O.; * pire.
petan (3.-i) letenni, odatenni ; ál
pefan (3.-áj) bekeríteni R.; pelítani, ültetni R.; pitan, puran, piran A.; * pifan (a).
tan A.; * putan (o) R v meg :
peraf sövény R.; * piraft R.? pimegígérni, valaminek tarta
íavks W.
[A.
ni W., építeni (házat) E,4.
perf, pirf udvar, kerítés R., pirf
pétnan (fr.) R.; * putl'an W.
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peskan (3.-aj)jingfamR.; *poznan
R., (a) fingani, poszogrii W.:
poznamo fing, posz W.
pésksan (/r.j R.
pépan (3.-aj) szűrni R.; *pelan
R., pupan (a) W.
pépajks óldal-nyilallás R.
pipíran, pipirdan botlani A.; *pupordan (a), puporksnan W.
perem pöcsök R., burim A.; * puromo R., promo W.
pörhc malaczR., pufhc A.; *purses R., purc W., pursez E,s.
perhcká (dim.)R., purhckáA.
pérhcezu terhes (disznó) ; *pursezej R., purcev W.
perhcézan (3.-aj) malaczozni
R., puf hcizan A.; * purcijan
(a) W.
pérdan (3.-aj) , pernan gyűjteni,
összegyűjteni, szedni R.; *purnan R., (a) meg : kiválogat
ni, ékesíteni W.
pértsan (fr.) R.
péréraan (3.-2) összegyűlni R.,
puraman M.; * purnavan R.
W . , proman (o) W . , puroman E, 13.
pérémksnan (fr.) R., pirimksnan A.
* puromks, promks gyűlés, gyü
lekezet W., puromks E, 15.
péla, pula (pl. -ét) fark, nyél, haj
fonadék R., pila, pula A.;
* pulo R. } meg: bokrok W.,
bokor (kai-, cej-p.) E, 5.
* pulaks hátul az Övről lelógó
czifraság (a nőknél) W.
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peldém furkós bot R.
pélmariíja térd R., pilman^a, polman^a (p. prea térd-fej) A.,
* puíaza, pumaza W.
* pulzan (a) , pulzían térdepel
ni W.
pián (3. pi, pij) főni ; * pijan (e).
* piksan (fr.) forrni R.
pisi, psi forró, hév A., psi R.;
* pisi, psi.
psilgédan meghevülni R.; * pisilgadan.
psilgétksnan (fr.) R.; * psilgaían R.
* pisilgavtan hevíteni W.
pif érett, megfőtt A.
péd'an (3. pidi) főzni, sütni R.,
pidan, pidan A.; * picfan.
pétsan (fr.) R.
piks kötél ,• * piks.
piksan (3.-i) verni, ütni R.? piksan
A., v.ö. * pivtfan.
pikssan (fr.) R.
piksoftan megveretni R.
pingá (pZ.pinkt) abroncs; idő, kor;
* pinge idő, kor W.
kona pingt mikor A.
pingsta idejében, -kort A., arpingsta mindenkor 0.; * pingste W.
* pingen örökké való W.
*piniks abroncs R., pinks
abroncs, karika W.
pica (pl. pict) erdei fényű; * pice.
picedan bajlódni, fáradni R., piö'idan A.; * piscan (e), piscevan fáradni,
elbágyadni,
szenvedni W.

216

MORDVIN KÖZLÉSEK. III.

* piscevían fárasztani, bágyasztani W. S.
*pici vese W.
* piséa: saWan p. kardlap W.
piza (pl. -et) zöld (p. saba újonszületett gyermek) R., piza,
pize A.; * pize R.; zöld, kék
W.
piáelgédan zöldülni R., piáilgadan A.; * pizelgadan W.
piáílgaftan zöldre festeni A. 5
* piáelgavtan W.
*piáe réz.
piterná erszény A.; * pitére W.
pitná ár, fizetés, becs ; * pítne.
pitni áros, drága; *pitnej R.
E., pitnev W.
pitniélgédan, pitnijan megdrá
gulni R.; * pitnelgadan R.
piskezan fosni R.; * pisikizan W.
piskezksnan (fr.J R.
piskin hasmenés A.; * pisik or
ma W.
pis-panga posz-gomba, pöfeteg A.
piza (pl. -ét) fészek ; * pize R.,
piza W.
pízan (3. pizi) esni (es'ő, hó) R.,
pisán A.; *pizan.
pizem esőR., pisem A.; *pizeme.
pizel fojtás berkenye R., pizal A.;
* pizel'.
pizelks berkenyefa; *pizel'-undoR.
pizgata (pl. -at) fecske R.; *pezgun R., pizgun W.
pina (pl. -et) kutya ; * pine.
penempona (kutyasz'ór) penész
R.; * pinen-pona R.

penemponav penészes R.
penemponajan penészesedni R.
pinem zab; *pinemeR., pinimeW.
pindeldan (3.-i) fényleni R., pindi'ldan A.
* pivtan pdholni, köpülni W.
*pivsan csépelni W., v.ö. piksan.
* pivsev (pivsej), pivsima csép
W., pivsuma E.
* pira E, 2. = pra, l. pfa.
* pirgene mennydörgés R. E. (E, u.
személyesítve : a Mennydör
gő) , pirgene W.: p. jonks
szivárvány.
pila (pl. -et) fül; * pile.
pilkst (pl.) fülönfüggők; * pileks.
* pilev füles, nagy fülű W.
* pilijavtan fülön csapni W.
pilga (pl. pilkt) láb R., pilge A.;
* piFge.
pilgenat (pl.) lábas (tripus) A.;
* piígenet W.
pokaj női ing A.; *pokaj E, 13.
pokan (3.-aj) kopogni (járásban)
R. A.; vagdalni az orrával
(madár) R., keresztet vetni
A.; * pokan R.
pokaráv kerek, gömbölyű R., pokaíau A.
pokaígaftan kerekíteni A.
pókén köldökü., pokin A.: *pocko R.; poco W.
pokél darab, koncz (p.o. fa, hús)
R.,poki*I darab (kenyér), gom
bolyag, gümőA.-, *pokoíR.
* pok§ nagy.
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* potnan, potsan (fr.) R.; * pot* poksáj nagybátya (atyának
san nyalni, lenyalni W.
bátyja); pokstaj (pokscaj)
pofam-traks fejős tehén A.
nagyatya W.
pot'aftan szoptatni; *pofaftan
* pokskavfan kevélykedni W.
* poksa poloska R.
R., pot'avtan fejni, szoptatni
poharam pincze A.
W.
poju w / á r / a ; * p o j .
pofaftim-sura szoptató-tülök A.
pojunal nyárfa -erdő; *pqj-pu- potan hátrálni A.; * potan menni,
loR
lépni: udalov p., mekev p.
ponkst (pl.) nadrág R.} gatya A.;
hátrálni W.
* ponkst gatya.
potaftan hátra tolni A.
* pongan sib., I. povan (i').
* potnara polcz (a falon) W.
* pongan (e) kodácsolni W.
potma bél, méh (uterus), has, bel
* pongictolan (a) böfögni W.
ső rész; *potmo.
* pongo, l. pov.
[W.
potmesa -ben, bent R., potmi'sa
* pocane kemény, száraz (kenyér)
A., potmasa O.; * potso bent
W.
*Tpocak9LdanmegkeményedniW.
potmés, potmu -be, belé R., pot* poco, l. poken.
mis, potmu A.; potmas O.;
pocédan (3.-i) elszórni R.; * po* potmos, pots W.
cudan R.
* potmésta -bői, belől R.; potpocetksnan (fr.J R.
mistaA., potmastaO.; *potpocka (pl. pockt) medve-tapsír;
* pocka, pocka cséve, porsto W.
seií p. medve-tapsír W.; pocpotmeva -n belül R.; * potmoko cséve; köldök W. (I. po
vaW.
ken).
potmales belek A.
pockena cséve R., pockaná A. potmaks fenék; *potmaks.
pocf liszt; * poct W.
* potmakstomo feneketlen W.
pocfu lisztes R.
pótmama: kud p. házhéj R.; * potpozf: vaj ma p. lélegzet R. (v.ö.
mar: kudo p. R.
pon^aftan); * ojme koz R. * potfan betömni, bedugni R., potundan, potomdan (a) meg :
ojme kost W.
iszkábálni W.
pot'á (pl. -at) csecs, emlő R v pofa
*potomks dugó, szádlófa W.
A.; * pote R. W . , puto E, u.
*potundavan betömődni, megpotaná (dim.) : pilá p. fűlczimfúladni W.
pa R.
pofán (3.-aj) szopni, emni, fej póza gyönge sör; * póza W.
pona (pl. -at) szőr, gyapjú; *pona.
ni ; * pot'an (a).
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selma ponat szempillák R., selmá-suíhka-ponat szemöldök
A.; * selme ponat W.
penem-pona penész R., I. pina.
ponan szőrből valóR.
ponav szőrös R., ponau A.;
* ponav.
ponaáa szőrhurok (madárfogó
ban) R.
ponasa: fkap. egyszőrü, egy
színű A.
ponan (3.-aj)/owm; *ponan (a),
pontsán (fr.) R.
ponafks hajfonadék A.; * po
na vks fonadék W.
pon^aftan szelelni, szórni (gabo
nát) ; * ponzaftan R., ponzavtan W.
pongafnan (fr) R.
pov kebel; * pongo R.;
* pov gomb W., I. puna.
povan (3.-aj) fojtani
(kézzel);
* povan (a) R. W . , puvan
E,xo.
pondan megfojtani (kötéllel),
fölakasztani.
pontsán (fr.) R.
* povavan fölakasztani magát
W.
povan (37-1) megakadni valami
ben, belékerülni (hálóba) R.,
besülyedni A.; * pongan R.,
pongan, pongavan W.
povendan (fr.) R.
povüftan megakasztani, rá-, föl
akasztani R.; * povudan R.;
povdan és pongavtan W.
povüfnan (fr.) R.; * pouían,

poutnan R.; pongavfon be
gombolni, befűzni W.
*pongonan akadozni (beszéd
ben) W.
povna, pona (pl. -at) császár-fajd
R., pouna A.; * povo W.
pora (pl. -at) liget R.
porán rágni R., harapni A.; * po
fán,
poréndan (fr.) R., rágni, kérődzni A.
*porksan széttörni, zúzni, szét
szórni W.
* porksfan, -leksnan (fr.) W.
* porksevan törni (-ik), megre
pedni W.
porf hó-zivatar A. S.
pola feleség, hitves társ A.; * polaj W., pola E, e.
poladan hozzátoldani R.; hosszab
bítani A.; *poladan R.
polatks toldás fa ruhán) R.;
*polatks R.
* polavan változni W.
polaftan (3.-i) váltani, cserélni;
* polaftan R., polavtan W.
polka (pl. -at) fekvőhely, ágy a
kályha mellett R.
polhtan égetni A.; * pultan (a) W.
polda íz-bütyök, csukló: pilgá p.
boka R.; * bolda R., polda
boka W.
puj , buj karika (játékszer) Rv
buj golyó A.
pusta néminemű kása (törött zab);
* pu§to.
* puzan (e) elhervadni, elszárad
ni W.
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* pútokst vörös szegély (a nöingen) * puvtan, pultan (a) fölkelteni,
ébresztem W., puvtan E, i*W.
putnan (3.-íij) csepegni; * petfan pur kréta ; * por W.
purjan krétássá, fehérré lenniA.
R.; petnan W.
purjaftan bekrétázni A.
putnesan (fr.) R.
puf
a méhser A.; * pure W.
put'lks csepp R.; putnaf ks A.;
purks
gumó, csomó A.
*petnevksW., petatks R.
putnaftan csepegtetni; * pet'á- puf hka (pl. -at) murok R.; puf ka,
A.
dan R., petnevtan W.
purgan
fecskendeni A.
* pustaka czinege R. E.
purksan
(fr.) A.
puna, (pl. -líat) gomb; *pov R. W. ;
* purmo, l. párnia.
povka E.
pulf kéve; * pulht (pl. ?) R., pul
* pupan keresztet vetni R.
W.
* puvan fúni, l. fan.
pulfká (dim.) R.
puvédan (3. i) tilölni (kendert)
* pskadan felelni W.
R., puvdan A.
pstijan rugdosni R.; * pist'an W.
puvetksnan (fr.) R.
pstidan egyet rúgni R., pistidan
puvédema kendertiló R.
A.; * stedan R.
puvés méhraj R., puvi's A.
* praksta, l. pakstra.
puveran (3.-áj) csavarni R.; pupran (3.-aj) esni ; * pran (a),
ran csavarni, körültekerni A.)
pérsan (fr.) R., prasan A.;
* puvuían R., puran (a) te
* praksnan W.
keregni, örvényezni: puramo
praftan elejteni,
ledönteni;
örvény W.
* pravtan W.
puverdan (3.-aj) (mt.) R.; pur- pia (pl. pfat) fej R., prea A.;
dan fordítani,
gerebélni,
* pf a. — Birtokos személy
evezni A.; *puvurdan R.;
ragokkal = magam, magad
purdan fordítani,
csavarni,
stb., főleg accusativusban,
evezni, facsarni (ruhát) W.
p.o. preants mizá eladta ma
puverdamasufta csavarófa (szö
gát A., nevtik pfat mutasd
vőszéken) R.
magadat, vanodo prank óv
puvérks hólyag (a kézen) R.;
játok magatokat W.
* puvoíks W.: pilgen p. tyúk
kud-p. háztető, lihtema p. kút
szem W.
fő, sora p. kalász; * pumaza
p. térdfej, makop. má&/e; W.
* purdavks : ved p. Örvény W.
pfasa
tetejénll., preasa A.; *pfa*puvurgadan (puurgadan)/orso W. E.
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pías, pfav tetejébe, -raR., preau
A.; *pras W.
pfásta -ról le R., prcasta A.;
* pfasto W.
* pf ava fölött el W.
*pfadan (o), pfadovtan befe
jezni W.
* píadovan, pf adovksrian be
fejeződni, végződni W.
*práve ész, okosság, értelem.
pravi okos R.; * pravej R., právevW.
prartsa törülköző A.
* prudan lerakodni W.
*baÖka öcs; feleség öcscse; unoka
öcs W.
* basmak czipő W.
ba£a bátya, nagybátya (az atyának öcscse) R., batáj A.
bafka ip, atyós (a vőlegénynek)
R.
basán altatni, csilapítani A.
babaj napa (férjnek anyja) A,
* baíduz sógorné (feleség nővére)
W.
* baíáa sógor (a bal'duz férje) W.
* berán rossz R., bef an W.
* berangadan elsoványodni R.;
befangadan rosszabbúlni W.
*befangavtan rosszabbítaniW'.
* bobaske mese, elbeszéllés W.
* bursuk borz W.
bratná fa-kanta A.
bra: b. me§ posz- méh R.
fan (3. faj) fújni; * puvan (a) R.,
meg : megfújni, gyógyítani
W.
fsán (fr.) R.

faf telefútt (hóval) R.
fam hólyag.
fáma fúvó (follis); * puvamo
duda W.
fa tan (3.-áj) (o) megkapni, we</fogni, elrántaniR., fatanA.;
*kvat'an (a) megpillantani'Ei.
fatiían (jfp.J R.
fká e<7y ; * vejke, ve W. E.
*vejkine (dim.) E, n.
fka-pönasa egyszörű (egyszínű)
A.; *ve-lican hasonló (egyképü) W.
* vejkese, vejkse, vejse együtt
W.
* vejkes, vejks, vejs egybe.
vest egyszer A. O.; * vest, vejst
W.
aS-veatke egyszer sem O.
ftal ^íftwZ vaW,- * udalo W.
ftala-sorma háthímzés (a nöingen) A.
ftala hátul, mögött; * udalo W.
ftalu hátra, mögé; * udalov W.,
udaloj E, 8.15.
ftalda hátidról, mögől; * udaldo W.
ftalga hátul el, mögött el; *uda1ga W.
* udalks hátulsó (pil'ge láb) W.,
udals (ortat kapu) E, s. n,
fti (pl. -iht) egyenlő R v videva A.;
* vejke W (v.ö. fka),
af-fti egyenlőtlenül.
ftiman egyenlővé lenniJH.
ftipfan kiegyenlíteni; * vejket'an (a) W.
*vejketnan egyengetniW.
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* vakan tál, csésze.
vaks araszt R., vaksa A.; * vak
sa W. *
vakssa -nál, mellett,; * vaksso,
vaksne W.
vakss -hoz, -ig R., vaks'is A.;
* vakss, vaksos W.
vakssta -tői, mellől; * vakssto
W.
vakska -nál el, mellett el ;
* vakska W. E, is.
vaj vaj, zsír} szalonna, olajR.; *oj.
skal v. tehén-vaj, tuvo v. sza
lonna, kaát-sor v. kenderolaj
R.; * skal oj , kant-zorn' oj
W.
vai vajas, zsíros, olajos R., vaji
A.; * ojev R.
vaiaftan megkenni A.]* oijavtan
olajjal kenni W.
vaján (3.-aj) sülyedni, lemerülni,
vízbe fúlni; * vaján (a).
vajsan (fr.) R.; * vajáan R.
* vajavtan bemeríteni, vízbefúlasztani, áztatni (kendert)
W.
vajgal hang, sző (vox) R., vajgel
A.; * vaTgej R. E, 1*.; valgej,
vajgel W.
v. pe egy verszt; * v. pe.
* valgajan (a) védeni (beszéd
del) W.
vaj ma (pl. -ét) lélek, lélegzet;
* ojme.
vajmi élő (még lélegző) R.
* ojmijan (a) föléledni W.
* ojmijavtan föléleszteni W.
vajman (3.-aj) pihenni, léleg
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zeni R. A., leülepedni (víz)
R.; * ojman (a) pihenni.
vajmesan (fr.) R.; * ojmsanpihenni, megpihenni W.
*ojmsevteme nyugtalan W.
vaca, Vaceda éhes (vaca kizá éhesztendő) R., vacídaA.; *vaco, vacodo R.; vac, vaco (va
co ska éhség) W.
vacín-sedi éh-gyomrú A.
vacan (3.-i) megéhezni R.; * va
can (o) E, 8.: vacomo éhezés,
éhség W., vacovan éhezni W.
* vacoman (o) megéhezni W.
vaca (pl. -ct) ganaj, szar ; * vace.
* vacan (a), l. varian.
vackán (3.-aj) tapsolni; rakni
(szekérre) R.; * vackán (a).
* vackaksnan (fr.) E, 12.
vackecfan (3.-i) megütni, ráüt
ni, csapni R., vackedan A.,
vaÖkadan 0.; *vaékudan R.,
vackodan W.
vaökatan (3.-i) reszketni (Szind.)
R.
* vackicoka sovány W«
vasa (pl. -ét) csikó R., vasená A.;
* vasé R. W., va§ E, e.
vasú vemhes; * vasej R., vasev
W.
vasiján (3. áj) megcsikódzani
R.; * vasiján,
vazadan (3.-i)
rátámaszkodni;
hozzá-,álátámasztaniR.\ * va
zádan R., vasadan rátámasz
kodni W.
vaáátksnan (fr.) R.
* vazov nyájas, szíves W.
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* va£dan (a) elkényeztetni, megcsillapítani W.
vatkan (3.-aj) meghámozni, nyúzni ; * vatkan (a) R., levakarni, hámozni W.
vatksan (fr.) R.; * vatksan W.
vatraks gyík, béka; * vatraks W.
vadán (3.-i) kenni, bekenni, megkenni ; * vadán,
vadend'an (fr.) R.; * vadnan.
vaderan, * vadesan, l. uderan.
* vadfa, vadraza csinos, jeles W.
[vas] :
vasú (előre): mek-vasu oda és
vissza A.; * vasov messzire.
* vasolo messze, távol.
* vasoldo messziről.
* vasolga messze, messze el.
* vasolgavtan eltávolítani W.
[vas]:
vassá, vastsa, vasenda legelőbb,
legelsőbben A.; vasenda ele
inte O.; * vasiia előbb, eleinte
W.
vasén, vasin előbbi M.; * vasin,
vasince első, legelőbb valóW.
vasén gazdasszony A.
vasén: v. pejilt olló (Szind.) R.,
vasi'n pejelht A.; * vasin peelt' R., vason peeft W., vasurí-pejiít E, 5.
vasiftan találkozni valakivel A.;
* vasodan W., I. vastan.
vasitksnan látogatni A.; f a 
során társalkodni, közleked
ni valakivel W.
vaskaftan (3.-i) megcsalni, hazud
ni, csalogatni.

vaskafnan (fr.)
vaskaftevan megcsalódni R.
vasta (pl. vastt) hely; alvó hely :
tol v. tűzhely, kotf v. szövő
szék R.; hely A.
vastsa helyett R. O., vast'ísa A.
vasts helyébe R.
* váátan (a) találkozni, egybejőni;
megegyeztetni: karso v. elei
be menni W.
vaz borjú R., váza, vazna A.; *vaz.
vazu borjas, terhes (telién);
* vazov.
vazjan megborjadzani R., vazian A.; * vazijan.
vaz sapka R., vaz A.
vanan (3.-i) nézni, óvni, őrizni;
* vanan (o).
vanendan (fr.) R., vanondan
M ; *vannan (o) E,is, vanksnan E, 12.
va,vaga! nézd A.', vant O.;

* vana W.; va, vana E.
van'í őrző, őr: stada-vani' pász
tor.
van ama : sama v. tükör R., s.
vaníma A.
vantftan óvni, kímélni valamit
R.
* vanks tiszta.
* vanskadan, -kavan tisztúlniW.
* vanskavtan tisztítani W.
vand'í holnap A. O.; * vand'í W.
vandi'da melá holnapután A.;
* vandi'do mejlo W.
* vandoldan (o) fényleni W.
* vara : v. vanan tanúskodni. v.
van'i tanú W.
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vara (pl. -at) lyuk R., vara, varana (dim.) A.: * vara.
v. potmosa tele sebekkel R.
varav lyukas R.; *varav.
várájan lyukadni, lyukasodni
R.
varajaftan lyukasztani R.; * varalgavtan W.
* vargán vastag keztyil W.
varhmedan (3.-i) virradni.
varhniedenia reggél, virradat
S.
varzan (3.aj) megnézni, megtekinteni R., varban megnézni,
'próbálni,
kóstolni A.; * varsán (vacan) R., vacan (a)
W., varcan (a) E, 1.
varcsan (fr.) R.; * vaciían W.,
varsnan E, i
varzama: sehnávarzainatszmüveg, sama varzama (v. vanama) tükör R.; * selme varsamot v. s. vacat, cania vacamo R.; sefme vacamot W.
* vactan (a) (mt.) meg-, föltekinteni, próbálni, kóstolni
W., varstan tekinteni E, i 9.
* vacían (fr.) W.
var^anka szolgáló leány A.
varsi (pl. -iht) varjú R., varsi,
varhsi A.; * varsej R., varsej, varak a W.
* varnan (a) károgni, nyivákolni,
W.
varrna szél (ventusjR.; varrná A.:
* varrna,
v.joú szélesség, szeleburdiság R.
val szó; * val R.? szó, hír W.
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val: si-val világ (mundus) A., vM.
valda.
valan (3.-i) önteni, ontani; * valan (o).
valéndan (fr.) R.; valandan 0.;
* valnan (o) W.
valan (a) simítani, egyengetni W.
valazá (pl. -at) csúszós, síkos,
sima R., valasa A.; * valana
R., sima, egyenes W.
valaskedan síkossá lenni R.;
* valangadan R.
* valakavtan simítani, simogatni W.
valóm lassan, halkkal R.
valomna (dim.)
valgan (3.-i) leszállni, leereszkedni , leáldozni (nap) ; * valgan (o).
valgendan (fr.) R. A.? valgandan O.; * valgonan (o) W.
valhtan (3.-i) leszállítani, levenni ; kifogni (lovat) R.} elvenni, apasztani A.; * valtán
(o) leszállítani, levenni W.
valhnan (fr.) kifogni R.
* valgej, l. vajgál.
valda világ; világos, tiszta, átlátszó ; * valdo W.
ko-valda holdvilág, tol v. tüzvilág, si v. napvilág R.
valdeman világosodni, fényleni, megvirradni R.; * valduinan R., valdan (o), vaidoman (o) fényleni, ragyogni
W.
valdeptan világosítani.
* valdonio világosság W.
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vaklovan (o) világolni, világo
sodni W.
valdovtan világosítani W.
* valske reggel (idő); reggel
(adv.J.
valmá ablak R., válnia A.; * vál
nia,
valf rubel; * valks.
v. aula kolbász A.
vaknan (3.-aj) sápogni (récze) R.,
vákiían A.; * vaknan R.
váckan (3.-i) szeretni R.; * veőkan
(e) W.
váSkan (3.-i) fütyölni; * veskan
(e) R., filtyölni, sziszegni W.
váSkendan (fr.) R., vaskendan A.
váskema síp R., váskema A.;
* veSkima W.
váían (3.-i) vezetni R. 0.; *vetan
R.; vedan (a) vezetni, kormá
nyozni W.
vatnan (fr.); * vetsan R.
vacíma (pl. -et) gyeplő; * vedniá
R., vedme fonal W.
* vázer emlő R.
* vániza lankás (nem meredek) R.
vár felső rész , fönt való R., var
A.; * varé W., vére E.
vara pe felső vég R.; * varé túr
va felső ajak W.
vara fönt; * váré W.
vari föl, fölfelé ; * várev W.
várdá fölülről; *várde W.
varga fölül át, fölül el; * varga
W.
varkská (pl. -at) tenyésztő-ágy
(plántáknakj R.

valdertnü (tkp. varde valmá) füstlyuk R., váldarma A.; * vefmarnia R., veTmafa W.
ve éj R. A v vej S.; * va , vea R.,
ve W.
vet éjjel A. O.; * vet W.
veá pert (vembert) egész éjen
átW.
ve, vejke egy, l. fka.
vehksa kilencz A.; *vejkse W.
vehksova k. részre , k. felé A.
vehks'ice kilenczedikA.) * vejksece W,
vehkságemen kilenczven A. •
* vejksengámen W.
veáan (3.-i) keresni R. A., leányt
kérni R.; * vasán (e) kérni.
vesencTan (fr.) R., vesindkn M.,
veS'indan A.; * vasnan keres
ni R. W., vesiían E, u.
*veáakske, ve^eiice, l. viskine
alatt.
veta öt A.; * vate W.
veteva Ötfelé, Öt részre A.
vetece ötödik A.; * vátece W.
vedgeraen ötven A.; * vátgámen
W.
ved víz; folyó-víz, patak R.; ved
A.;*vacrR., ved W.
selmá-v. könyek.
védi vizes A.
* vetsana híg R., vetsa, vetsana W.
* vetsakadan higúlni R., vetsakadan W.
*vetsakavtan meghígítani W.
vedras üsző; * vadreks R v vedrák s W.
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* vese, ves (Q) minden, egész W.
vel'áfalu; méhraj (mes v.) j * vele.
vest egyszer A., I. fka.
velan (3.-aj) eldűlni,
gördülni;
venes, vents csolnak R., vens A.;
* veían (a) fordulni, megfor
* vens s W.
dulni.
ventska (dim.) M.
velsan (fr.) R.
veneman (3,-i) nyúlni, kinyúlni
* vel'avan elváltozni R.? fordul
R., veniman A.; *veninian R.,
ni (mekev vissza), elváltozni
venan W.
W., megfordulni E, i.
veneptan nyújtani, kinyújtani,
vel'aftan eldönteni, fordítani,
odanyújtani R.; * venfan (a)
megfordítani^., velaftan gör
W. *
díteni, fordítani A.; * vel'avtan fordítani,
megfordíta
* venelks levegő ég, légkor W.
ni, terelni, megtéríteni, ledön
ver vér ; * ver.
teni, elváltoztatni W.
veri véres • *verej R., verev W.
verjan (3,-áj) megvéresedni, vér
velaftín-sira hátlap, a másik ol
zeni R.; * verijan R.
dal A.
verjaftan megvéresíteniJi.
vel'afnan görgetni; gyakran meg
* verse véres W.
fordulni (alvás közben) R.
ver-mástíi vörös-begy R.
velks fönt való A.; * vel'ks fölső
verek nyers R v verik A.; * várek
rész: lovso v. tejföl W.
R.
velkssa fölött A.; * veíksne,
verés bárány R., verska A.; * vivelksse fölött, fönt W.
res R.; veriske.
velksis fölé A.; * veíkses W.
verézu terhes (juh) R.; * virevelkssta fölülről A.; *velkseste
zej R., verisev W.
W.
verezan megbdrányozniH., vervelkska -n át, fölül át A.; * vefsan A.; * virizijan R., verikska, vel'ga W.
sijan W.
velhtan (3.-áj) fedni, befedni R.;
vérgatan ereszteni, leereszteni, húvel'htao, veHifan A.; * velffan
zalkodni R.
R.? vettan (a) W.
vérgatnan (fr.) R.
velhnan (fr.) K, veíhnan A.;
vérgas farkas R., virgas A.; * var* veftían W.
ges R., vergez W.
vel'hks ló-takaró R.
veltíafks fedél R.; * veít'avks.
* vergidan csaholni (tüzet), cziveíhtaf fedél (tectum) ; fedett
kázni, villanni (jondol vil
lám) R.; vergedan villanni,
A.
fényleni (jondol) W.; fény
veíhtáma-pal takaró A.; * veTtamo fedél W.
leni E, 6.
15
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videman egyenesedni R.; * ví* veit fölötte, igen : v. pek igen
diman R.
nagyon W.
vicTeptan egyenesíteni, igazíta
véldá által R.
ni R., vidiptan A.
veíf, veffka -n által, fölött át R.,
* viffan megigazítani (v.ö. pevelf, velf ka A.; velf O.
t'an) R.; vied'an igazgatni,
* ve\ma,r\ fölüdíilniR., verman (a)
irányozni W.
föllábadni, fölgyógyulni (be
*viedTan,
viedstfan egyenesíteni,
tegségből) W., vaíman E,Ö.
megigazítani, mentegetni W.
* veíinavtan föligazítani : tol
* vitivan megigazodni (v.ö. pe
v. tüzet gyújtani W.
tevan) R.
veckérgan gém (madár) R.
* viedkstan (a) bűnvallást ten
veckerdan (3.-í) csikorogni R.
ni: viedkstamo bünvnllás W.
veckereftan csikorgatni (foga
vicfan (3.-i) vetni (serere) ; * vidan.
it) R.
vitsan, vidend'an (fr.) R.
* viksnan kivarrni (inget).
vid'má (pl. -et) mag, vetőmag R.,
vij erő R. O., vi A.; * vij R., vi,
vidma A.; * vid'má R.
vie W.
* videks, vidsks vetőmag W.
vii erős; * viev.
vidi magvető A,; *vidi, vidióa W.
* vievtan erősíteni W.
* videvan bevetődni W.
viiftemü erőtlen R., vijftima 0.;
vizcTan (3.-i) szégyenleni, szégyen
* vievteme W.
kedni R.; * vizd'an R.
vis tönköly-búza ; * vis.
vizrian (fr.) R,; * vizdeksnan
*viske (dim.) E, 14.
W.
* vílükine kicsiny , kis-korú W.,
vizks szégyen ; * visíts R.,
veskine E, u
vizks szégyen, szemérmesség
* viskingadan kicsiny lenni W.
* viskalgadan kisebbedni W.
W.
* viskalgavtan kisebbíteni, mér
* visksej szégyenlős, szemérmesékelni W.
tes, bátortalan R„ vizksev
* veáeríce legkisebbik} legifjob
W.
bik W., vesinsne E, u.
* vizksteme szemtelen, szégyen
* vezakske kis-ujj W.
telen W.
vid'á egyenes, igaz, jobb (dexter)
vizdi szégyenlős, szemérmetes
R., vidá, vide A., vide O.;
R.; * vizdi W.
* viede, vieeí R., viede, vied
vizdelgedan elszégyenleni ma
W., viet' E, H.
gát, bátortalanodni R.; * vizvidi seri jobbra R.; * vied' pecTelgadanR., vizdilgadan W.
JejR.
vizdelgeftan megszégyeníteni,
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•pirongatni R.; * vizdilgaftan
R., vizdilgavtan W.
vir erdő R., vir A.; * vir R., vir W.
vira maci vadlúd R.; * vir maci
W.
viren erdei, vad R., virin A.
(p.o. tuva disznó).
* virev erdős W.
voran elmenni A.
vorgecían (3.-i) elszaladni, el
eredni , elfutni, elillanni R.,
vorgidan A.; * orgudan R.,
orgod'an (vorgod'an) W., orgodan E, 9.
vorgetksnan (fr.) R.; * orgulan R., orgoían W.: orgoleme futás W.
* orgatan elereszteni R.
vst'an, l. sfan.
* makor, l. paker.
maksa (pl. -ét) rothadt száraz fa
R.; * makso R.
maksa (pl. -et) máj; * makso.
maksaka vakondok (meg : liörcsök
R.); * maksazej W.
maksan (3.-i) adni; *maksan (o).
raakssan (fr.) R,
* maksmo adomány W.
* makst adomány, jutalom W.
m ah mára mámor A.
maca (pl. -at) sekély.
macalgédan sekélyebbé lenni R.
maci (pl. -iht) lúd- *macej R., ma
ci W.
mastan (3.-'í) tudni, érteni, bírni
(munkát) ; * mastan (o) R.,
meg: győzni , véghez vinni
(munkát) W.
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* mastuvan érni, valamire való
lenni, bírni magát R. E, 11.
mastovan W.
mastan (3.-i) fogyni (hold), apad
ni (víz) ; * mastan R.
mast'iks hideglelés R.; * mastiks
W.
* mastovtan, másian végire jár
ni , tönkre tenni, veszteni:
práve mastan (eszét veszteni)
meghökkenni; masli elrekedt
(hang) W.
matana, kedves, drága A. M.
matf verem R., árok R.; * mat pincze R., mats pincze (a me
zőn) W.
matran (3.-aj) elzsibbadni (láb)R.,
nyomni, lépni A.; * matran R.
matrasan (fr.) R.
* matratodan merevedni, elzsib
badni (valamely tag) W.
madan (3.-í) lefeküdni; elaludni
eloltódni (tűz) ; * madan.
madéndan (fr.) R.; * madnan.
matan (3.-i) lefektetni, elaltatni,
eloltani; * mattan R., raacTst'an W.
matnan (fr.) R.
matedévan, mateduvan elalud
ni (obdormiscere) R., matiduvan A.; * mafídivan R.,
matedévan lefeküdni W.
mastér föld? talaj, ország R.,
mastír A.; *mastor.
mazi szép R., mazi A.; * mazi R.;
mazi W.
maziélgédan szépülni R., raazi'man A.; * maziTgadan R.
15*
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mazijaftan szépíteni R.; * mazílgavtan szépíteni, ékesíteni
W.
mana két évvel ezelőtt, harmad
éve R.
mani derű, derült (nap, ég); * manej R., ruanev W.
maneman kiderülni R.; * manejgadan R.
maninksnan (fr.) A.
manda (pl. rnantt) bot; * mando.
maníja, l. pelman^a térd.
* mavnan (o) nyávogni, miákolni
W.
mama anya 0 .
mar rakás, csoport.
marta (postp.) -vei R., marhta
A.; *marto W . E .
marsa egyben, együtt A. ü .
mars egybe, öszve A.
marsin közösen A.
marnik mindenestül (p.o. meg
enni) M.
maran (3.-aj) rakni, megrakni.
marsán (fr.) II.
maraf kocsi-tther A.
mar alma, bogyó, giimö; * umaí.
selma, m. szem-teke, moda m. kolompér R., pica m. fenyű-toboz A.
* umariks almafa W.
maran (3.-áj) hallani, megérezni;
* maran (a).
marsán (fr.) R.
* maramo hallás W.
maíávan hallani (-ik), hallat
szani A.; * mafavan hallat
szani, megérződni W.

* maravksnan (fr.) E, u.
*maravks hír (rumor) W.
marás szilfa A.
marásnál szilfaerdő A.
mares UbafoppR.', * mars R., mará
W.
* marnao, /. raérnan.
mala (közelség) ; * mala W.
malasa közelben, közel, mellett ;
* malaso W.
malas, malav közelbe, közelébe ;
* malas, malav W.
malasta közelből, közeléből.
malava közel el; * malava W.
* malaviks közelvaló, rokon W.
mafanka mérték A.
mak egész, mind [p.o. odáig] —
usque [eo], tenus (v.ö. amba); * mik.
* máee labda W.
mastá (pl. -tt) mell, csecs; *mesce.
* mescev erős mellű W.
manan (3.-i) menekülni, megszök
ni R., manan A.; * meiían
R. E, io., menekülni, elkerül
ni W.
mánendan (fr.) R.
máncían elereszteni R.; * men
tfan R.
manan (3.-i) meghajtani (injiectere) R., mandan A.; *mend'an R. E,-', menanW.
mantsan (fr.) R., mantsan A.
manívan meghqjlani A.; *mendivan E, 13.; menevi hajlé
kony W.
mantsívan hajladozni, csava
rodni A.
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mánks szegély, beszegés (behaj
tás) R.
mánkstan (3.-i) beszegni ;*menkstfan R.
mánksnan (ff.) Rmángá (pl. -nkt) szemcsipa R.
mántuk menyhal A.; * mentük W.
margan (3.-i) mondani, paran
csolni, megengedni R., mar
gan A., margan, máran M.;
* meran.
*merksnan, merneksnan (fr.)
W.
* mer me mondás, parancsolat,
igéret W.
mái: mál-van'i részvevő, sajnáló
A.; * meí kedv, elme, ész:
mon melem uli kedvem van,
akarok, szándékozom; meíse
asci eszemben van, emlék
szem ; mel'-vaní jóakaró W.
máíam emlékezet R., málam A.
mál'amu emlékező R.
máfaftan emlékeznie., málaftan
A.; * meíavtan búsulni, szomorkodnHÁ,.',aggasztani,megszomorítani;
szomorkodni,
aggódni W.
* meíavtovan aggódni W.
* meravtomo szomorúság, aggo
dalom W.
* melavks bánat, bú, fájdalom,
gond W.
*meíavksov bús, aggodalmas
W.
málhkená (pl. -nat) az alsó szé
les melldísz R.
meki, mekej vissza R., meki me
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gint, vissza A.) *mekev me
gint, vissza (m. velavan viszszatérni, m. kucan visszakül
deni) W., mekij E.
mek-peli (utófelé) ezentúl R.,
meki-páli utoljára O.
mek-vasu (e.h. meki-vasu viszsza-elöre) oda és vissza A.
mekelá utol, hátul R., melá
(c. abl.) után : sada-melá az
után (időben); *mejle utóbb,
utoljára, (c. abl.) után W.,
mejile E, i.
mékeli utoljára.
mekeldá utóiról R., meldá (c.
abl.) után : sado-meldá , sameldá azután R., sámeldá
(sáldá) A.
melga után (térben) A., meíga
O.; * meíga W. E, '<•, májelga
E,8.

*mejlks utó; idoljára W.
*mejlce utolsó, legkésőbbi W.
* mej bal (mesce mell) E, 7.
* meca galamb W.
mes méh (wpis) ; * máks.
méskas néminemű felső öltöny R.
* met'kaz gyík, l. netkas.
* metked'an zsémbelni, nyefegni W.
med méz R., med A.; * mád R.,
med W.
mezá, mez mi R., mez A., meze
O.; * meze W., májé E, w.
mezevik akármi R., mezevik
A.,mezevaO.; *mezejakW.
mezama mi, micsoda R., mezama A.
mezam'ivik akármi A.
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M.; * muvurdan R., murdan
mezendi, mezendema , meste(a) W.
mamiért, minek A.; mest'O.
mértsan (fr.) R.; *murdaksnan
* mezde mi okból, miért W.
W.
mezs mire, minek, miért A.;
* mejs W.
*murdavan = murdan W.
* meks miért W. E., [úgy] hogy
murdaftan megfordulásra bír
ni M.; * murdavtan vissza
W.
terelni, megtéríteni W.
mézara mennyi R., mezara A.,
mérnan (3.-aj) fonni (macska) R.,
mzara 0.; * mezaro W.
murrían A.; *marnanR., murmczarda mikor A., mzarda 0.;
íían fonni, dörmögni W.
* mezardo, zardo W.
mérnesan (fr.) R.
mézardevik, -di'nga valamikor
mi lóiga (kummet) A.
R., af-mzardinga soha 0 .
mézars meddig R.; * áarts W. * mik, l. mák.
* mezaroce hányadik W.
mijan (3. mii, mij) eladni- *mimézarkst hányszor R., mzarkst
jan (e).
misendan (fr.) árulni R., miO.
sendan, misi'ndan A.; *miksmenél ég, meny R., menel, menil
nan.
A.; * manef.
* kurgo m. íny, szájpadlás.
* miksnevan áruitatni, eladó
* mánelerí , mánelse mennyei
nak lenni W.
W.
* mijav hód (castor) W.
mérnan (3. áj) röfögni R.
mická (pl. -kt) túró R.
mérnesan (fr.J R.
min mi R., min A.; * min W.
méla, meldá, melgá, l. meki alatt.
míiits minmagunk R., mints A.;
ma]-dvpillangóU.} melau A.; *im* miris W.
bifav R,, mimilav W.: ked m. mirka mély gödör (az úton) R.
denevér W.
mirkav gödrös R.
mélámba tavai A.
mirda férj R., mirde, mirdá A.;
meker alfél, segg R., mokír, mu* mirde R., mifde W.
Uír A.; * mukoro.
mirdendi molan férjhez menni
mokirks, mokirná kis szék, zsá
R.) * miídenen moían W.
moly A.; * mukorks W.
mirt'ftemá özvegy (asszony) R.
méknan (3.-aj) mekegni R.
milá (pl. -et) evező-lapát.
meznan (3.-aj) hortyogni, horkol
* nielecTan evezni W.
ni R., mi'znan A.
moksa (pl. -et) moksa(-mordvin);
mordan (3.-aj) megfordulni (az
* moksa W., mokso R. E.
úton), visszatérni R., murdan
moks'-ava moksa nÖ R.
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moksen moksai (mordvin) R.,
moksia kai moksa nyelv A.
moksenda (pl. -at) ököl R.; *moksna W.
* mockan gerebenezni, ecselni W.
* mockamo gereben, ecselö W.
mosa fö&, here: m. kud tök-zacskó
A.; l. * mona.
moda (pZ. -at) /ő'Zc? (wmt£ anyag);
* moda.
moda-mar kolompár; *modarka W.
nooderan (3.-áj) bemocskolni R.,
modaran bemocskolódni A.
modefaf mocskos R.
modefavan bemocskolódni R.
mon en ; * mon.
monts magam ; * mons W.
* mona íő'A;, /tere: m. ked tök-zacs
kó W.
monaks töksérves W.
mor áaZ; hangszeren való játék;
* moro.
moran (3.-aj) dalolni^ hangsze
renjátszani ; * moran (a) R.;
meg: szólni (kakas) W.
morsan (fr.) R.
morazevan (inch.) R.; * morazivan R.
moraj dalos, víg-fráter A.; M ó 
rica énekes W.
moráma hangszer ; * moramo
éneklés ; hangszer W.
moraftan dalolni A., fölolvasni
O., -fnan énekelni,fölolvasni
A.; * moravtan olvasni W.
morávan (pass.) A.; moravan
énekelhetni R.
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morks asztal O.
morga (jpZ. morkt) #örcs (áfában)
R.; * morgó R.; a</ W.
* mordva mordvin W.
molan (3.-i) menni, valahova men
ni ; * molan.
molivan mehetni A.
moleft'an: pecft'an m. időzni,
múlatni valaholR.; * molevtan , molivtan vezetni , jár
taim W.
mujan (3. muj) találni; * mujan
(e).
musendan (jfr.J R., musendan
A.; * muksnan.
* mujevks találmány, talált hol
mi W.
mujma (pl. -at) evet R.
mu§ka (pl. -kt) fonásra készített
kender v. len R., csepü, kócz
A.; * musko W.
muskan (3.-i) mosni; * muskan
(e).
muskend'an (fr.) R.
* muskivan mosódni E, 14.
muskft'an mosatni R.; * muskftan, muskift'an R.
musat atóéZ (tiiz-ütö) A.; *musado
W.
*mustarka/aM/ft-(/?/ere& W.
* muzguld'an mosolyogni W.
muvér hibás, vétkes valamiben R.,
muvir A.
af-muvér ártatlan R.
rakan (3.-aj) hahotázni, kaczagni ;
*rakan (a),
raksan (fr.) R.
[van R.
rakazevan (inch.) R.; * rakazi-
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raksaná ló M.; * raksa E,u.
rastan (3.-aj) sütni; * restían R,,
rangan (3.-i) dörmögni, döngetni,
rastan (a) W.
nyögni R.; * rangan R. E.,
rásnan (fr.) R.
rangan (a) ordítani; haho
rastaf sült, pecsenye A.; *rástatázni W.
mo W.
rangazevan (inch.) R. ; * ran- I ráps répa; * reps R., ráps W.
gazivan R.
jakster r. vörös-répa R.; *jak* rangodan eláradni; földagadni
stire r. W.
W.
reskafean ledönteni A.
* rangodmo áradás W.
réznan (3.-aj) gyászolni, búsulni,
rastan (3.-aj) szaporodni, növe
sajnálni R., riznan A.; * riz
kedni R.; * rastan (a) R. E, u ,
nan R., riznan W.
szaporodni, gyümölcsöt te
réznesan (fr.) R.
remni W.
réznaj bús, szomorú (Szind.)
rastaftan szaporítani R.
R.; * riznez W.
* raski rokon, rokonság E, 5.
rizf gyász, szomorúság A.; *rizks
* razdan szakítani, tépni W.
W.
rapca folyó A.
* riznevan elszomorodni W.
* ravo tenger E, *•
* riznevtan szomorítani W.
ravga (pl. roy el) fekete ; szennyes * reve juh.
(ruha) R., rau^a A., ravza
* revene (dim.) E, *•
O.; * ravuzo R., ravzo W., *riknan csuklani W.
ravuzo, rauzoE.
* rives róka R., rives W.
ravekédan feketedni R., rau§i* riveske (dim.) E, n
man A.; * ravuzkadan R.; rohan röfögni A.; * rokan (a) W.
ravzkadan W.
* rojan (a) vagdalni (?) E, 8.
ravekéftan, -keptan feketíteni ronga (pl. -nkt) test; * rungo R.
R.? rau^i'ptan A.; * ravzkavE., meg: holttest, dög W.
tan W.
* roáoman magát vigasztalni W.
raman (3.-aj) venni, megvenni (eme* rozomo vigasztalás W.
re); *raman (a).
roz (o) rozs R., roz A.; *roz.
rarnsan (fr.) alkudozni vala ruca, (pl. -at) kendő R., ruca A.;
mire ; * ramsan (fr.), meg:
*ruca W.
megvesztegetni W.
keska r. az oldalon lógó hndo
ráks v. ráfks : sapa r. retek R.;
R.
íaks, raps A.
* rudas, l. erdas.
rázan (3.-i) sülni; nagyon beteg ruz (Q) orosz R.; * ruz.
lenni R.; *rezan R.
* ruzej, l. uréé.
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lakán (3.-aj) férrni, buzogni; la
kiján R., lakán W.
laksan (fr.) R.
lakazevan (inch.) R.
lakaftan forralni,
forrasztani;
*lakijaftanR., lakavtan W.
lakafnan (fr.) R.
* lakán kád W.
* lakst: 1. umaí gyalog szeder W.
* lakstecfan csattantani W.
laksan faragni (késsel, fejszével)
gyalulni; * laksan W.
laksefks forgács; * laksevks
R.
* Taks dér W.
lajmá (pl. -et) zelnicze meggy-fa
(prunus padus); * lom.
lajmá-mar, lajmars;. meggye.;
* l'omzer R.
langa fölszín, rajtavaló; * lango
W.E.
lofca 1. tejföl, kalma 1. temető
(sír-tér), numo 1. aratás, ládem 1. kaszáló R.; * kalmo
lango temető, 1. odoza föl öltő
ruha W.
lanksa -n (rajt) / * lankso.
lanks -ra: *lanks.
lanksta -ról; * lanksto.
langa (e. h. langga) -n, -n át•;
* langa.
langaks fedél (láda-fedél) R.,
acam-1. lepedő A.: * langaks
R., todov 1. párna-haj W.
* langedan csevegni, fecsegni W.
lasma (pl. -et) mélyedés, völgy,
mély-út j * lasmo R., mélye
dés, mocsáros hely W.

233

laznan (3.-aj) szomorkodni, saj
nálni R., laznan A.; *lajsan
(e) jajgatni, megsiratni W.
E,»., lazán E, 5.
laznesan (fr.) R.
laznaj szomorú R.
* laznan (a) csörögni W.
lata (jpZ. -et) fészer, csűr ; * lato,
R., lato, lat-alks W.
* latko, l. lotka.
lad (Q) mód A.; * lad W.
af lattá semmiképen A.
latsa módon : tál. emódon, niezál. mi módon R.; *latso W.
lats _/o7, af lats nem jól R.
laskan (3.-i) futni.
laskend'an (fr.) R., laskendan,
laskíndan A.
lastá lóháton ; * laste W . : 1. raol'an lovagolni, 1. jaki lovas
W.
lazán (3.-i) hasítani, fölszakítani;
* lazán (o) R. E., meg: agyon
szúrni W.
lazéndan (fr.) R v lazindan A.;
* laznan R. E, ts.
lazuf szálka; repedés, rés R. A.;
hasadt, repedt R.
* laz deszka R.; deszka, palló,
pl. lazt t'^a W.: sormadomo
laz vonalzó W., vaíma laz
ablakráma ,• kando-last ko
porsó R.; kando-laz W.
laziks koporsó R., lasiks A.;
*lazks rés, hasadék; cslics,
orr (edényé) W.
* lazksov réses, repedéses W.
lazevan hasadni, megrepedni
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R.; * lazuvan R,, laznovan
W.
*laznan(o), laznotodan (o) meg
repedni W.
lancían leguggolni, lekushadni A.;
* láncban (a) W.
lapa (pl. -at) gereben, ecselö.
lapan sulykolni A.
lapama súlyok R., lapáma A.
laps lapos R.; * lapskado R.
kád laps tenyér R., kád lapa A.
lapsava ( = laps-sava) lapos
tál; * lapuz vakan tál W.
* lapsa laska, metélt W.
labérdan (3.-i) fecsegni R.; * laburdan R., laburdan (a) mor
mogni W.
* lafs bölcső R., lavs W.
* lavski, lavske (dim.) E.
laftu váll R., lafta A.; * laftomo
R., lavtomo W.: 1. pra váll
csont W.; lavtov E, 5.
* laftomov vállas, széles vállú
W.
lafca (pil. -ct) petyhüdt, laza (p.o.
kötés R.), ernyedt, gyenge ;
*lavso.
lafeeman petyhüdni, ernyedni,
gyengülni R., lafci'man A.;
*lavsuman R., lavsoman,
lavsan (o) W.
lavsomo ernyedtség, elgyengü
lés W.
lafcéptan gyengíteni R., lafci'ptan A.
láma sok; sokat, nagyon : * lamo
W.E.
lamená (dim.) többecske R.

af-lama, af-lamná kevés, egy ke
vés ; *a-lamo, a-lamoskaW.
lamés soká, af-lames nem soká
R.
lamakst sokszor 0 . ; * lamodo
gyakran, sokszor W.
lambaftan függeszteni (póznára,
nem szegre) R.
lambafnan (fr) R.
lambama (pl. -pt, v. -met) édes,
nem savanyú (tej); * lambamo.
lambaman (3.-i), lambaskedan
édesedni R.; *lambaskadan R.
lambaskeftan édesíteni ; * lambaftan, lambaskaftan R.
* Talaj bátya} feleség bátyja, nagy
bátya W.
lákan (3.-i) lihegni R., lélegzeni
A.; * lákao (a) lélegzeni, le
helni, fúni W.
láksan (fr.) lelkendezni, szu
szogni R.; * leksan R., lák
san W.
* láksa szag, biiz W.
láj patak Ráfolyó A.; * lej mélyútR., láj folyó; völgy W.
lájná (dim.) patak A.; * lájno
W.
* láj an (e) öregbiU )ti, hozzáadni W.
látsan (3.-i) szerteszét szóródni v
vetődni (catkt szikrák).
lát'ftan emlékeztetni valakit R.;
* lettan R.
lát'fnan (fr.) R.
ládán (3.-i) lekaszálni R,, ládán A.;
* ledan lekaszálni; lőni, be
ütni (mennykő).
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lékan (3.-aj) rázódni (kocsiban),
hintálózni R.
liksan (fr.) R.
lékaftan hintálni R.
lekafnan (fr.) R.
likstádan hintálni A.; *rukst'aE,5.7.
dan ringatni E, *•
latsán lőni, meglőni, beütni lengá (pl. -at) hárs R., lenga A.;
(mennykő) R., latsán A. M.;
* lángé R., lenge W.
*letsan W.
lengaks fiatal hársfa ; * lánlátsendan (fr.) R.
geks R., lengeks W.
* lázé, lázks toldalék, hozzáadás ; les dér A.
segítség, nyereség W.
lesan bederesedni A.
* lázcfan hozzátoldani ; segíteni letká (pl. -kt) nedves, nyirkos R.;
*látfkeR.
W.
letkana (dim.) R.
* lázl'an Öregbedni, gyarapodni
letkeman megnedvesedni R.;
W.
*lát'kiman R.
lápá (pl. -pt) puha (ksi 1. kenyér
bél R.)
* láttán megnedvesíteni R.
lápana (dim.) R.
letnan csuklani, zokogni.
letnáma csuklás A.
lápeman megpuhulni R v lápakifőni;
man A.
[A. lésan (3. lisi) kimenni,
lápft'an megpuhítani R., lápftan
* lisan.
* lápijan (a) hörögni, fuldokolni
lisendan (fr.) R.
[W.
* lisma forrás , kút R., lisima
W.
* lápijavtan/o/tom, megfúlasz* lisme : ci 1. napkelet W.
tani W.
lepá (pl. -pt) égerfa ; * lápé.
Iám leves; * lám, láme zsír, fagy- lepidan repülni M.
gyu} olvasztott zsír W., lem lepsan (3.-aj) nyomni, nyomkodni
szalonna R.
R.; * lepsan, lepsnanR., lápkai 1. hal-leves A.; * kai 1. halsan (e), lápsTan kisimítani,
zsír, tuvo 1. szalonna, kantnyomni W.
sor 1. kender-olaj W.
lepstan (3.-aj) egyszer nyomni,
fogóval szorítani R., nyomni
Iámba (pl. -ét) meleg; * lembe R.,
A.; * lepstan R., lápscan (e)
lámbe meleg, langyos W.
összenyomni, szorítani W.
lambeman melegedni, langyosod
ni R., lámb'indan A.; * lembi- levis, levs hárs R., leves A.; *lávs
man R.
R.
ladend'an (fr.) R., lád'indan A.;
* lednan W.
lát'f kaszáló (rét) ; * ledma :
tikse ledma R., t. ledme W.
* ledima, ledme : tikse 1. kasza W., ledema, ledmapuska
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leveská hárs-csutak A.
lefks kölyök, madárfi R.; * lávks
R., levks W.
lefkská (dim.) csibe A. (saras
lefks R.); *levkske, lávkske
madárfi E.
lefksu, lefksezu terhes (állat) ;
* lávksej R., levksev W.
lefksezan (3.-áj) megfiadzani
R.; *lávksijan R, lcvksijan
(a) W.
lefksezaksnan (fr.J R.; * lávksijaksnan R.
lem (pl. lépt) név; * lám R.; lem,
lemé W.
*Iemteme névtelen: 1. sur nevendék-ujj W.
lemcTan nevezni, elnevezni R.
* lámdan R., lencfan meg
keresztelni, beszentelni W.
lemdeme keresztelés W.
lemrian (fr.) R.; * lemdfan W.
likstijan csattogtatni R.
li'kstadan (3.-i)
csattantani
(ostorral) R.; *lakstedan W.
liksan, likstádan, l. lékan alatt.
lihtan kihúzni, kihozni, kiereszte
nie. A., kikölteni (tojást)himlőben szenvedni R., rajt
ereszteni A.; *livfan kihozni,
kivinni, kivezetni, kivenni,
kikölteni W., kikölteni E, 5,
lihnan (fr.J R., kiereszteni, ki
hordani A.; * lívtlan > livían

liendan (fr.) R.; liindan, lind'an A.; * livnan W.
* livfa : tol 1. szikra W.
lismá ló A.; * lisme.
lisan, l. lésan.
liberdan (3.-'í) lobogni R., libordan M.; * libird'an R.
lifks himlő; * livkat (pl.) W.
livis izzadság ; * livis W.
liviskédan izzadni R., liviskidan A.; *liviskadan W.
livsketksnan (fr.J R.
limá (pl. -et) fonal, mellékfonal
R.; * lijma R.
loksa (pl. -ét) ostor; * lokso.
loksti (pl. -iht) darázs R.; * loksej W.
löketem (pl.-pt) szita, UsztszitaH.,
lokstim A.; * loksteme W.
lotka (pl. -lotkt) gödör, mély-út.
völgy; * latko.
* lutko-latko : lutkova-latkova he
gyen-völgyön át E, u.
lotku gödrösR,.] *latkovR. E, is.
* lutkov-latkov gidres-gödrös,
hegyes-völgyös E, *•
lotkan (3.-aj) megállani, megakad
ni, megszűnni; * lotkan (a).
lotksan (fr.J R.; * lotkaksnan
(fr.JW. E,5.
lotkaftan megállítani, megakasz
tani, megszüntetni; *lotkavtan W.
lotkafnan (fr.) R.
(fr.J W.
lopa levél, lomb; * lopa.
lihtíma forrás A.
lopav leveles R.; * lopav R.
lijan (3. lii) repülni • * liftan R.,
lopajan (3.-aj) levelezni (fr.JH.)
livtan (e) W., livían (a) E,8.
* lopat noldan W.
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lopedan (3.-i) ázni, megkelni (mosó ruha) R.; * lopud'an R.
*lopavtnan áztatni (ruhát) E,i*-.
lopal'an ruhát mosni W.: lopaleme mosó ruha W.
lofca (pl. -ct) tej; * lovso.
1. langa tejföl; * lovso- veíks W.
lov hó (nix) R., lou A.; * lov.
lovu havas R.; * lovov R.
* lova£a csont, tetem.
* lovazav csontos W.
* lovtane halovány W.
* lovtakadan elhalványodni W.
* lom, l. lajma.
loman ember; más ember, idegen
A.; * loman.
lomanin másé, idegen R.; * lomanin R.
lu : mar-lu alma-fa.
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luksá, lik§á (pl. -at) tatárka, haricska R., luksa A ; * lukle
W.
* lunka eresz-al, eresz-csatorna
W.
* lupon moh, l. nupen.
* luv jászol W.
luvan (3.-i) olvasni, számlálni;
* lován R.
luvendan (fr.) R.; * luvksnan
R.
* lovnan (o) számlálni} számítani ; valaminek tartani W.
lu (? szám —finn : luku) : alalu falugyűlése R.
luvso (postp.) között, luvs közé,
luvsto közill (számából), luvga között R.
luíka síp A.; * hTka W.

A fentebbi „Mordvin közléseké-ben, főleg a Ill-dikban, haszná
lat előtt, következő sajtóhibákat kérem kijavítani:
90. lap, 17. sor, olv.: kinyitotta a hátulsó kaput,
5. „ nemest helyett olv. : ne mest
97.
4. „ kransin
„
„ : kransin
101.
6. „ al., olv.: Az ón új szőnyegem
146.
158. „ 1. has., 18. sor, olv.: utána eredni,
„ : beledugni
19. „
160. „ 1.
21. „ eckelgedam helyett olv.: eckelgédan
„
„ : usodan
1.
8. „ al., usodan
165.
„
„
olv.:
kazama
1.
13.
168.
„ : kardena
2.
17. „ „
169.
1.
17. „ föl. n : horkolni
175.
1.
6. „ al. jaásan helyett olv,: jaásan
183,
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184. lap, 1. has. 10. sor föl.} olv.: jalga gyalog
186. „ 2. „ 14. „ al., „ : rávarrva A.
187. „ 1. „ 13. „ olv.: *coko rojt,
194. n 1. „ 12. „ tazda h. olv.: taádá
202. „ 1. „
5. „ surcim h. olv.: surci'm
209. „ 2. „
9. n nuramne h. olv.: nuramne
210. „ a, paza czikkhez: * baíza W.; v.ö. baíduz.
BUDENZ JÓZSEF.

A VA, VE KÉPZŐNEK S VÁLTOZATAINAK SZE
REPLÉSE NYELVEINKBEN.
A va, ve képző a magyar nyelvben, mint részesülői képző, önállólag ma már nem fordul elé. Ma csak származékaiban leljük még,
az eleven (el-eve-n) , mereven (mer-eve-n , mer-ev = mer-ö) szókban.
Minthogy az eredetibb va, ve helyett ma már általán az ót ö
részesülő-képzővel élünk, bízvást következtethetni, hogy ez utóbbi
nem egyéb, mint amannak változata, ama hangrendi törvény sze
rint , mely szerint az av, av-ul, av4t, hav, sav, tav gyökerekből, s a
szláv: pavuk-hó\ lettek az o, lió, só, tó, pók stb. szavaink.
A ufl, ve igenévképző él azonban eredeti alakjában a szuómiban, hol ela-va am. ele-ven (elá-vá hopia == ele-ve-n kéneső) azaz:
él-'ó; ole-va am. való, mene-va = men-ö stb.
A va, ve állapotjegyzöként szerepelvén nyelvünkben megfelel
a török %p, ip (up, üp) képzőnek, pl. szev-ip =*= szeret-ve ; sz'öjhj-ip
szól-va, szól-vá-n, ol-up = lé-ve, lé-vé-n stb.
A vogulban tulajdonságnév-képzöként eléforduló p (pe) a ma
gyar tulajdonságnévszókat alkotó ú, #-nek felel meg, mely, mint
alább látni fogjuk, nem egyéb, mint az ó, 6' (va, ve) képzőknek vál
tozata , pl. vogul : tur-p = m. tork-ú, torkos ; sat lu-pe = száz
lov-ú (a „Numel vajlem éri" vogul monda 15. és 14. versében); nari
kat-ep = gyönge kez-tí (u. o. 17. v.), aln sir-pe = ezüst rúd-ú stb.
A vogulban a p úgy is j á r , mint a m. ó részesülő , p. o. él-ó
(eleve-n) vogul: al-p, ivó vog. aj-p, ül-ö vog. unl-ep, hág-ó kangep stb. stb.
Nyelvünkben a, va, ve helyett fa, fe látszik állani a csal-fa
(csal-va = csal-ó), csel-fe (csel-ve, csel-ö) participialis értelmű szók
ban , mely utóbbi a cseh-fm.de (csele-f-ente = csalafinta) szókban
él mai napon.
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így a v (va, ve), p és / szerv-rokon betűk, mint képzők nyel
veinkben azonosak a m. ó, ö részesülő , és va, ve állapot-jegyzőket
alkotó ragokkal.
Az érintetteken kivül vannak még az 6, ó'-nek egyéb változa
tai is a magyar nyelvben. Ilyenek
a) az ú, il tulajdonságnévképző, melynek, mint mondók, a
vogulban p, pe felel meg, s mely hajdan ó, ö (láb-ó, kez-ő, ma: láb-ú,
kez-ü), s ma is néha a nép nyelvén 6, 6 alakban dívik (savany-ó =
savany-ú, keser-ö = keser-ü).
b) a, e mely a részesülő ó, ö képzőnek módosított, illetőleg
rövidített alapjául tűnik fel következő szókban : csusz-a, fürge, kerg-e,
kajl-a stb. csusz-ó, fürg-'ó (füregö), kergö (keregö), kajla (kaj-ol-ó)
helyett.
Előttünk állnak tehát a v (va, ve) képzőnek következő válto
zatai : p, f, o, 8, ú, ?7, a, e.
Lássuk most már, íme változatos alakú ragszócskák minő sze
repek viselésére lettek alkalmaztatva a nyelvben.
1) A va, ve alak , mint mondók , hajdan részesülöként járt a
magyar nyelvben, minek nyomai ma is láthatók az eleven, mereven
(mer-ev = mer-ö) szókban, s az ige tulajdonságnévi módjának első
idomában használtatván, szerepel a finnben is; melyben azonban a
dolognévi képző ja, ja' (tunte-ja = tud-ó kenner, tunte-va tud-ó,
tud-ó-s).
A va, ve képzőnek magyar igék mellett hajdani szereplését az
összetett vény, vény (va-any, ve-eny) képzőkben is felismerhetni, s
a szökevény, sülé vény', irto-vány, ingo-vány annyi levén, mint: szöke-ve-eny v. szök-8-eny, sül-ö-eny, irt-ó-any, ing-ó-any stb. kitetszik,
miért képeztethetnek vány, vény képzővel névszók egyedül igetör
zsekből ?
2) A va, ve, ősszetéve van, vén (va-an, ve-en) használtatik to
vábbá úgy is, mint állapotjegyző. A va és ván alakok hajdan, hasz
nálatukra nézve, alig voltak megkülönböztetve. így: bírság nap jutva,
mondatik a Halotti Beszédben ; holdá kelve, ennél fogva, ajtók betéve
(csak háromszor a müncheni Codexben); máskor mindig ott is, hol
ma a va, ve képzővel élünk, a ván, vén alak, még pedig személyra
gozva fordul elé: az es tudván vagyon (Müncheni Codex.), orozván
furtim (u. o.) a ma divatos tud-va, oroz-va helyett. AlapérteményÖk
felismerhető határozói (állapotjegyzői) használatukból, mely szerint
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az alany főcselekvésének azon más cselekvés általi meghatározására
fordíttatnak, melyet a va, w, ván, vén ragos ige kifejez, p.o. alfa
jár, sírva vigad. S ezért jelennek meg mindig egy más föcselekvés
kísérőjiül.
3) Az ó, Ö, mint a finn va, vei (tulajdonságnévi) és ja, ja (dolognévi) képzők, igenévszókat alkot, azon különbség nélkül, mely
a két szuómi képző közt létezik, miszerint a magyarban az ó, ó'-vel
képzett részesülők dolog- és tulaj donság-nevekül is egyaránt hasz
náltatnak, s az ige érteményéhez képest lehetnek a) cselekvök, mint
cséplő (finn : tapaja, és : tapava), író (finn : kirjoittaja) stb.? melyek
közül némelyek, eredeti széles jelentésüknél szorosabb értelmet vő
nek fel, mint: szabó, festő stb.; vagy b) szenvedő, tárgyilagos értel
műek, mint: adó (a mi adatik) stb., a szenvedő, vagy cselekvő érte
lem eredetileg nem levén a képzőben megkülönböztetve.
E képzők által alkotott szavaink jelentésének s használatának
bővebb kifejtését 1. a M. Ny. Szótárában (I. köt., Előbeszéd 121. 1.).
Az ó, ö végzetü igen nagy számú szavaink megfejtésére nézve
közönségesen állíttatik, hogy azok nagy része elavult, elvont, vagy
szokatlan igegyökökböl képzett részesülők (lásd u. o.), mit azonban
könnyebb mondani, mint bebizonyítani.
A rokon nyelvekkeli Összehasonlítás által kimutatható, hogy
vannak nyelvünkben hosszú ó, ö-re végződő eredeti névszók. Ilye
nek : a tó vogul: tur, osztyák: teü (tónk, tok); m. só, szürjén: ső,
finn : suola, osztyák : sat • m. Zo, osztyák : tau (tlau); m. kö, finn :
kivi, cserem.: kii, osztyák: keu • m. hö, finn : kuumet • m. Vő, finn:
tyvi, török dib, csagataj : tüp • m. szó, török . söz, osztyák : sej, cser.:
saja, vogul: suj stb., s melyeknek eredeti törzse (tav, sav, lov, köv,
hev, töv, szav) tárgyesetükben tűnik elé, valamint a rokon nyelvek
ben is (kö = finn: kivi • t'ó = finn: tyvi), miből egyszersmind kitet
szik, hogy az ur, ar, um, ep, ob, ib, üb, üp stb. betűkből összeforrás
által támadt a nyelvünk eme névszóiban az ó, 6. (Hunfalvy a Nyelv
tud. Közl.-ben).
Továbbá számos hosszú ó, ó'-n végződő szavaink összesorol
tatván rokon nyelvekbeli szókkal, kitetszik, hogy ezekben a participialis végzetnek semmi nyoma sincsen, s a magyar végzet a rokon
szó véghangzója változatának tekintendő. így a dívó nux-ban az ó
nem képző, mint a M. Ny. Szótárában állíttatik (di-ó v. div-ó =
díszlő v. kitűnő, t. i. a többi fák között), hanem a finn: tuma, tuumi
MrELVT. KÖZLEMÉNYEK. V.
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nucleus, medulla (nucis) szó véghangzójának (a, i) változata (tum,
tim, dim, div — díva, divaj, dívó). így a m. lotyó = finn : lautta
meretrix, prostibulum; m. csikó = csagataj-tör. §igin (Abuska) stb.
szókban is.
Hogy mind e mellett a hosszú ó, ó'-n végződő szavaink nagy
része valódi participialis képzet, mutatja az, hogy elemzés által töb
beknek tőszói nyelveinkből felderíthetők levén, valódi igenévszók
nak bizonyulnak.
«) Az elemezhető s rokon nyelvekből felderíthető participialis
ó, ó'-n végződő szavaink közül kiemeljük a következőket:
író = oró (irú, orú, orv) = unguentum. Ez igenévszónak tője
az ír, mandzsu : ara, cseremisz : sirem, jakut: suruj (surujabi'n), finn:
kirja (kirjaan) szókból felismerhető, s az ír, sir, sur, kir gyökökben
az ungendi, pingendi, scribendi értelem levén eredeti, az ó képzős
író (ir-ó) 1) am. scribens, scriptor, 2) tárgyilagos értelemben : kenés
re való szer (író, oró, irú, oru, orv = unguentum, honnét további
képzés folytán iru-os, oru-os = orvos am. unguentarius, spec.
medicus).
Ajtó (aj-at-ó) janua, a divatlan ajt igének részesülője. Tője
aj (v. ö. aj-ak labium, ab aperiendo dictum). Rokonai finn: au (auki
aperte, ava an = aperio), török: ac-maq nyitni; továbbá finn: ovi,
osztyák : au, vogul: aui, mind a szoba nyilasára = ajtóra alkalmaz
tatva. Az aj gyökből képeztetett az aj-t (aj-at) ma divatlan ige,
melynek részesülője az ajtó (aj-at-ó), azaz : nyitó, nyitásra való
= janua.
KendS a kend (ken-d) ken ungit, linit, tergit, fucat igének ré
szesülője, miszerint 1) am. qui se ungit, linit, tergit; 2) am. kendés,
törlésre való ruhanemű: tergium, manutergium.
Seprő v. seprű a seper scopat, verrit, török : süpiir-mek = se
perni ige részesülője : 1) am. a ki seper, scopáns, scopator; 2) seprésre
való eszköz == scopa, Besen ; 3) tárgyilagos értelemben, a mi sepertetik = verriculum (bor-seprő v. seprű).
Kopó a vágás hangját utánzó kopj gyökből (v.ö. fr. couper, finn :
koppaan vágni, metszeni) eredvén, a kopó részesülő sajátlag am. vá
gó, de jelenben tárgyilagos értelemben használtatván am. resectuni
quid (nád-kopó a levágott nád tarlója).
Olló = forfex. Tője or, ar, honnét arat secat, metitige, mely
ből lett az arai ma divatlan ige, önnek részesülője arlé, orló áthaso-
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nítva: olló forfex. Különbözik ettől az olló (kecske-olló = kecskefi, haedulus), mely a török: ogul, jakut : uol — fi szóból amaz első
után idomíttatott.
Szölb' uva a szol, cseremisz : sol (solam coquor, liquesco), finn:
sulaan liquesco igék tőszóiban lelvén meg eredeti jellentését, am. a
finn : sulava = m. szöl-ö (szöl-eve) uva, a liquescendo, coquendo
dicta. V. ö. a német: die Traube kocht, s a latin: coquitur uva-féle
jellemző szólás-módokat; 1. Virgil Georgicon II. 522. v.
Csapó = fullo. Tője csap, mely a czip (czipö), tip, top (tipor,
tapos, tapod), top (topog) gyökcsaládhoz tartozván, s igéül használ
tatván ereszté a csapó fullo (a calcando dictus) igenévszót.
Emö (csecs- emö) az era-ni, török : emmek , oszt. emem sugo,
finn: imea sugere, mai nyelvünkben divatlan ige részesülője. Az
emö azonos a finn: im-avci részesülővel, s a m. csecs-emö gyermek
épen az, a mi a finn: imává lapsi. — Az e tőszóból származott át
ható em-l-em (ed, i) ige eléjö Pesthi Gábornál, melynek származéka
az emlő, azaz : emlésre, szoptatásra való, különösen : ubera, mammae.
Fürdő v. fördö a fürdik, fördik ige részesülője. Innét fürdő,
fürdő 1) balneator, lotor; 2) fürdésre, mosakodásra való (hely, ház,
ruha stb.).
fi) Hosszú o, ó'-n végződő szavainknak megfelelőji a törökség
nyelveiben ah, ek, %k, uh, ka, ke, ag, eg, ga, ge képzőkkel találtatnak,
így állnak egymás mellett az
olló, török : orak.
hajó, csagat. kajuk, kaji'k (finn : haaksi).
kunyó, tör. konak (szálló hely).
borsó, tör. borcak.
koporsó, jak. kuorcak.
hordó, tör. bardak.
bölcső, tör. besik, jakut: bisik.
ünö, tör. inek, kojbál: ená/.
karó, tör. kazik.
orsó, tör. örek, csag. irke.
holló, tatár : karak, tör. karga (finn : harakka).
velő, tör. jilik.
csomó, tör. jumak, jakut: tümük.
seprő, tör. süpürge, tatár: sibirtke (oszt. seberga).
tüsző, tör. jüksük.
16*
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4) Hogy az 6, ö részesülői képző a, e-re rövidített, s néha hoszszú é alakban is dívik nyelvünkben, a csusz-a (csusz-ó), csosza, csoszka (csosz-ó, csoszogó) , bugy-k-a (bugyo-g-a = bugyo-g-ó), locs-k-a
(locso-ga = locsogó), szüle (szül-ö), len-g-e (len-g-ö), pill-e (pill-ö,
pillan-g-ó), czinke (czin-g-e, czin-g-ő, czine-g-ö) stb. szók világosan
mutatják (1. a M. Ny. Szótár-ban I. köt. 6. J.). A hosszú é p.o. karé
(karéj, karaj)-ban.
Legtöbb magyar szóban azonban nem egyéb utó- vagy üres
kihangzásnál, mint pl. a béke, pihe, méhe stb. szókban, melyek e kihangzás nélkül is járnak a nyelvben : bék, pih, méh ; vagy a gyokszó hátravetett hangzójánál, mint pl. a macsk-a-h&n, mely az oszty.
möZek, tatár: misak, csagataj : mösük; a sar</-a-ban, mely a csagataj :
sar'ig. sar'ik szókból támadt átvetés által.
5) Hogy az ú, ii számos magyar szóban az ó, b' részesülői
képzőnek változata, kitetszik a vés-ü (vés-ö), szér-ü (szér-ö, szór-ó
hely), gyepl-il (a gyep, tör. jip = kötél, honnét gyepei = köt, ettől:
gyeplü = kötő), kölyü, köíií (a kol, kai, honnét kalol tundit, spec.
pannum laneum tundit), aszú v. assz-u = aszó, szalu = szaló = szelő
vájó, völgyelö kés (Kresznerics szerint) ; továbbá a kojjpanty-ú, csergety-ü (koppant-ó, cserget-ö) stb. szavainkból.
De az ú, ü végzetnek is, mint az o, ó'-nek, a törokség nyelvei
ben, néha ak, ek, ük stb. participialis képző felel meg; pl.
magyar : gyürü, török: jüzük.
„
: gyüszü „ : jüksük.
:
n
gyapjú
„ : japak.
n
'• ágV"u (álgyú), tatár : malt'ik (puska).
A borjú (borj-u), borny ú, bor-gyú szóban a jú, nyű, gyú kicsi
ny ezŐ képző, mint a finn: vas-ikka, tör. buz-agu szókból kitetszik, a
bor, finn: vas, tör. buz gyökszók a tehén jelölésére használtatván.
A falu szóban az u a vogul paul szónak hátra tolt u hangzója.
Azonban az ú, ii is legtöbb névszóban nem egyéb kihangzás
nál': csep-ü, finn : töppy ; köpil, osztyák : kupa, kuba stb.
Figyelmet érdemel az ű, il, midőn ez nyelvünkben dolognév
szókból tujajdonságnévszókat alkot, minők: kez-ű, láb-ú, hajdan:
kez'ó, láb-ó ; s eredetére nézve azonosnak látszik az ó, b' képzővel.
Hajdan ily tulajdonságnévszók más tulajdonságnévszó nélkül
is jártak a nyelvben, pl. magasségií, gazdagség-il, még a 15 ik szá-
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zadban is. A hosszú, gyönyörű, savanyú, gömbölyű stb. ma is így hasz
náltatnak a nyelvben.
Ugyané képzőt (ú, ü, és ó, ö) látom én a) a szem-'ó-k,pof-ó-h
pocz-ó-k, has-ó-k, pir-ók, fül-ö-k, fej-ö-k, mony-ó-k stb. névszókban,
melyek nyilván a szem-ii, pof-ú, pocz-ú stb. tulajdonságnévszókból
k képző által lettek, s annyit tesznek, mint nagy (k) szemű, nagy
(k) pofájú stb. * ) ; /?) az iszák-os (isz-á-k-os), tudák-os (tud-á-k-os),
sülék, félék v. sülénk, félénk, sülékeny, félékeny (sül-é-k, fél-é-k,
fél-é-nk, fél-é-k-eny, nyúlánk (nyul-á-nk) stb. tulaj donságnévszók
ban, melyekben az á, é maga az ó, o részesülői képző, miszerint az
isz-á-k am. nagyon (k) isz-ó (ivó), sülék nagyon (k) sül-ö stb., de
ezekben a k nagyság fogalmából értelmezett képző eredetét, s ro
konságát nem ismerem.
6) Az ú, ü révén keletkezett az ó, ó'-böl a v képző, mely
partieipialis értelemmel bír több szavainkban. Példák: könyv haj
dan köny'ó (a Müncheni Codexben) a kön ( = kon, g o n , gon, gom,
göm gyökszókkal, melyekből kondor, göndör, gömbölyű, gombo
lyag stb.) gyökből am. volumen a volvendo, convolvendo, azaz: Hber; öly-v am. ölő ; or-v (ebben or-v-os unguentarius, medicus) am.
or-ó, or-u = író, iru unguentum (1. fentebb); orv fur, am. or-ó az or
(honnét oroz furatur) gyökből, azaz : lopó; hív = hiü (ahogy Telegdi
Pred. III. 181. lapon eléfordúl), azaz: hi-ö (hivő) fidus, fidens, fidelis a hi (hisz) gyökből; ör-v am. ör-ü, ör-ö, az ör, őr gyökből, mely
ből az Ör-öl am. rotat, gyrat, sp. molarem lapidem in gyrum ágit,
molit; ör-ííl delirat (kereng) s talán az ör-ill exsultat (körben jár,
tánczol) igéink képeztettek , valamint az örvény (ör-ve-eny) vorago
szavunk is, melyből egyszersmind kitetszik, hogy az Ör gyök (s bi
zonynyal több ilyen) hajdan önállóan igéül épen úgy használtatott,
mint a szökevény-nék szök gyöke mainap is használtatik.
Többire a v is több szóban, úgy látszik, nem egyéb a kihangzó
o, ö v. ú, w-nek változatánál, például: a magv (magú), ma^-ban; kedv
(kedü) kedv-hen; könyv,könyü (lacryma,finn: kyyno), köny-bzn stb.
7) A vogul p (pe)-r'ól, mely a szem-ű, láb ú tulajdonságnév
szókhoz hasonló szókat alkot, s a török 'ip, ip (up, üp) állapot jegyzÖ-képzökrŐl, mint az eredeti va, ve = ó, ö képzők változatairól,
már fentebb bővebben szóltunk.
FÁBIÁN ISTVÁN.
*) Az ily képzésű tulaj donságnevek közül a has-ó-k, száj-ó-k tájszólásilag
haspók (has-pó-k = has-ava-k), szaj-bó-k (száj-ava-k) alakban is előfordulnak.

RÉGI MAGYAR SZÓK.
(Felolvastatok 1866. jul. 30-kán).

Révai a magyar nyelvtudománynak, a sémi nyelveken kivül
még két eszközét ajánlotta, úgymint : „penitior linguao patriae cognitio, eum hodiernae, tum etiara antiquae; et hodicrna quidcm pernoscenda est quam latissime extenditur, antiqua verő quam altissime repeti potest." — „Tcrtium denique est diligentior perscrutatio
linguarum septemptrionalium, nostrae affinium, Lapponicae, Fennicae et Esthonieae." (Elabor. Gram. I. 36.) Azért, hogy már ez
utolsó segédeszközt, úgymint a rokon nyelvek körét, egyfelől na
gyobbnak találjuk, másfelöl három csoportra, a finn, az ugor és a
török-tatár nyelvcsoportra osztjuk, csak biztosabb sikerrel alkal
mazzuk ; mert a mint az egész kort jobban meg jobban feljárjuk és
megismerjük, azonképen alaposabban megkülönböztetjük egymás
tól a rokon tényeket, s inkább is megközelítjük a valóságot. De így
azután az elsö eszköz annál többre segít, mennél inkább eléri a
Révai által helyesen meghatározott tökéletességet, azt t. i. hogy ma
gyar nyelvtudásunk mendtöl szélesebbre táguljon, magába fölvévén
a vidékek és tájak nyelveit, s lehetőleg hátra igyekezvén felhatni a
régi korba, Összeszedvén s egybehasonlítván a tényeket, a melyek
a magyar nyelvnek múltját teszik. Mi, kik egyik másik irányban
dolgozunk, egyoldalúak vagyunk és leszünk is: de mindnyájunk
összesített eredményei fogják a teljes magyar nyelvtudományt tenni.
Óhajtom, hogy Mátyás Flórián a látszólagos részvétlenség miatt no
unjon belé a várakozásba, s ne hagyjon fel szándékával, a mikor
lehet, kiadni a magyar nyelv történeti szótárát! Mennél hátrább
bírunk felmenni a magyar nyelv régiségeiben, annál közelebb ju
tunk a rokon nyelvekhez, melyek, azt már is sejtjük, mintegy ré-

JRÉGI MAGYAR SZÓK.

247

giségeinék folytatóji; egyszersmind annál több módunk lesz a té
nyek felvilágosítására; s így azon történeti tanúságok egybeszedésére és megmagyarázására, amelyek a nyelvek tényeiben, úgyszól
ván, meg vannak kövesülve. Mily meglepő tanuság rejlik p.o. a vimdd szóban, vagy abban, hogy névtelen, nevetlen az úgynevezett gyű
rűs ujj valamennyi rokon nyelvben, s hogy azokban s a hetes szám
szereplése is a hitregékben és mesékben általános! Lássunk megint
néhány példát.

I.
Rej vagy rev, révülés; rém; révedezik.
Mátyás Flórián a Ny. Közi. IV. kötetében (188—21011.) többi
közt megigazítja a Sz. István társulat által kiadott magyar „Szentek
legendái"-ból ezt a helyet: „Felile az koporsóban, es akkik ott valának mind kifutának, megijedvén az nagy csoda dolgon. Monda az
szegény jámbor, mintha hoszju útról jött volna, nagy fohászkodás
sal : Oh szent atyám, hidd be azokat is, kik kivé futának, mert rémlés
nem vagyok" (202. 1.), megmutatván, hogy reewlees áll az eredetiben,
mit réülés-nok kellene olvasni. Azután „hasonszövegek Összeállítása
által" következőket hoz fel :
„Réüttetik valamivé = transformatur", p.o. istenasszonynyá
réüttetött (reewtetöt); „elréüttetik = in extasim rapitur", p.o. mikoron ajojtatos imádságának idejin ö elméje szerint elréüttetik vala
(reewtetyk) és elragadtatik vala; — „elrtittetik u. a." p. o. íme legottan elrütteték lélökben, és láttatik vala neki, (hogy) egy szép egy
házba volna; — velríttetiku, — elröjtetik, elrévöltetik, p. o. egy napi
napon mikoron imádkoznék, elrémítetek (reewölteteek) és nagy sok
szent atyák azon szerzetből neki jelenének; — továbbá : réület
(reewlet) phantasma, réülés (reewlees) = species, apparentia, phantasma. Mindenik szóalakot Mátyás úr régi szövegek helyeiből veszi
s azokkal igazolja. „Ezekből kitetszik, úgymond, hogy réülésben
az alapértemény species, figura, forma; mit réüttetik = transfiguratur igazol." Ez volna az egyik nyelvtény, s a belőle kivonható
tanuság.
A másik nyelvtény meg az volna, hogy rém azon korban,, mely
ben az előbbi szövegek támadtak, rem-mel egyezik, s alapjelentése
mozgás; „hogy tehát azon időben a réülés = rémlés lehetetlenség.
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„Valamint remeg, reng, rendül = commovetur: úgy rémít, rémül,
rémület, rémülés hasonérteményüek. Átmennek ugyan timor, tremor,
tremit s ebből tovább pavor, excessus, horror, stupor jelentésbe ; de
hogy a speciest, visiot, phantasmát is jelentötték volna, arra nincs
példánk." Következnek azután példák, melyekből a nevezett szók
mozgás és ijedés jelentései kitetszenek.
Nagy köszönettel tartozunk Mátyás úrnak, hogy a felhozott
idézetekből a réiilés szónak megvoltát kétségtelenné tette. Most már
az lehot a kérdés : mi a szónak igazi törzse ? s ha ezt megtaláltuk,
következik a másik kérdés : hogy mi neki alapjelentése ?
Mi a szónak igazi törzse ? Réülés, rélittetik, rüttetik, ríitetik,
röjtetik,, révöltetik alakjait hozza fel Mátyás úr. Az olvasatok he
lyességét föltévén, azt vonjuk ki belőlök, hogy a szó törzse rév vagy
réj. Ebből a szokott igeképzők által lesz révöl, réjöl, révölt, réjölt,
mint igaz-hói lett igazol, igazolt; s az ö, ü-vé változván, lesz révül,
réjtíl, révült, réjíílt (mint igazul, igazult). Ezen alakok azután to
vábbá révít, sőt rojt, riit, vagy épen rít-ti rövidültek, mint igazoltani-hől lett igazojtani, igazétani, igazítani. A mit tehát réülés-nék
(reewlees) találunk írva, azt bátran révülés-nek vagy réjülés-nek
olvashatjuk, mert a magyar nyelvben az éü hangok közvetlen talál
kozása, előttünk legalább, idegenszerű. Én azt hiszem, hogy bajo
san csalatkozom, ha épen a felhozott olvasatokból a kérdéses szó
nak törzsét rev-nek vagy réj-nek állítom.
Mi lehet már a szónak alapjelentése, magokból a Mátyás fel
hozta idézetekből Ítélve ? Ot idézetben a szó világosan lélekben való
elragadtatást, in extasim rapi, jelent, mely lelki állapotban az em
ber látásokat vél látni. Az idézetek szerint tehát ez volna fő jelentése
a szónak, nem a transfiguratio, mint a mely csak az elragadtatásnak
eredménye, vagy a vélt látások következése.
A rév, réj szó, mint egyszeribe látjuk, nem a keresztyén legen
dák útján jutott a magyar nyelvbe, sőt megfordítva, a megvolt ma
gyar szó a legendák által is azon lelkiállapot jelölésére fordíttatok,
melyet az annak előtte jelentett vala. S vájjon ismerhettek-e a po
gány magyarok lélekben való elragadtatást? A természeti vallásban
a bübájosság a fő , a büvos-bájosnak ismertető jelleme pedig épen
az elragadtathatás. Ezt a magyar nyelvhagyomány nem mondja vi
lágosan , mert az általában igen keveset őrzött meg a magyar po
gány hitből, s a mit talán megőrzött is, az többnyire ismeretlenül
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lappang még. Annál világosabban értesítenek erről a rokon nyel
vek , a melyekben a pogányság képzeletei tovább maradtak meg,
vagy teljes divatban vannak még. Tanulságos adatokat közlöttem
a „Vogul föld és nép" czímü munka 159—'162 lapjain. A lappok
mai napig a bűvészet nagy hírében állanak, s elrejtött dolgok kitudása végett hozzájok folyamodnak messze földről mind finnek mind
oroszok. Lönnrot ott jártában 1836-ban Akkala falu vala híres tu
dós vagy bűbájos lappokról. így beszélli Lönnrot az ott tapasztalta
kat: „Akkalába érkezvén a segítséget kereső ember, a bűvész,
miután megtudta, hogy amaz mi végett jött, énekelni kezd, s ad
dig folytatja, míg az énekléstől elalszik. Ez álmában a lapp bűvös
nek lelke kiszabadul testéből, úgy hiszik, s elmegyen azokra a he
lyekre, a melyek felé a bűvös az éneklés közben elméjét irányozta
volt. Fölébredvén — néha egész éjtszaka tart az álom — minden
félét beszéli a helyekről, s úgy teszi hihetővé, hogy álmában tudást
volt keresni. Ezt az elalvást elragadtatásnak, (loveen lankeama-nak
= in extasim abripi) nevezik. Az elragadtató lappról beszéllik, hogy
soha sem eszik sót, mert a sós étel megfosztaná bűvös erejétől. —
Ügy hiszem, ebből világosan kiértjük az elragadtatást, vagy a régi,
most már bizonyos magyar szó szerint, az elévülést, vagy elrejlést.
Tanulságosabb és meglepőbb a vogul bűbájosnak eljárása. Ez
a bűvös dobot (kvojp) veri addig, míg elragadtatásba esik, mi a
test reszkedésével jelenti ki magát, s ekkor azt mondják róla : Tárom
réj tüuen jóhts = a Tarom (isten) réje reá jutott; vagy : Táromnel
réjl johtáues, pinves isten által réj-ve\ van meglátogatva, megrak
va; vagy Iparom jani réj tiiuen johts, láting tciuen ti piní isten nagy
réj-e reá jutott, szólni ösztönzi őt. A réj szótlant vag pubi jelzővel
is találhatni, így: jani réj, vagy pubi réj ; innen mondják : Kotikum
'hajt pubi réj ansí, lauí:pubi réj ánom johts, amely bűvész pubi rejt
érez, az azt mondja: pubi réj jutott reám. — Ezekből azt tanuljuk,
hogy a vogulok az elragadtatást, a melyben a bűbájosok jövendöl
nek vagy látásokat jelentenek ki, rej-nekhíjják ; s meglepve látjuk,
hogy ezen réj szó nagyon egyezik a magyar rév, réj szóval, melyet
a felhozott származott szók törzsének találtunk. Ugyanazon állapot
jelölésére a vogul és magyar nyelv azon szót alkalmazzák: nem
nyilvánúl-e ebből, hogy tehát annak előtte az pogány magyar vallásbeli szó volt, s hogy a magyaroknál a mai vogulokéhoz hasonló
bűvészet divatozhatott. A vogul nyelv a réj szóhoz jelzőül jani-t
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vagy pubi-t teszen; amaz nagyot, ez csudálatost, rendkívülit jelent ;
a vogul nyelv tehát a bűvös elragadtatást nagy réj nak vagy csudá
latos réj-nek. nevezi.
A magyar rév, réj szónak alapjelentését Mátyás transfiguratiónak állítja; én meg épen az általa felhozott idézetekből extasisnak, elragadtatásnak állítom. De akármelyik volna is helyesebb, azt
eleve tudhatjuk, hogy akár az átváltozás, akár az elragadtatás sehol
és soha nem lehet valamely szónak alap, legelső jelentése. A mai
magyar nyelv nem használja többé a rév, réj szót, abból tehát lehe
tetlen annak első vagy igazi alapjelentésére adatokat szedni; a régi
nyelv maradékaiból, melyeket Mátyás összehorda, a szónak törzsét
lehet, de alap vagy első jelentését nem lehet kisütni. Forduljunk a
vogul nyelvhez, melyet mint legközelebbi rokont, a régies régi ma
gyar nyelv egyik ágának tekinthetni. Mit jelent abban a réj szó ?
Az meleget jelent; 1) mint ige : réjém meleg vagyok, Icatl réjí a nap
meleg, melegen süt, réjn vagy rén és réjem, rém az igének participiumai, amaz nomen actoris, ez nomen acti; réjlém l képzővel, gyakorító értelmű, melegszem ; rejtem melegítek stb.; 2) mint névszó :
réj melegség , réjing meleg. Szószerint tehát ott a jani réj, vagy
pubi réj nagy vagy csudálatos meleget teszen, s ez neki alap vagy
clsö jelentése ; az elragadtatás már másod, átvitt értelmű jelentése.
Vájjon lehet-e gondolni, hogy a magyar rév, réj is eredetileg csak
meleget jelentett, s ebből a jelentésből fejlődtek volna az elragadta
tás, vagy épen átváltozás jelentései? Ha kétségünk lehetne az iránt,
azt tökéletesen eloszlatják Mátyásnak a buz szóról tett nyomozásai
ugyanott (Nyelvt. Közi. IV. 205. stb. 11.). Ezek szerint buz hőséget
jelent, mit egyébiránt már Lugossy jegyzett meg az 1858-ban meg
jelent hangrendi párhuzamában, úgy : busz = fojtólég, Baranya; búz
Mélius P. A Mátyás felhozta helyek, p. o. „íme az nagy hév-hóban,
mikoron minden fűszálak még gyökerekből es kiasznak nagy búz
nak miatta. „Felségednek ereje árnyékot hoz neked, azaz meghivejt téged, hogy foganásnak kívánatos buzjá-b&n ne rettenj." A buz
névszóból lesz gyakorító ige buzog, ennek participiuma buzogó, vagy
buzgó == calidus, p. o. Tudom az te munkálódásidat, mert sem hideg
nem vagy, sem hév sem buzgó; vajha hideg volnál avagy buzgó
(utinam frigidus esses aut calidus). Ennek további származékai :
buzgóság , buzgóságos stb. ismeretesek. — Tehát a buz szónak ere
detijelentése is melegséget, hevet jelent; átvitt értelemben nemcsak
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folyadékokról használjuk, p. o. kibuzog a víz, kibuzog a vér, hanem
vallásos ájtatosságot is jelölünk vele, mikor mondjuk , hogy valaki
buzgó ember, nagy buzgósággal imádkozik stb. A buz szónak jelen
tései mind meg annyi tanúi annak, hogy az elavult rév, réj szó igen
ismeleget, hőséget jelenthetett; a vogul re; szó pedig azt mégis
bizonyítja.
A rév vagy réj elavult magyar szót igének és névszónak kép
zelhetjük , mire a megfelelő vogul réj is bátorít, a melynek rém —
réjem alakja nomen acti. Tegyük föl, hogy volt revik, rejik; annak
egyik alakja lehetett azután revem vagy rejem, összehúzva rém, a
melyből további képzés útján lesz rém-lik , mint p. o. fut igéből
lesz futam, ebből futamlik ; foly igéből lesz folyam, ebből folyam
lik ; Ztár(-ít) igéből lesz liáram, ebből háramlik stb. Ezen hason kép
zésű igék bizonyossá teszik, hogy a rémlik igének legközelebb tője
rém, ezé meg re/-(em) vagy rey-(em), s így a rév, vagy réj igesége
nem tagadtathatik. Névszói volta pedig mind azon alakokból tet
szik ki, a melyeket a Mátyás idézeteiből felhoztunk.
Ha a rém szó, miből rémlik származik, árét? vagy réj-nék. szár
mazéka, mi lehet annak alapjelentése? Kétségtelenül ugyanaz, mely
a rév, vagy réj-é. De másod, vagy átvitt értelmű jelentése is elragadtatási állapotot teszen, a melyben látásokat vél látni az ember.
S ez a jelentés jár mai napig a rémlik igével; ez ragad a rem-hez is.
— Mátyás úr a rém-et a rem-eg, reng mozgást jelentő igéktörzsével
egynek tartja, de ebben csalatkozik , ha igaz , hogy a rém-et a rév,
réj gyökszóra kell visszaigazítani.
A rém tehát alapjelentésc szerint kimelegedett állapotot, má
sod jelentése szerint elragadtatási állapotot, s ennek egyik követ
kezése szerint látványt, spectrum-ot teszen. Az ilyen látvány, vogulul szólva, pubi, azaz rendkívüli, csudálatos, s az ijesztös, magyarul
rémséges; onnan van, hogy a rémen megrémül az ember, hogy min
den csudálatos rendkivüliség rémit. A rémület, rémítés megrázza
ugyan az embert : de abbeli megrázás nem egy eredetű a rengéssel
vagy ringatással.
Mondtuk, hogy a rém egy rév, réj igét föltételez : azt a fölté
telt a révedez ige szorosan követeli. A réved olyan, mint a téved,
melynek tév alapigéje már nincsen meg a magyarban, de megvan
még egy másik közel rokonában , az osztjákban, hol téb == tévni,
tébet = téveszteni. A mint tehát alulról fölfelé menve következnek
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egymásután a tévedez, téved, tév: úgy következnek a révedez, réved,
rév, vagy réj. S a révedezik igének helyes jelentése : elragadtatás
ban vagy álomlátásban ábrándozva járni, kelni = schwármen *).

II.
Kegy = stádium, út} mordvinul ki.
A régi emlékekben eléforduló kegy szónak mind olvasatja
mind értelme iránt kétségben vagyunk. „Keg, mint a kög-nek nyílt
formája", Toldy úr előtt látszék elfogadhatónak. Mátyás (Magyar
Nyelvtudomány II. füzet, Pécsett 1863. a 15. és 16. lapján) eredeti
helyekből megmutatja, hogy azt kégy-nek kell olvasni, mely Sylvester nyelvjárásán kígy. Az olvasatra nézve legbizonyítóbb hely
ez : „Az ydöben Jeswsnak tanytwaanny kezzwl ketten mennek vala
az napon , azaz huswet napian egy warosban , kinek newe Emaws,
ky wag'on Jerwsalemhez hatwan keeg'ny feulden." A szóról már
Sylvester megvallja: „Az stádiumot kígy-nek magyarázták, de az
kígy micsoda szó legyen nem mondhatom, egy futásnyé földnek
magyarázhatták volna." — Mátyás maga a kígyó, kégyó szóval gon
dolja megfejthetőnek, „mert a kígyó, részesülői végzetével, kígy,
kegy igére utal. Ez pedig halad, szalad, haladás, szaladás érteményü." „Többet mondhatunk e szóról számosb példák bírálatos öszszehasonlítása után", úgymond ott.
Nem tudom, van e Mátyásnak a kegy jelentésére több adata :
de bár merésznek látszassák is, azt szinte bizonyossággal tudom, hogy
azok a kígyóra nem utalnak. Ez ellen már a köz szemlélet tiltako
zik. Ha a kegy szó mozgást fejezne ki : nagyon különösnek, sőt hi*) Mikor ezt olvastam, Csengery Antal azt közié velem, hogy az elrejtezett
szó mai napig elájuslásról, tetsz-halottról mondják némely vidéken, p. o. nem halt
meg, csak elrejtezett; vagy ez, az asszony ggakran elrejtezik. — Most az én jegyze
teim között is ezt találom : „Elrejtezik. A Pesti Naplót 1858. febr. 20-kán két hóra
betilták , elmondhatni hát róla , hogy elrejtezik a Napló, azaz elalszik. A hosszú
beteg alvást elrejtezésnék híjják." Nyilván akkor hallottam vala az elrejtezés szó
nak eme jelentését, s reá alkalmazám a Pesti Napló esetére. Az elrejtezés hosszú
beteg alvás. Megvan tehát még a mai nyelvben is a rev , rej gyökszónak szárma
zéka. A Nagy-Szótár az el czikkek közt nem hozza fel azt; Kresznerics sem is
meri , ki az occultat szót rö/í-nek írja. S jó volna így megkülönböztetni a rej és
röj gyököket.
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hetetlennek látszanék, hogy a kígyó képzete támasztotta volna a
mozgás képzeletét. A tekeregve mászás nem lehet a mozgás esz
ménye, az emberre nézve, a ki, maga sebesebben mozog, s magánál
még sebesebben haladó állatokat ismer. Ámde föltéve, hogy a tér
mértéket csakugyan a kígyó képzelete szolgáltatta volna: akkor
annak hitregei alapja volna, s az bizonyosan nem szorítkoznék a
magyar népre, hanem közös volna a legközelebbi nyelvrokonokkal.
A kígyó a vogul nyelvben nali = sima állat,és jelping uj = szent
állat (hitregei képzelet); e két szónak nincsen viszonya a magyar
kígyóval. De a mordvinban Jcuj, kujna\ a finnben kyy (ejtsd kii) a kí
gyó ; ezek nyilván viszonylanak a magyar kígy-ó-hoz. Lássuk hát,
hogyan nevezik a finnek és mordvinok a tér-mértéket. Finnben penikulma vagy penin kuulema = milliarium, mensura viae. E z , szószerint kutya-hallás-t teszen , szenvedő , nem cselekvő jelentésben,
tehát azt teszi: a meddig a kutya-szó elhallik. Úgy látszik, hogy
újabb időben nem akarták ezt elhinni a déli finnek, hanem okosab
bak akarván lenni a nyelvoknél, peni-kuorma — kutya-teher, perikuorma = alap-tehernek , az esztek is peni-koorrna-nak magyaráz
ták, úgy okoskodván, hogy elődeiknél az volt az út mértéke, a med
dig a kutya elbírhatja terhét. Mink hasonlóképen jártunk a mélyföld-doi. Mit is jelenthetne a mély-ío\d ? Tehát mér-földnek , vagy
mértföldnek magyaráztuk, azt gondolván, hogy a mit az újabb kor
sem tett még nálunk, azt a tatárjárás idejében tették, t. i. megmér
ték vala az utakat, s egy-egy kimért darab az milliarium. Pedig a
mélyföld nem más j mint a deákos mille-föld, mely németül meile,
s lehet, hogy ebből való a magyar wiefo/-föld. Hogy eldöntsük a finn
pert, lássuk, mint nevezik a mordvinok a mélyföldet? Ügy híjják,
hogy vajgel-pe — azaz szóhangzás vége, tehát, a meddig elhallik a
szó. A vogul is úgy híjjá, hogy amp suj, mi betű szerint: eb sző.
Már ezekből világos, hogy a finn penikulma csakugyan penin-kuulema, azaz kutya hallás, szenvedő jelentésben, a mint most veszik is
a finnek; s hogy az észt peni-koorma-t is peni-kmdma-vá kell vál
toztatni. A török nyelvben is cagtfim (•r^W- (kiáltás) távolságot je
lent a mennyire a szó elhallik, egy orosz verszt. Még egyet hozok
fel. Ahlqvist a mordvin-moksa nyelvtana 61. §-ában megemlítvén
a vajgel-pe-í (szóhallás vége), s azt így magyarázván „alsó eigentlich
eine Stimmweite , vergleiche Finnisch penin kuidema , peni-kulma,
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d. h. soweit man den Hund hört", egy jegyzetben hozzá teszi: „in
Norddeutschland ,einen Hundeblaff weit.'"
Úgy látjuk tehát, hogy a finn, ugor, török népeknél az út ere
deti mértéke az volt, a meddig a szó elhallik; hogy a finnek, vogulok, söt éjszaki németek is, a kutya-szót, a törökök, mordvinok csak
a szót magát teszik ki, mikor út-mértéket akarnak kifejezni. Lehet-e
ily nagy megegyezés ellenére csak gondolni is , hogy a magyar az
út mértékét a kígyó képzeletéről vette volna ? Úgy látom, hogy az
lehetetlen. Tehát mit jelentsen a hegy, kígy szó ? Alkalmasint azt,
mit a vogul suj, a mordvin vajgel, a török p*Áls&>, t. i. Aeáltást, ki
áltást ; s ezen magyar szónak első tagjában a ké-, M-ben találjuk meg
a kegy} kígy szónak gyökerét. — Révai az Antiquitates literaturae
Hungaricae 158. §-ában a Temetési Beszédben eléfordúló keassatuc
szóra nézve ezeket írja : „Verbum clamat cultiores Hungari hodie
kiált dicunt. Vulgus omittit consonam l, dicitque kiát. Frequentes
sünt, qui etiam i vocalem in aliam mutant: et alii quidem in e, proferuntque keát, quemadmodum et hoc manuscriptum habét, keássatok, clamate: alii verő in a, sed interserunt facilioris pronunciationis caussaj, euphonicum, kaját1' S erre felhozza a régi biblia for
dításból e helyet: Vigadjatok s kajáltsátok ö nevét. — Három alakja
van itt a szónak: kajált, kéált, kiált, s első tekintetre is a kajált-ot
kell eredetinek, vagy ősinek venni, a melyből a többi kettő vált. A
A kajált igének tője kaja, mert a t képző, s a z / vagy csak beszöktetés, mit a magyar nyelv a hosszú magánhangzók után szeret (p. o.
bov-dog = bó-dog = bol-dog; ov-ni, ó-ni, ó-talom, oltalom; ovdni, oldani stb.), vagy igeképző, ha t. kajál bizonyos szó, mit a szó
tár-írók felhozta kajál bajái bizonyítana, melyből kajál-t lenne.
Hogy a kaja, kéja, kéa azonosok, mutatják a felhozott példák.
A magyar kaja , kaj-nak egyik rokona a vogul h'ij, melynek
igéje klijé = kiált, kéát, mely kiáltást jelent, hogy jöjjön elé az
isten, s hallgassa meg az imádságot; kaj-sau mintegy kiáltó ének,
azaz hymnus. Mint névszó a káj kiáltás. — Másik rokona a magyar
szónak a finn kaja, ebben : kajata hangzani, miből kaje', kaju echó,
clangor, sonitus. A régi magyar kegy szó bizonyosan a magyar kaja,
kéja, kéj gyöknek származéka, mely gyök, mint látók, megfelel a
vogul kaj-nek s a finn kaja-nak. Hogy a kéj-b'ól kegy váljék, valami
névszói képző kell, melyben g lehetett, s mely p. o. légy musca,
vagy, vagyon opes stb. szóban fordul elé. Ez a g képző /-vei is le-
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het rokon, legalább a hiv, lev, viv stb. igetök, a conjunctivusi^' kép
zővel (tud-ji'-on) gy-t mutatnak, így: higyen, legyen, vigyen stb.
A magyar kegy szó tehát echo-t, clangor-t jelent, s azonképen
fejezi ki az útmértéket —• a meddig elhallik a szó —, mint a török,
mordvin, vogul hangzást jelentő szók , s mint a finn, észt, sőt lapp
(bána-gullam = finn penin kuulema) „kutya-hallás."
Ha kegy hangot jelent, s azután úttnértéket, mit teszen hát a
magyar út f
Az út szót egyszer a finn tie szóval vetettem össze, a tie-t átvetés által egynek gondolván a magyar út-tsd. De egy az, hogy az
átvetésnek nem igen találni biztos példájit; más az, hogy az után
viszonyítót az „útjána másának hiszem; úgyde a finn tie ==• út nem
szolgáltat ilyenféle viszonyítókat. Az után viszonyító, jelentésére
nézve, nagyon megegyez a finn jalkeen-ne\, melynek tője jalki,j'alj,
a magyar jel szóval azonos. Azt kezdettem tehát gyanítani, hogy az
út szó talán hasonló alapjelentésü, ha az után csakugyan az útjánnak mása.
t

i

íme, az Arpádkori új Okmánytár 262. lapján, egyik 1229-ben
kiadott oklevélben ezt olvassuk: Concessimus etiam, ut populus
dicte térre nec ad incidendas indagines nec fossam faciendam extra
castrum vei citra Musuniense sive alias a quoquam ullo modo ire
eompellantur (sic !) nec etiam denarios, qui vocantur uothpenez alicui persolvant. — Ezt ismétli az 1230-ban kelt oklevél a 271. la
pon , de utpiniz-t ír. Az idézett oklevelekben a besenyők földjéről
van szó, melynek neve Leguentow vagy Leginthov Mosonymegyében.
Ez talán a mai Légen (Kaltenstein). Az uothpenez, utpiniz világos,
hogy útpénz; s az uoth szerencsés kalauzzá lesz az út szónak fejte
getésében.
A vogulban uot, uont jegyet teszen, mely az utat jelöli, s akár
fákon tétetik, elcsapván rólok egy darab kérget, akár a földre lerakatik valami; az uot, uont-bó\ lesz ige : uotém, uontém fákat jegy
zek, útnyomokat csinálok ; uontmém ugyanaz, uontmi útjegy, többes
ben uontmit nyomásút, tulajdonképen útjegyek. A régi magyar
uoth = út, s ez szinte azonos a vogul woí-tal, uont-iú. Az n az uont
szóban nem okoz zavart, mert n és m szokott a vogul szók dentalis
és labiális betüji előtt föltűnni, p. o. a magyar ül, vogulban unl, a
magyar lúd vogulban hint; s az amp-svj~ban előforduló amp meg
felel a magyar eb-nctk : így tehát a magyar uot, út igen is lehet a vo
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gulban uont, annál is inkább, mert az már a vogulban is uot. Nem
csalatkozhatunk tehát, ha állítjuk, hogy a magyar út szó is eredeti
leg jelt, jegyet tett, mely jelöli, merre kell menni.
Ez által az után viszonyítónak alapjelentése is ki van derítve.
Valakinek útján menni, annyi, mint az általa tett vagy hagyott je
gyek nyomait követve menni. Innen van az után viszonyítónak nagy
értelembeli megegyezése a finn jálkeen viszonyítóval, melynek tője
jálk vagy jálj (jcilj azt teszi, hogy jel (e két szó is, finn jalj, jal, azo
nos a magyar jel-leY).
Hogy útján mint viszonyító után lehet, abban nem találunk
nehézséget, ha azon szók változásait tekintjük, a melyekből a vi
szonyítok alakultak. Ha belen-h'ól ben, belé-höl bé, sőt be válhatott ;
ha miáltal miá-vá rövidülhetött: még könnyebben válik útján-ból
után. Nagyobb nehézség látszik abban, hogy a harmadik birtokos
szemólylyel (útja) s n viszonyítóval (útjá-w = után) képzett szó is
mét birtokos ragokat vegyen föl, p. o. után-om, utánad, utánunk,
utánotok, a melyek ellenköznek is a megvolt birtokos rag szemé
lyével. Mert az út-ja-n-ban 3. személyüja van; az utánom stbiben
pedig ehhez első és második személyü ragok járulnak. De a viszo
nyítok épen az által váltak viszonyítókká, hogy elfeledték az első
ragozást, s mintha tőszók volnának, új személy- és viszonyító rago
kat vesznek föl. Ilyen tetőzött ragozásnak példája p. o. az épén
nem szokatlan elibém, mely (el-é-je-be-m) négy ragot halmozott fel,
két viszonyító ragot : é és be, s két személyi ragot : je és w ; — a
fölibe viszonyítóban csak az utolsó m rag hibázik, a többi három
abban is benn van. E tekintben tehát az titánom nem él nagyobb
szabadsággal, mint a többi viszonyítok.
Ha a magyar út jegyet nyomot jelentő szóból lett : talán más
rokon nyelvben is úgy esett az; s ha igen, az újra megerősíti az út
nak jegy-féle értelmét. S valóban úgy is van. A lapp nyelvben kaja
jegyet teszen, p. o. route kaja vas jegy, azaz késsel, fejszével csinált
jegy; azután nyomot és utat teszen, így kerres-kcija szánnyom, azaz
szánút. Finnben is keino nyomásút. Ezekhez tartozik a mordvin ki
is, mely utat jelent, a nélkül, hogy tudna valamit a jegyről, mint a
magyar út sem tudja már, hogy eredetileg jegy, nyom volt.
De az úcza nem út-cza, azaz kis át, hanem az ulica, szláv szó;
mi tehát azt vagy ulczának vagy úczának írjuk.
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III.
Odutta vola, tilutva, tiluvt gimils, odút hotolm.
Az Árpádkori új Okmánytár 132. stb. lapjain határperbeli Íté
letet olvasunk, mely a határjárást foglalja magában, s tehát elészámlálja a határjegyeket. Ezek közt többször megemlíti a Holtvágot, de
csak egyszer írja „holtwag"-nak, háromszor pedig „kolutwag"-nak.
Az oklevél 1214-ben költ, s minthogy Wenzel akad. tag az eredeti
után közli, mely a Sz.-Mártoni főapátság levéltárában őriztetik, föl
lehet, sőt föl kell tennünk, hogy híven van lemásolva *). Minthogy
a holt szó lehető könnyű kiejtésű, s minthogy bajos elhinni, hogy
az oklevél írója háromszor egymásután hibásan írt volna holutwagot holtwag helyett: azt kell elfogadnunk, hogy 1214 tájban azon a
vidéken ezt a szót holut-nak és holt-nak. ejtik vala. De a híres Te
metési Beszédben is az odutta vola, tilutva, odút hotolm, tiluvt giww7s-félék mellett hadlava choltát olvasunk; a Temetési Beszédet is
(legalább leíratását) abból a korból valónak tudjuk. Valamint tehát
ebben a cholt mellett odút, tiluvt: úgy a mi oklevelünkben is holt
mellett holut fordul elé.
Ilyenekben nem szabad nem is lehet írásbeli botlásokat gya
nítani, mert azok az akkori ejtést tükrözik vissza. Híjába tagadjuk
a Tem. Beszédbeli ísemucut azonosságát a finn ása-vel, azt vitatván,
hogy amaz ise ó's-nek ejtendő : mikor a két Temetési Beszéd az ö
hangot a szók elején kivétel nélkül w-vel fejezi ki; s az egy helyen,
hol iv-et akara ejteni, iv-et is ír, „hug isten iv imádságuc mia bulsassa w bunet", — mit Révai, nem emlékezvén a miv, tiv, iv szabályszerüséges voltára „vö imádságuk" olvas, s összezavarja az
egyes-számu 6'-vei a többes-számu iv-et (ő bűnét, iv imádságuk).
Avagy írásbeli hibából volna ugyanazon Okmánytár 31. lapján egy
1086. évből költ oklevélben a következő: „Terminaturab occidente
*) Mégis nagyon érdekes volna tudnunk, vájjon igazán jobagiones áll-e az
oklevélben s nem joubagiones. Ajoúbagio, johagio szó megfejtést vár még. Mert
hogy az nem lehet jobb-agy, mintegy „besthaupt" a német jog szerint, melylyel a
jobbágy (az új értelemben véve) földesurának tartozott, kitetszik már onnan is,
mert nálunk a barones regni is jobagiones voltak.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK.

V.

17
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ad caput voraginis, quod dicitur churchu-feu.u Az ember alig hiszen
szemének, mikor először lát ilyeneket! A „caputvoraginis" mi vol
na egyéb , mint torok fö, s ezt az oklevél churchu-feu-nok írja; pe
dig ez finnes, kurkku torok lévén a finn nyelvben; kurkku pad szószerint azonos a churchu-feu-ve\. Az nem gyöngíti a szószerinti azo
nosságot,, hogy nem tudjuk a churchu-nak valódi ejtését: mert ám a
Temetési Beszédben is turchu-t találunk torok helyett („hug turchucat mige zocoztia vola"). — Ugyanezt olvassuk ugyanarról a hely
ről egy 1234. évbeli oklevélben (lásd Árpádkori új Okmánytár 331.
lapján) : „Mete verő ejusdem térre Cuyar secundum privilégium
sic incipiunt: terminatur ab occidente ad caput uoraginis, quod di
citur Churhu-feuu stb., csak hogy itt Chu helyett hu van, mi azon
ban nem rontja le a szó azonosságát.
Továbbá abban az 1086-dik évben költ oklevélben így foly
tatódik a határjárás: „Hinc vádit ad puteum, de quo descendit ad
torrentem Gremce, qui ducit ad portum Tugut, a quo trahitur ad
fontem qui nominatur Tubut-Sedu; inde fertur ad puteum Tuhut,
qui ducit ad viam exercituum" stb. Itt a Gremce bizonyosan a mai
Gerencse patak vagy folyócska; a Tugut, Tubut, Tuhut alkalmasint
egy név, a g, 6, h betűkben lehet írásbeli hibát gyanítani. A Geren
cse mentiben a Tugut-révhez juthatni, (qui ducit ad portum Tugut),
s innen a Tubut-Sedu-hoz. Mi ez ? A Sedu szó annyira nem volna
idegen a finn Silta-(híd)-hoz, mint a churchu nem a finn kurkhu-hoz\
a silta mordvinul sed, s ez már azonos a szöveg sedu-j&v&l, ha „ad
fontem" helyett „ad pontem" állana. S kérdés, nem kell-e „ad pon
téin" olvasni? E napokban olvasék Biharmegye sárréti járásából
egy fergetegről (Hon, 1866, jul. 13. sz.), mely égig felkavará, „a
holt Berettyó kotu-pernyéjét11', s a mely tudósításban a kotu-földégést
a nagy hőség egyik okának nevezi a tudósító. — Mi ez a kotupernye, kotu-földégés ? A tudósításból azt sejtem, hogy az állóvíztől
csupaszon hagyott iszap-földről van szó, mely olyanná válik mint a
pernye. De hát mit jelent a kotu szó ? azt-e, mit a finn kytö, t. i.
„ignis occultus, vei latenter ardens", melynek igéje kydön} -töd,
vagy kyden, -tea azt teszi, „latenter uro, maximé de igne humum
urente."? Azért hozom fel, hogy vele kitaláltassam a kotu-nak igaz
értelmét.
Mind ezek szorosan nem ide valók, de azt akarják elértetni,
hogy a rokon nyelvekben számtalan tények találhatók, a melyek
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egymást felvilágosítják. Ilyén világosítást keresünk most az odút,
tilut, holut-íéie alakokra.
Nem dicsekedhetünk avval, hogy értjük az igék mód- és idöképzöjit. Addiglan, míg megértendjük, a tények egybeállításával és
egybehasonlításával kell beérnünk. Lássuk tehát itt a jelen és múlt
idők alakjait.
A

finn

nyelv-

Lapp:
Praesens:

csoportban.
Finn:

mana-m megyek
mana-k
stb.
manna
stb.

mene-n
mene-t
mene-e

Praeterit. • mann-i-m menék
mann-i-k
stb.
manna-i
stb.

men-i-n
men-i-t
men-i.

Perfect. :

lám manna-m
lak manna-m
la manna-m

ölen men -nyt
ölet men -nyt
on men-iíyt

lap manna-m
lappét manna-m
lak mann-am

ölemmé men-neet
ölette men-neet
óvat mer L-neet.

A praeteritum képzője i mind a lappban, mind a finnben, mely
i az ige utóhangzóját elenyésztette, kivéve a lapp 3 dik személyé
ben. A perfectum nem egyszerű alakok, hanem áll a lappban la
(lenni) segédigéböl és a participiumból; a finnben ole (val) segédigéből és a participiumból. De a lapp és finn participium közt kü
lönbség van. A lapp képzője w, mely m-es igésnév közönséges a
finn, ugor, sőt török nyelvekben is; tehát a lapp mannám = finn
menemd annyi, mintha menemés-t mondhatnánk a magyarban, mint
mondhatjuk tudo-má-st stb. — A finn participium képzője nyt
(nut), mely a többes-számban neet, s fölveszi a viszonyi ragokat.
Ez a nut (sano-nut ölen = szóltam), nyt képző nem találtatik a lapp
nyelvben.
17*
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Az ugor nyelvcsopor
Mordvin:
mofa-n
mola-t
mof-*i

Praesens.
Mayyar:

Vogul:
miné-m
miné-n
min-í

megyek
mégy
megye-n

tban.
Osztják :
men-da-m
men-da-n
ment.

Praeteritum.
mof-i'-n
mol-i-t
mof-í-s

min-s-em
min-s-en
min-s

men-é-k
men-é-1
men-e

men-e-m
men-e-n
men-ő-t (men)

Perfectum.
olém ménem
ólét ménem
olé ménem

men-t-em
men-t-él
men-t

úttam ménem
úttan ménem
útt ménem.

Hogy tovább lássunk, tegyük még ide a török ige alakjait is
az egyes-szám harmadik személyében. Praesens : gel-ir , praeteri
tum : gel-di, perfectum : gel-mis. — A mordvin mol'an tulajdonké
pen a magyar múlni-hoz hasonlítható; a török gel jönni-t jelent in
kább, p. o. gitmek gelmek — menni jönni, de a szó összehasonlítható
a magyaj; kel-ni, finn kay-da, lapp gall-et szókkal.
Az ugor nyelvcsoport már a praesensben mutat fel különös
ségek et-^hhoz a nézethez szoktunk, hogy a praesens jelleme épen
az idő-képző híjában áll, s ez a nézet igazoltatik is a lapp, finn és
vogul példák által, de nem igazoltatik az osztják által, mint a mely
da, t képzőt mutat; nem igazoltatik a mordvin által, mely a többes
szám első és második személyeiben mutat ilyetén képzőt. Nagyobb
világosság kedvéért tegyük ki az egész mordvin és osztják praesenst.
Mordvin:
Praesens : mofan
moíat
moli
molh-ta-ma
molh-ta-da
moli-Aí

Osztják :
men-eZa-m
men-da-n
men-í
men-de-u
men-de-da
men-de-t.
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Praeterit.:

molin
molít
mol's

ménem
ménen
menőt

mol'i-ma
moYi-da
mofs-í

mene-w
men-da
mene-t.

Azt látjuk itt, hogy az osztják praesens mind egyes- mind
többes-számában da} de, t áll az alanyi ragok előtt : hogy miért ?
nem tudjuk. A mordvin praesens egyes-számában nem látunk ilyest,
de többes számában van ta az első és második személybeli alanyi
ragok előtt, a harmadik személy alanyi ragja előtt álló h azért nem
vehető számba, mert az i, l, r utóhangu névszók is a többes szám
beli t előtt h-t vesznek föl, ezt tehát a harmadik személy többes
számának jelelŐjéhez tartozónak veszszük. Mondám, hogy nem tud
juk , mit keres a da, de, t áz osztják, mit a ta, da a mordvin praesensben; de azt látjuk, hogy ott van. S hasonlót találunk a hiv} lev>
tev, vev, vív magyar igékben is , a melyek praesense : hi-sz-ek, lesz-ek, te-sz-ek, ve-sz-ek, vi-sz-ek; találunk ilyet az alv,fekv, haragvféle igékben, a melyek praesense: alu-d!-om vagy alu-sz-om (al-sz-om),
fekü-d!-öm vagy fekü-sz-öm (fek-sz-em), haragu-á-om, vagy haragusz-om (harag-sz-om) stb.; találunk nemit a val és men igék praesensében is : va^y-ok , megy-ok. Mind ezek praeterituma: hiv-é-k, levé-k, tev-é-k, vev-é-k, viv-é-k, alv-á-m, fekv-é-m, haragv-á-m, a Te
metési Beszédben : haraguv-é-k, haragu-é-k helyett stb., val-é-k
men-é-k. S ezek a magyar praesensek még az egyes-számbeli har
madik személynek ragjával is kitűnnek: hisze-n, lesze-n, tesze-n,
vesze-n, visze-n, alszo-n, feksze-n, a hol vidékbeli szokás nem ikesíti azokat, így: alszik, fekszik; továbbá vagyo-n, megye-n. Hogy
ezen n valóban a személynek jelelöje, mutatja többes-számu ragja :
nák, nek, melynek w-je csak az egyes-szám jelelöje lehet. A felho
zott tüneményeket nyelvtani szabálytalanságoknak tekinti a közön
séges felfogás : de a történelmi nyelvtan sokszor az anomáliákat a
törvényszerűség maradékainak ismeri fel. Hát ha a magyar prae
sens is képzővel bírt volna! Talán azon ok, mely a közönséges (nem
ikes) igék praesenséböl eltolta az egyes-számu harmadik személynek
alanyi ragját, hagyatta el velők a praesens képzőjét is. Mert az úgy
nevezett szabálytalan igék tője v (u), l, w-nel, a többiek pedig né-
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mákkal végződnek *). Azért hozván fel azt, hogy a magyar igének
bajos volta kitűnjék, a praeteritum és perfectum alakaira me
gyünk által.
A praeteritum képzője a lapp, finn, mordvin nyelvekben í,
mely a tő utóhangját el is enyészteti, a magyarban a} e (tud-a, men-e),
az osztjákban is e. A nélkül, hogy megmondhassuk, honnan való e
képző s mit jelent, annak mégis közös származását sejthetjük. Azon
ban a vogul praeteritum képzője s (m'm-s) , mely s feltetszöleg a
mordvin praeteritum harmadik személyében is eléfordúl (moí-s,
mol-st), továbbá a török praeteritum képzője d (gel-c?-im, gel-d-in,
gel d-i). Valamint a magánhangzós (i, a, e) képzőnek közös szár
mazását, úgy gondolhatjuk a d és s-nek közös eredetét is; mit gon
dolnunk a nyelvek rokonsága késztet. Azelőtt hajlandó voltam a tö
rök d és vogul s képzőt a magyar perfectum képzőjével (tud-í-am)
egynek tartani: de azt a nézetet nem támogatja a vogul és a török
praeteritum jelentése, mely határozottan a magyar a, e-a múlttal
egyez meg; még kevesbbé támogatja a betűk változásának törvé
nye , ha szabad úgy neveznem, mely számtalan példáját mutatja
annak, hogy a vogul szók t-je a magyarban sz vagy e (sáía száz,
saíer ezer, vií' viz stb.), de tudtomra, egy ellenkező példáját sem
mutatja, hogy t. i. a magyar szók t-je a megfelelő vogul szókban s
volna, mint volna a men-í vogulban min-s. Még hatalmasabban el
lenzi azt a nézetet eme tapasztalás, hogy a praesens és praeteritum
általában egyezők a finn, ugor és török-tatár nyelvcsoportokban, de
a perfectum alakjai sokkal különbözőbbek : annálfogva tanácsosabb
a, d, s alakú praeteritumokat az i, a, e alakú praeteritumokhoz so
rozni , azt tevén föl merészen, hogy a praeteritum eredeti képzője
dif si (ti), vala, melynek mássalhangzós eleme a lapp, finn, magyar,
osztják és részben a mordvin nyelvben elenyészett, de megmaradt
a törökben, vogulban, s a mordvin harmadik személyében.
A perfectum a lappban (Iá mannám), finnben (on mennyt), vo
gulban (olí ménem), osztjákban (útt ménem) a segédigéböl és nő
mén verbi-ből vagy participiumból össze van téve, s az a participium
alakilag is egy a lapp, vogul és osztjákban, t. i. manna-m, mene-w.
A mordvin nyelv nem is ilyenféle szerkezettel, hanem más fordula
tokkal él a perfectum kifejezésében. A finn perfectum a segédigéböl
*) Ismerjük az akartva alakot; nem tartozik-e az is az itt fejtegetett rend
hagyókhoz ?
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(olen — vagyok) s nut, nyt képzöjü igés névből van szerkesztve,
p. o. olen sano-nwí mondtam, olen men-nyt mentem, olen turite-nut
tudtam, olen k'áy-nyt keltem stb. Ez az igés névszó rendesen veszi
föl a viszonyragokat, tehát:
sano-rceen, men-neen, tunte-neen, k'áy-neen,
sano-neeí, men-neet, tunte-weeí, k'áy-neet stb.;
fölveszi a birtokos ragokat is : sanonee-m, sanonee-si, sanonee-wsa
stb., mint a közönséges névszók. A finn perfectum alakja tehát na
gyon különbözik a praeteritum alakjától. — A török perfectum mis
képzővel alakúi, p. o. gel-mié jött, mely azután a praesensbeli alanyi
ragokat felveszi, így: gel-mis-im, gel-mis-sin, gelmis-dir stb. jöttem?
jöttél, jött; egyébiránt nem mutat föl semmi különösséget.
A magyar praeteritum most t képzöjü, p. o. tud-í-am, tud-í-ál,
tud-o-íí, tud-í-unk, tud-ta-tok, tud-í-ak vagy tud-ía-nak; kel-í-em,
kel-í-él, kel-í, kel-í-ünk, kel-íe-tek, kel-í-ek vagy kel-íe-nek. Az első
személy azért tetszik föl, hogy alanyi ragja m1 holott k volna sza
bályos ; a második személynek alanyi ragját a praeteritumban is
találjuk : tudá-Z. De hol veszi magát a tt a harmadik személyben ?
Mondjuk : tudtam, de mondjuk: tudtom is, p. o. tudtam, hogy
így lesz; tudtomra nem ment el; mondjuk : hált, holt, halott. A halt
ige, meghalt az ember ; a holt inkább névszó, vagy participium, p. o.
holt ember; halott, németül die Leiche, corpus exanime. Még 15 év
vel ez előtt a magyar tisztességesen halottat, vagy holt tetemeket kí
sért vala a temetőbe, most hullákat, azaz dögöket, visznek ki, mert
dögvészben hull a marha; hacsak a német hülle-t nem nullázták
magyarrá a magyar poéták, — mert ők találták fel a hullát. —
Csakugyan hát sok megjegyezni valót lelünk a magyar perfectumban, s azok közé tartozik az odut-féle régi alak is.
A Temetési Beszédben olvassuk : „Es odutta vola neki paradisumut hazóá"; — „heon tilutva wt ig fa gimilcetvl"; — „tiluvt
gimilstwl"; — „odút hotolm," Mátyás Flórián a „Magyar Nyelvtu
domány" II. füzetének (Pécsett 1863.) 47. 48. lapján kétségtelenné
tette, hogy a tilutva szónak cselekvő tője til szenvedője tűik; a tű
nek valóságát pedig legbizonyosabbá teszi a régi tilódik alak; egyéb
iránt a tilos, tilalom folyvást hirdetik azt. Ennek a til-nek tehát tilut
perfectumát, mint az acZ-nak adut perfectumát, találjuk a Temetési
Beszédben. De ha az adut alakjában az w-t a d után közvetlenül
álló t miatt szükségesnek találhatta az ejtés : a tilut-n aktijára néz-
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ve nem áll a kiejtési ok, mert a tilt könnyű és szokott magyar hang
következés. Avval ütni el a dolgot, hogy a Temetési Beszéd helyes
írása ingatag, nem lehet: mert az inkább azt mutatja, hogy lehető
szorosan követi a kiejtést, hogy tehát nem írt le egy hangot is, a
melyet akkor ki nem ejtenek vala. S ha az 1214-ki oklevélben egy
szer találunk holt-vágot, de háromszor egymásután következő he
lyeken holut-vágot: azt kell gondolnunk, hogy a többség döntvén
holutvág a helyes írás, s a holtvág vagy hibás írás, vagy azt bizo
nyítja, hogy akkor a holut mellett már holt-&t is ejtenek vala, mi
utóbb általánossá vált. Mielőtt azonban ezen perfectumbeli u-t kér
dőre fogjuk, lássuk még szorosabban az alakok mivoltát a Teme
tési Beszédben.
Odutta és tilutva. Miért áll ott tt, itt meg a t után va ? Révai
ezen alakok megfejtésére annak híjával vala, mi nélkül egyáltalá
ban nem lehet boldogulni; ö nem tudá még, hogy a tárgyi igerago
zásban egy rag fordul elé, a mely a tárgyat jelöli, s mutató névmás
természetű; s hogy ezen rag ja, va. Helyesen taglalja a kérem, kér
ném alakokat (lásd Antiquitat. lit. Hung. 111—122. lapjait); de azt
nem tudja vala, hogy nem „j, v euphonicumról", hanem egy mutató
névmásról van szó, mely a tárgyat illeti, s mely egy természetű az
l raggal, ebben : tud-Z-ak; csakhogy ez a második személybeli, a ja,
va pedig a harmadik személybeli tárgyat nézi. Hogy ezen tárgyi
igeragozás az egyes-számban a névszó birtokos ragozásával egyen
lő, az másodrendű érdek: de hogy amaz más természetű mint ez, a
kettőnek többes-számbeli alakjai is kitüntetik, mint a szemlátomás
mutatja :
kez-ünk
kez-(e-)tek
kez-ök

kér-j-ük
kér-i-tek
kér-i-k

J
|

almá-tik
almá-tok
almá-jok

tud-j-uk
tud-já-tok
tud-já-k.

A tilut alanyi perfectum 3-dik személye; a tilut-va pedig a
tárgyi perfectum 3-ik személye. Ez a va az odutta-bsaa. ta-vá haso
nult, odutva helyett; a tt tehát tv-hö\ való. Hogy most adott- ot írunk
két tf-vel, adót helyett, azt szófejtésileg igazolni nem lehet; a régiek
többnyire csak egy t-vel irták az alanyi perfectumot. A Temetési
Beszéd illető helyeit így kell tehát a szófejtés adatjai szerint írni :
es odutva vola neki paradimmot (és adutta vala neki a paradicso
mot) ; — heon lüutva wt (héon tilutta öt).
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Odút hotolm; tüuvt gimils. Az odút alanyi perfectum, participium szerepében. Tüuvt is az; de a v-nek nincs helye a perfectumbeli, vagy participiumbeli t előtt. Az a v, melylyel a tilutva-h&n ta
lálunk, a t képző után áll, a hol helye is van, avval tehát nem lehet
a tüuvt tf-jét összezavarni. De lássuk most, honnan lehet származ
tatni az u-t a felhozott alakokban ?
Eddig a perfectum és participium alakjainak képzőjét í-nek
gondoltuk : de az ellen tanúskodnak az emiitett odút, tilut, holut ala
kok, melyek két utolsóját u nélkül is könnyű kiejteni. Ha még is a
felhozott nyelvemlékek az u-t felmutatják : kell hogy oka legyen;
minthogy pedig az itt nem lehet kiejtésbeli vagy széphangzatbeli,
kell, hogy szófejtési legyen.
Látók, hogy a finn, ugor és török nyelvek a praeteritum kép
zőjében nagy megegyezést mutatnak ; látók, hogy a lapp , vogul és
osztják nyelvek a perfectum alakjaira nézve is egymással megegyez
nek ; látók végre, hogy abban a finn, magyar és török nyelvek együtt
különböznek a lapp, vogul és osztják nyelvektől. Vájjon lehetetlen
volna-e, hogy azok meg magok közt megegyezzenek, a perfectum
vagy participium perfecti alakjaira nézve ?
A finn participium perf. k'áy-nyt, a magyar kel-í, a török gelmis ugyan, de ha egy régi magyar alakot veszünk, p. o. holut, akkor
így lesz a három participium egymás mellett : finn. kuol-nut, magy.
hol-ut, török öl-mis. Nem lehet-e föltenni, hogy a magyar participium
perfecti képzője is mut (nut) volt, s hogy a három nyelv illető alak
jai réges-régen így viszonylottak vala egymáshoz :
kuol-WMí, h.o\-mut, öl-mis" ?
De hogyan válhatott volna hol-mut-ból előbb hol-ut, azután
hol-tf Az ige többes-számbeli alanyi ragja eredetileg muk volt:
v&gy-muk, tná-muk, tárgyi raggal: tud-ja-muk. A vagymuk-, tudmukból lett vagyunk, tudunk; a tudjamukból lett tudjuk. Ebben az alak
ban a jamuk, juk-ra,, tehát a muk, uk-ra, rövidült. Vájjon a lefolyás
eredményére van-e különbség a hol-mut-hól vált hol-ut s a tud-jamuk-ból vált tud-j-uk közt ? Tehát hol-mut, od-mut, til-mut-bbX csak
ugyan válhatott hol-ut, od-ut, til-ut. Ilyen lefolyásra a finn nyelvek
ben is találunk némi hajlamot. Látók, hogy a finn participium perf.
képzője nut, nyt; ez az észtben mid, de itt sokszor nd-vé rövidül,
p. o. finn. anta-nut, észt. anda-nud és anda-nd, magy. ad-ut. Ez az
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anda-nd alak a változásnak azon fokán áll, melyen a magyar ludá-nk,
e helyett: tud-á-muk.
S ez a lefolyás nem egyes tünemény, a rendszámok hasonlót,
s felette tanulságost mutatnak *). Elhagyván az elsőt és másodikat,
melyek többnyire nem számnevek, 3—6-ig hozzuk fel először a sors azután a rend-számneveket
3
4
5
6
3-dik
4-dik
5-dik
6-dik

a vogulból:

magyarból :

kórom
nile
iit
kat
korm-it
nil-it
át-it
kat-it

három
négy
öt
hat
harmad
negy-ed
öt-öd
hat-od

finnből :

osztjákból :

kolme
neljá
viite
kuute
kolm-ant
nelj-ant
viid-ent
kuud-ent

chűdem
net
vét
chűt
chűt-met
líet-met
véf-met
chűda-met

A rendszámi képző az osztjákban met, a finnben ant, ent, a
magyarban ad, ed, od, öd, a vogulban it. Szakasztottan így változott
a mut participium perf. képzője ut-tá, mint a rendszámi képző met
utoljára it-té vált. Nem lehet tehát kétség az ellen, hogy a föltétele
zett odmut, hol-mut, til-mut nem válhattak volna od-ut, liol-ut,
til-ut-tá.
Hát mit csinálunk a til-uvt-ta\ ? Ebben a v vagy írásbeli hiba,
vagy ha annak nem szabad volna tartanunk, legvilágosabb bizonyí
téka, hogy csakugyan til-mut volt az eredeti alak, mely a változás
lefolyásában előbb til-umt vagy til-uvt-tá,, s utoljára csak til-ut-tá lett.
A til-ut, od-ut, hol-ut-bó\ igen könnyen vált tilt, hol-t; csak a
néma betűk után marad meg a régi u, melyet most o, ö, é n e k ej
tünk, így ad-ot, tor-öt, vet-et. Minthogy pedig a tárgyi raggal ezek
így voltak eleinte: od-ut-va, tör-öt-ve, vet-et-ve, s azokat később így
ejtették : od-utta, tör-ütte, vet-ütte : nyilván ebből keletkezett a vé
lemény, hogy a perfectum képzője tt. A mostani helyesírási szokást
tehát, mely szerint : ad-t-am, ad-t-ál, ad-ott; tör-t-em, tör-t-él, tör-t;
vet-ett-em, vet-ett-él, vet-ett stb. írunk, az említett vélemény meg a
széphangzat gyökeresítötte meg. Csakhogy e szokás nem tudja, hogy
vet-ette szófejtésileg is j ó , vet-ett pedig szófejtésileg nem j ó , mert
csak vet-et volna jó.
*) Erre legelőbb Budenz úr figyelmeztete bennünket.
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IV.
Sarchas, ewr, evvrek, wsbek, joccerydech.
Szent Lászlónak úgynevezett harmadik decretumában olvas
suk : (1) Hoc decreverunt, hanc legem constituerunt: ut nuncius regis per omnes civitates dirigatur, qui congreget centuriones et decuriones eorum, qui vulgo ewri vocantur, cum omnibus sibi commissis, et praecipiat eis, ut si quem furti culpabilem sciant, ostendant
. . . . quosque nominaverint ewri, illi parciantur sub denario numero,
quorum unus pro decem portét judicium stb.
Posthec inquiratur a cunctis optimatibus et populo, si quam
villám sciant furto diffamatam, et si quam dixerint, dicat nuncius
regis villanis, ut quos fures sciant in illa, illos reddant. . .
Preterea eiusdem ville villani per decem et decem dividantur
et decimus pro novem portét judicium. . . .
Deinde nuncius regis de villa in villám vadat, sciscitando a
villanis, ut ubi furem sciunt, monstrent. Notum etiam faciat nuncius,
totius Ungarie principes sacramentum fecisse, quod neque furi parcant, neque celent eum. Ipsi quoque similiter faciant. —
(2) Precipimus eciam, ut idem regis nuncius palám faciat
omnibus tam nobilibus quam ignobilibus, imprimis episcopis, abbatibus, comitibus, postea verő minoribus: quod a tempore regis Andree et ducis Bele et a descriptione judicis Sarchas nomine, apud
quemcunque aliqui civium vei villarum , qui dicuntur evvrek, vei
servi, detinentur, in assumptione S. Marié omnes regi presententur,
. . . . Veniant ct illi omnes, qui dicuntur wzbeg ad curiam in eadem
festivitate, et secundum quod regale judicium ordinavérit, postmodum ratum permaneat. . . Illi qui dicuntur vulgo wzbeg, cuicunque
persone adheserint, representent eos regi in assumptione S. Marié
virginis. . . .
(13) Rerum fugitivarum collector, quem vulgariter joccerydech
dicunt, quidquid colligit, ad civitatem ejusdem provincie congreget,
et regis agaso et comitis ejusdem civitatis in suburbio stabulum fa
ciat, ubi usque ad festívitatem S. Michaelis Archangeli quidquid pecorum collectum est, servetur. Due partes fugitivorum hominum donentur regis pristaldo, tertia pars comiti, et usque ad pronunciatam

268

HÜNFALVT PÁL.

festivitatem detineantur et reserventur
Mondatik még, hogy
ilyen collectorja volt a „Comes"-nek, volt a „király"-nak. —
Az egész törvénynek tartalma, de különösen a 21. szak, mely
„de usucaptionibus" szól, s mely többi közt azt mondja : „Simili modo
jubemus, ut qui usucaptiones tenuerint a tempore regis Bele, usque
ad festum S. Stephani dimittant", azt bizonyítja, hogy a sz. László
uralkodásának elején keletkezek, tehát megelőzi sz. László más
törvényeit. Mert András 1046-ban kezde uralkodni, I. Béla 1061—
63-ig uralkodók; e két király alatt, mint tudjuk, nagy ellenhatás
támada a Sz. István által behozott új állami és egyházi rend ellen.
Salamon (1064—1074) tizenegy évig uralkodott ugyan : de ha az
előttünk lévő törvényt gondosan megolvassuk, azt látjuk, hogy az
ellenhatás következései nem szűntek meg Salamon alatt sem, s hogy
talán Béla fiai is, Gejza és László, reá támaszkodva tusázának Sala
mon ellen, habár másképen adják is elé a krónikák. Mert ha kü
lönben állott volna a dolog, Sz. Lászlónak úgynevezett harmadik
decretuma érthetetlen volna. Ha tehát nem tagadhatjuk el a neve
zett törvénynek valóságát, ha azt igazán Lászlónak kell tulajdoní
tani, kettő áll kétségtelenül: az, hogy ez a törvény mindjárt László
uralkodásának elején keletkezett; s a z , hogy az András és Béla
alatt erőre kapott ellenhatás Salamon uralkodásában nem szűnt volt
meg egészen, mert íme, még Lászlónak is az ellen kellé intézked
nie. László 1077-től 1095-ig uralkodott, az a törvény, melyet else
jének tartunk, 1092-ben keletkezek ; harmadik vagy utolsó törvé
nye tehát 1092. után szereztetett volna. Mint lehet csak képzelni is,
hogy László, uralkodásra lépte után csak 13 év múlva látta volna
szükségesnek, határt vetni az András és Béla alatt kezdődött viszszahatásnak! Ez ellenközik Lászlónak egész királyi magaviseleté
vel. O nem lett volna egy másik sz. István, ha nem mindjárt a
nagy elődje által kijegyzett útra térítette volna vissza az országos
ügyeket.
Az a visszahatás, melynek követközéseit elenyészted a szóban
lévő törvény, úgy látszik, a régi renddel a régi nevezeteket is fölélesztötte volt, s azért említi meg az enyésztetö törvény is. Az István
alapította új rendszerben azon nevezeteknek nem jutott hely, ha él
tek is még a nép száján, de a nyilvános iratok, a törvények és ok
levelek nyelve mellőzte. Azért találjuk meg őket csak Sz. László
nak eme törvényében.
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Lászlónak első tettét az István által keresztyénessé vált rend
nek helyrehozására evvel fejezi ki a törvény: „Tocius Ungarie principes sacramentum fecisse, quod neque furi parcant neque celent
eum." A fur nemcsak tolvajt jelent itt, hanem általában erőszakos
kodót, ki nem István törvénye szerint méri ki a tulajdonjogot, ha,nem ezt a régi pogány szokáson alapuló önkénynyel határozza meg,
— mint a szóban lévő törvény mindenik szakaszából kiolvassuk. —
Királyi hirdető megyén ki mindenik városba, s összegyűjti azoknak,
qui vulgo ewri vocantur, századosait és tizedeseit, azokkal egyetem
ben, a kik alájok vannak bízva, s meghagyja nekik, hogy mutassák
ki a tolvajokat stb. Kik már ezek az ewri? Ór-öknek olvassuk és
értsük-e? Én mást vagy jobbat nem tudok ajánlani. De kicsodák
ezen óV-ök ? Alkalmasint azok , kik sz. István intézködései szerint
jobagiones castri vagy servientes castri.
A király embere hirdesse ki azután mindnyájának „quod a
tempore regis Andree et ducis Bele, et a descriptione judicis Sarchas
nomine, apud quemcunque aliqui civium vei villarum, qui dicuntur
evvrek vei servi, detinentur, in assumptione S. Marié omnes regi
presententur. Quod si quis forte detinuerit, dupliciter reddat, vei is
qui defendere voluerit, in predicta festivitate veniat ad curiam et
defendat." Itt először is e két szó : sarchas és evvrek, tűnik fel. Nagy
szerencsénkre a törvény maga mondja meg, hogy az így nevezet
tek, kik voltak. A sarchas bíró (judex) vala, az evvrek = servi.
Tudtomra, a Sarchas szó nem fordul többször elé latin forrá
sainkban ; annál kevesbbé találjuk meg a régi magyar nyelvemlé
kekben , a melyek úgyis, nagy sajnálatunkra , szükecskék, s ha a
Temetési Beszédeket kiveszszük, egyikök sem ér fel a XI. század
ba. Hozzá járul a szónak idegenszerűsége, mely kivált az írásából
rí ki. Lássunk tehát először is ehhöz. A Temetési Beszéd írásánál
régibb magyar írás nem lévén, s fel akarván tenni, hogy Endlicher,
törvényünk kiadásában hüven közli a XV. századbeli codex írását:
amannak írása szerint a szót sarkas-nak, vagy sarkhasnak kellene
olvasni. Mert a szó elején az S a, mai s ü n k ; a belhangu eh pedig
(turcAucat, ac^-szin = ak-szin), ha nem tiszta k is (mert van pocul,
zocozja is, c = tiszta ti) legalább hehes &, mely a mai nyelvben vagy
&-vá lett, p. o. turcAu torok, vagy ^-vá, p. o. c^omuv hamu, eloltat
holtát stb.); az utóhangu s is a mai s-ünk. De akár sarkas-nak, akár
sarkds-nak olvassuk i s , a szó-töt vagy sark-nak, vagy sarka-nak
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gondolván, sehogy sem férünk hozzá, hogy értelmezhessük. Azon
ban Constantinusban egy külső tanúságot találunk, melyet meg kell
hallgatnunk. A turkokat vagy magyarokat leírtában azt mondja
Constantinus (de administrando imperio 40.) ^'E^ovai Ős xscpaXrjv
aomzqv zov aqyovza ano zi\g ysveag zov 'Aonadri xazá, axoXov&iav, xal
övo srsQOvg, zóv zs yvXáv xal tov Hao%av, oíztveg é'^ovai zá£tv XQIZOV.
(Első fejők vagy fejedelmük, következés szerint, Árpád nemzetsé
géből való, s két más fejők, a gylas és a karchas, a kik bírói tisztet
viselnek). Hozzá teszi, hogy a gylas és a karchas nem tulajdon ne
vek, hanem méltóságok (ovx dclv bvófiaza xvQia áXXa afyooftaza). Még
érdekes tudnunk, hogy Constantinus Bultzust harmadik fejedelem
nek és karchasnak nevezvén azt mondja róla , hogy a Bultzus kar
chas Kale-nak fija, ki hasonlóképen karchas vala; s ekkor ismétli
a figyelmeztetést, hogy Kale tulajdonnév, de a karchas méltóság,
vagy hivatal, mint a gylas is, a ki azonban előbb való a karchasnál
(ró fjisv KaXrj éazív ővofia XVQIOV , zó ős xao%ág iazlv a^íoana, doansQ xal
zo yvXag} o éazi [isí£ov zov xao%a). Tehát Constantinus úgy ismeri a
magyarok szerkezetét, hogy első fejők a nagy fejedelem (ó fisyag
CÍQXWV), második a gylas, harmadik a karchas; továbbá azt is meg
tudjuk az író előadásából, hogy nemcsak a nagy fejedelmi méltóság
egy nemzetséghez van kötve, hanem, legalább Constantinus koráig,
a karchas-sÁg i s , mert Constantinus idejében Bultzus vala karchas,
s ennek atyja Kale is az volt.
Én azt vélem, hogy a Constantinus karchas-a egy a sz. László
törvényebeli sarchas-s&l; azt vélem továbbá, hogy a latin szöveg
élőhangú s-je eredeti c helyett áll, hogy ha megtalálnók az eredeti
codexet, abban Carchas-t találnánk írva. Constantinus mondja, hogy
a karchas XQIZOV zágig, azaz bírósági tiszt, jóllehet kisebb méltóságú
a gylas- nál; de harmadik helyre teszi az országos méltóságok közt.
Sz. István, ki a nagyfejedelmi méltóságot királyivá, egyszersmind a
koronázás által különös, a nemzetségek befolyásától független fé
nyűvé tette volt } a gylasi és karchasi tiszteket megszünteté. De az
András és Béla visszatértével íme föléled a karchas, — s tisztjének
mivoltát a szóban lévő törvény megsejteti velünk. „Apud quemcunque detinentur aliqui civium vei villarum, qui dicuntur evvrek vei
servi", még pedig „detinentur atempore regis Andreeet ducisBele,
et a descriptione judicis nomine Carchas" (legyen szabad így ír
nom). Tehát a karchas, tisztét újra felvévén, össze- vagy leírá a rab-
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szolgákat, s visszaadá előbbi birtokosainak. Ki nem értheti abból,
hogy Sz. István a keresztyén rabszolgák felszabadításával az ad
dig szokásos birtokjogot meg megsértette vala; sokan a volt rabszol
gák közöl, az egyháznak is adományoztattak, mint szőlő-raivelők,
sütők, halászok stb., minek számos példájit olvassuk az adományos
levelekben. Most az eléállott karchas helyrehozza a régi birtoklá
sokat, legalább, a törvény világos szavai szerint, a rabszolgákra
nézve. Sz. László visszaállítja az István rendszerét, megsemmisíti
tehát a karchas intézéseit, s megparancsolja, hogy a kinél evvrek,
vagy rabszolgák, találtatnak András király és Béla herceg idejéből
s a karchas nevű bíró összeírásánál vagy leírásánál, megjegyzésénél
fogva, az okvetetlenül Boldogságos Mária mennybemenetelének
napjáig vigye a király színe elibe, — nyilván azért, hogy az ilyen
rabszolgák visszatétessenek azon állapotba, melyben voltak: a ki
pedig azt nem tenné, az kétszeresen téríti meg, azaz egy-egy rab
szolga helyett kettőt-kettőt fog visszaadni; vagy a ki jogosan gon
dolja bírni rabszolgáit, az menjen a mondott ünnepen a királyi ud
varra, s térj eszsze elé jogigényeit. (Quod si quis forte detinuerit,
dupliciter reddat; vei is qui defendere voluerit, in praedicta festivitate veniat ad curiam et defendat).
Tegyük föl, hogy Sz. László mindjárt 1077-ben alkotta ezt a
törvényt, mégis már 30 év múlt volt el a karchas intézkedése óta
s ebből világos, hogy sok rabszolgának csak gyermekeit érte az új
rendelet: de az nem hatráltathatá az eljárást, mert a rabszolgaság
is örökös vala. Ámde az a körülmény i s , hogy már ekkor is a 30
évig tartott rendetlenséget kellett visszaigazítani, azon föltevést tá
mogatja , hogy a mit sz. László harmadik törvényének vélünk, azt
elsejének tartsuk.
Andrással és Bélával a régi rend következtében a régi nevek,
s azokkal együtt a régi társadalmi tagok és osztályok is elétünének.
A karchas-t és működését láttuk már, ámbár nem értjük a karchas
szót; látók imént az evvrek-et, s nyomban utána következik az wzbeg;
a törvénynek 13. szakaszában pedig megemlíttetik a joccerydech,
a kit a törvény maga „rerum fugitivarum collectorí£-nak nevez. Lássuk , ha megfejthetjük-e ezeket a szókat, s ha ezek segíthetnek-e a
karchas értelmezésére ?
Az evvrek szót a törvény evvel magyarázza: „vei servi." Abban megtaláljuk tehát a régi magyar szót, mely servus-t jelentett
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vala. Tudjuk, hogy a, szolga szó szláv, sluha, a rab, rabolni szók pe
dig a szlávban rabuvaf, németben rauben, olaszban robare, rubare •
tehát reánk nézve mindegy , akár eredeti szláv, akár eredeti német
szóból lett is a magyar rab: de az nem magyar szó. Hogy most a
büntetés végetti foglyot is ra&-nak nevezzük, az a régi rabszolgának
állapatjára emlékeztet. A régi magyaroknál, kik egész Európában
üzék a zsákmányolást, evvrek volt a rabszolga. Az írás szerint öreket kell olvasnunk, s. abban okvetetlenül más szót látnunk mint a
feljebb említett óV-t, melyet családostul mai napig ismer a nyelv.
Örek többes-számbeli alak-e ? Minthogy az 1. szakaszban ezt
találjuk: „eorum, qui vulgo ewri vocantur", a 2. szakaszban meg
emezs: „veniant et illi omnes qui dicuntur wzbeg11, s e két szó nem
többes-számbeli alakú ; tehát föl lehet tennünk, hogy az örek (ewrek)
is csak egyes-számbeli alak; föl lehet tovább tenni, hogy a szónak
tője ör} vagy örj az (e)k pedig képző, mint (ész-ek, tor-ok lél-eA; stbiben. Már az ör-nek, örj-nek megfelelője a finn orja rabszolga. Hogy
ez a finn orja szó a magyarban igazán ör vagy örj lehetett, arra ér
dekes tanúbizonyságot nyújt a Temetési Beszédnek unuttei kifeje
zése, melyet már Révai helyesen önöttei-nek olvasott és n beati w -nak
értett, s igen helyesen a finn oíim-val, mely boldogságot, szerencsét
jelent, hozott kapcsolatba. Az onni szó már az észtben Ön; s Révai
nak lehet hinni, hogy még hallotta az önött szót, ebben : meg nem
önött = non successit, non ex voto cessit. Az öw-ik, ön hasonlatos
ságára , mely a finn onnt-nak felel meg: az ör vagy örj is megfelel
het a finn orja-nak. Az ör, örj-hbz járuló k képző sokkal ismerete
sebb, hogysem itt újra példákat kellene rá felhozni. Egyébiránt érde
kes tudnunk, hogy a finn orja a liv nyelvben verg „Sklave, erblicher
Unterthan; tehát már a liv nyelvben az orj tő ver-ré (régi törvé
nyünk írása szerint evvr) vált, s ehhez g képző járt, mely azonos
már a livben is a & képzővel. P. o. ott mondják and-ig = ada
kozó, és sööt-ik faló; így südam-lig szíves (südam) s usk-lik hűsé
ges (usk).
Azt mondhatná ugyan valaki, hogy a régi evvrek szóban nem
bizonyos a k képző, mert az a többes-szám ragja is lehet. — Az
épen nem gyengítené a szófejtést, csak azt mutatná, hogy a finn
orja-nak ör, vagy örj felelt meg a régi magyarban, mint a pesa-nek
fesz felelt meg a Temetési Beszéd korában.
E szerint megtaláltuk azt az eredeti magyar szót, mely sz.
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István idejében rabszolgát jelentett vala, de melyet azután az idegen
„rabszolga" kitolt a szokásból.
Valamint feltetsző az előtt, ki a nyelvek veszteségeit a törté
netek folytában vagy nem tudja, vagy tudni sem akarja, hogy a ma
gyar nyelvnek látszólag nincsen eredeti szava a rabszolgaság meg
jegyzésére : azonkép az is feltetsző, hogy a szabadságot is idegen
szóval fejezi ki. Mert e szó szabad hasonlókép szláv eredetű, mint
a szolga. Vájjon a nemes szó szabadot jelent vala-e sz. István idejé
ben, nem tudom; de sz. Lászlónak előttünk lévő törvénye arra néz
ve is jeles tanúság. Miután az evvrek-r'öl intézkedeit a törvény , így
folytatja : „Veníant et üli omnes, qui dicuntur wzbeg, ad curiam in
eadem festivitate , et secundum quod regale judicium ordinaverit,
postmodum ratum permaneat. Et quisquis ultra terminum predictum
aliquem illorum, quos tunc reddi precipimus, detinuerit, dupliciter
reddat, et quinquaginta pensas propter transgressionem solvat. . . .
Ilii, qui dicuntur vulgo wzbeg, cuicunque persone adheserint, representent eos regi in assumptiooe S. Marié virginis. Quodsi quis transgressus fuerit, bis totidem reddat, et insuper propter legis fractionem quinquaginta pensas adhibeat."
Az wzbeg szót bátran özbeg-neh olvassuk, mert a szót a török
nyelvekből ismerjük. Az öz = maga és beg, bej = fej szókból van
összetéve, s azt jelenti, ki önmagának feje, homo sui juris ; mit a
szanszkrit sva-pati jelent, a melynek a szlávság útján a magyar
szabad és a finn vapaa csak lenyomatai. Ozbeg tatár a független ta
tár. Most özheg-nek híjják, Vámbéry tudósítása szerint, azon néptör
zsöt, „mely nagyobb részt állandó lakhelylyel bírván, földmiveléssel foglalkozik, s az Aral-tó déli szegletétől Komulig terjedve a há
rom (khivai, bokharai és khokandi) khánságban meg a sinai tatár
ságban uralkodó fajnak tekintetik/ De az özbeg szó szabad-ot je
lentvén, törzsnek nevévé csak történeti okokból válhatott, melyeket
nem tudok; a sz. László törvényebeli özbeg-ek oly kevéssé tekint
hetők külön népnek, mint az övek nevüek. De hogy a szó nálunk
is szabad embereket jelent vala, a törvénynek idézett szaka bizo
nyítja. Mert azt hagyja meg az özbegeknek : „veniant omnes ad
curiam" (s állítsák elő a nálok találtató evvreket), s ha valamelyik
visszatartóztatná, a kit által kellett volna adnia, két annyi embert
fog kiadni, s azon felül még 50 pénzt. Továbbá ugyanezen törvény
szak azt is mondja nekünk, hogy az özbegeh tulajdonképen az István
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. V.
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törvényebeli „milites" közzé valók, a kikről azt rendeli sz. István
törvénye: (I. lib. 23.) „Volumus ut unusquique senior suum habeat
militem, nec aliquis altér illum svadeat antiquum deserere seniorem
et ad se venire; inde enim litigium habét initium." Mert a sz. László
törvényének említett szaka így szólván : „Ilii qui dicuntur vulgo
özbeg, cuicunque personae adhaereant (azaz, akármely seniornak
milesei), azért különbség nélkül tartoznak kiadni azokat, a kiket
kell (a senior, bárki legyen is az, nem vonhatja ki özbegjét a bün
tetés alól) : ebből világosan látjuk, hogy akármely főembernek le
hettek özbegjei.
Vájjon csalatkozom-e, ha mondván, hogy az I. András és Béla
herczeg alatt feltámadt ellenhatás a régi renddel együtt a régi neve
zeteket is feltámasztotta, azt merem állítani, hogy a sz. István előtti
magyar pogány államban a rabszolgák társadalmi neve örek, a sza
bad embereké pedig özbeg vala ? Ebből az is meg van fejtve, hogy
az új állami rendben miért jutottak feledékenységbe.
De nagyon különös, hogy a szabad embert török-tatár nyelvű
szóval nevezték! Hát ha e különösség, a melyet íme a magyar ki
rály törvényéből hozunk k i , Constantinus Porphyrogenitus egyik
hírét igazolná ? Azt beszélli ugyanis a konstantinápolyi császár (de
administr. imper. 39.), hogy a kazárok közt a főhatalom miatt meg
hasonlás történek, s ebből belháború támada, melyben az előbbi fő
hatalom győzött, a legyőzöttek egy része levágatok, másik része
pedig a türkökhöz (magyarokhoz) meneküle a mostani Besenyő
földre (a mai Moldva, Bessarábia és a Feketetenger éjszaki part
mellékei). Itt a menekült kazárok, kiket kabaroknak hínak vala,
társaivá lőnek a magyaroknak, s azért meg is taníták ezeket a ka
zár nyelvre, mai napig megtartván ugyanezt a nyelvet: de tudják a
másik nyelvet i s , t. i. a türkökét (xaí aXXtjXoig avvsqidKÓ&TjiTCiv, «<ú
Káfíagoi tivsg oovofiáff&riaav. o&sv xaí rrjv tmv Xa^áqmv yXwuaav avroig
tóig Tovgxoig éőíőat-av, xaí (lé^Qi tov vvv zfjv avtrjv diaXsxtov S^ovaiv.
fyovtji ős xaí rt]v tcfiv TOVQXCOV irsQav yXoortav). A kabarok azután a
nyolczadik törzsöt tevék. — A magyar nyelv, legközelebb rokonai
hoz képest, némi törökös színű, mint ezt már bővebben előadtam a
Vogul föld és nép 344—348. lapjain, s mit olyan esemény, milyet
Constantinus elbeszéli, magyaráz meg. Már ennélfogva sem volna
többé az özbeg szó érthetetlen különösség. S itt még egy másik kö
rülményre figyelmeztetek, a mely, úgy látszik, nem kevesbbé meg-
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magyarázhatja azt a tüneményt, hogy a legrégibb magyar nyelvben
török szók fordulnak elő. Az első oklevelek legott a besenyőket em
legetik, p. o. az Árpádkori új Okmánytárban közlött 1067-dik évbeli
oklevélben találjuk: „Inde ad puteumBissenorum", . . „XXX equites, XXUngari et Bisseni", s így más-más oklevélben. Az 1234-dik
évbeliben (a 332. lapon) olvassuk: „Super eundem autem aruch
(árok) plurimi sünt cumuli in longitudine maximi et antiqui, a quibus itur ad rus Bissenorum, quod vulgo dicitur Beseneu-thorloulí,
azaz Besenyő-tarló. De a tarló szó csak a törökben (xKLfe = tarla)
jelent „rus"-t, azaz szántó földet: ellenben a legrégibb oklevelekben
is a magyar féld = föld szót találjuk, mely finnben pelto, livben
pöld, s azért nem is egynek mondható a német féld szóval; legalább
a Felduuar (Földvár), melyet az 1086-ban költ s a bakonybéli apát
ság jószágait összeíró oklevélben találunk, nem volna németül feldwall, hanem erdwall-. Az a Besenyő tarló, mi magyarul Besenyő föld
volna, ismét azt bizonyítja, hogy sz. László idejében és annakelőtte,
az özbeg*) szó épen nem megfejthetetlen különösség.

A sz. László törvénye azt, ki „rerum fugitivarum", vagy „hominum fugitivorum collector" úgy nevezi, hogy joccerydech. A Corpus jurisban így van írva: jokergech s a hozzátartozó jegyzetben
olvassuk: Sámbóki h. 1. impressit joccerdech, in catalogo autem vocum insolentium joccerdegh. Vox modernis inusitata, derivata videtur ex jótkergető, quod valet: disquisitorem bonorum.11 Révai (Antiquit. lit. Hung. 79. lapján) arról értesít bennünket, hogy az Ilosvaicodexben , melyet Sámbóki is használt volt, nem collector, hanem
collectores áll; minél fogva a homályos szót is többesszámban kell
gondolnunk, s azt így olvasnunk: jó-kérdők = bonorum disquisitores. Ámde Endlicher, ki a törvényt a „Rerum Hungaricarum Monumenta Arpadiana"-ban egy XV. századbeli codex után közli, úgy
adja a helyet, a mint idéztük ; tehát collector. Azonkívül az előbbi
helyeken, a hol a latin szók többes számban állanak, a magyar szók
*) Az Izbék tulajdonnév, melyet p. o. Öcsödön találunk, úgy látszik nekem,
a régi özbeg-nok maradványa, A többször idézett Okmánytár 60. lapján egy 1160dik évi oklevélben olvassuk : „Martinus Agriensis et Izbeg Geuriensis Episcopi"
stb. Ebből látjuk, hogy keresztnévnek is járt egyszer a szó. — Talán akadunk az
örjeh, vagy örek-nek maradványára is a tulajdon nevek közt.
18*
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mégis egyesö/üámbeli alakúak, p. o. két helyen: illi, qui dicuntur
wzbeg ; decuriones, qui dicuntur ewri: minél fogva még, ha collectores állana sem volna kétségtelen jogunk a joccerydech-et többesi
alaknak gondolni; annál kevesbbé tehetjük azt, mikor a szók mind
egyesszámban vannak.
A szó értelmét nézve, miután a latin collector fordítása neki, a
kérd ige nem látszik megfelelőnek. Különben is a „bonorum disquisitio", a törvénynek már fejtegetett helyei szerint, a királyi kúrián
történt; itt, a törvénynek 12. szakaszában nem a jog-kutatásról,
vagy kérdésről van rendelés, hanem a szökevény jószágok össze
hajtásáról , szóval megkerítéséröl van szó. S ha a joccei-ydech-nek
cc-jét ^-nek lehet olvasni, mit eddig mindnyájan elfogadnak, a kerül,
kerít szóval el is találtuk azt, a mi a homályos szóban lappang. A
szónak első tagja jó, melyet a régiek jov, Jow-nak írtak. E szónak
finn megfelelője hyvd, mely a livben m&r juva • a lappban is meg
van így : java, s jószágot jelent, innen java-lal gazdag ember. A
magyarban is a jav,jov nemcsak jót, hanem jószágot is jelentett,
minek a joccerydech egyik tanúsága. S én azt gondolom, hogy e szó
nak első c-je a v-nek áthasonulásából eredetett, jovcerydech, mint a
jobb alakban, mely hasonlókép jov-b (szép-b = szebb, töv-b = több)
-ból való. S ez az áthasonúlt c bizonyossá teszi a másik c-nek k
hangját. A rabszolga és a marha jószág voltak, azokat tehát jov
szóval fejezték k i , mint azt a rokon nyelvek is teszik, például a
lapp java-l&s.
A szónak másik tagját kell hogy olyan szó tegye, mely colligere-t jelent. Ilyen magyar szót találunk a ker tőben, melyből kerül,
kerít származnak. Nem elég figyelmet fordítunk a hasonhangu, de
különböző értelmű szókra, milyenek p. o. láb pes, és Zá6-ad vize
sedik, mely a láp-hői lesz, finnül lumpi = tó; hó, hav nix, finnül
lumi és hó, hav luna, finnül kuu • rév a hőség, mely az elragadta
tást eszközli, s rév portus. Ilyen a ker is, melynek a finnben két
megfelelője van: kera társaság, comitatus, és kéri circuitus, s mely
a magyarban ilyen két különböző jelentéssel bír, tehát két hasonhangu szó. Az egyik ker-bö\, mely comitatust, társaságot jelent
származnak azon igék, a melyek coliigere értelműek. Ha kérdezzük
az arató gazdát: Lesz-e sok gabona ? azt feleli reá: Csak kerül.
Evvel nem azt mondja, hogy circuitvr, hanem azt, hogy: csak gyűl
lassankint. Ha azt mondja a magyar: kerítek én valamit, avval nem
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azt érti, hogy kerülök valamit, vagy bekerítök valamit, hanem hogy
szerzek, gyűjtök valamit. — A másik ker~bö\ származnak azon szá
mos szók, melyek kört, körülni, köríteni-t jelentenek. Tehát a magyar
ker egyik értelmével megfelel a finn kera = társaságnak, másik
értelmével a finn kéri = körnek. A kera-val származási viszonyban
áll a keröjan = colligo ige. Ehhez hasonló magyar igét föltéte
lez a jovkeri-dek vagy jov-kerdek, mely t. i. már ker törzsével átható
jelentésű. Ilyen igének lehetőségét nem lehet tagadnunk, ha ismer
jük a régi nyelv gazdagságát azon, fájdalom, kicsi töredékekből
is, melyek ránk maradtak. — Meg volna tehát a, jov, mely kétség
telen ; meg a kétséges ker, kérj átható jelentésű igetö ; hátra van
még a dek.
Ha a verejték, vereték, veríték szót vesszük föl, az nem kevés
világosságot derít a keridek-re. Újra két hasonhangu szóra találunk,
az elavult ver-re, mely sütni-t jelent, vogulul urí = ég, süt, a mely
ből megvan még a verö-fény = sütő-fény, s melynek származéka a
verejték, vereték, veríték = sudor; s a közönségesebb keletű ver =»
üt. S az a vereyték, veri-ték azt mutatja, hogy a ték képző igés tő
höz járul; így mér-ték, év-ték stb. De van h&sa-dék, mene-dék, növedék stb.; ilyen a keri-dék is. — Azonban egy-e a ték és dék képző ?
Ha egymás mellé tartjuk a verííéA;, mér-ték, ér-ték stb. meg a hala
dék, növe-dék (növendék), mene-dék stb. szókat: nem fogunk különb
séget találni a ték és dék között. S ha a növe-dék az, ki nő, vagy ne
veltetik, a keri-dék is a z , ki kerít, gyűjt. Kétségtelenné vált tehát a
dek is mint képző, s látjuk, hogy azt, a mai ejtés szerint, dék-nek
kell ejteni.
De miután a joccerydech szónak első tagja kétségtelenül jov;
miután utolsó tagja dék hasonlóképen bizonyosan képző; miután
a jov u-je áthasonulásból lett c, mely a régi írás szerint, a szók beihangjában, még inkább pedig utóhangjában &-nak ejtendő, s ezért a
ceri-nek c-je is k lévén, kéri áll elő : bátran következtethetjük, hogy
ezen kéri, vagy kérj, vagy ker igetŐ átható jelentésű volt, mint a
mai ker-ít — colligit. E szerint a joccerydech — jov-keri-dék vagy
jov-ker-dék; s ez szószerint „collector bonorumw-ot jelent.
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Az evvrek, wzbeg, joccerydech szók megfejtéséből világosságot
reménylénk a karchas szóra is: beteljesedett-e a remény ? A karchas
most is oly idegenszerű, mint az előtt; most sem férhet hozzá a szófej
tegetés, mint az előtt (talán megsegít a véletlen ott és akkor, a hol
mikor nem is gondolunk reá) : de létezése már az özbeg által is meg
szűnik csodának lenni. Eddigi tudásunk szerint a karkas szó nem
magyar nyelvbeli, mint az özbeg sem : de valamint az özbeg úgy a
karkas is talán igazolja Constantinus előadását a kabarok egyesü
léséről a magyarokkal: s látók, hogy a BesenyÖ-tarló-féle tanúság is
mellette szól. Ezen nézettel ellenközik ugyan a magyar történet
vizsgálók azon véleménye, hogy a besenyők, kunok mind egy nyel
vűek valának a tulajdonképi magyarokkal; mert, úgy mondják, ha
zánkban kisebb népcsoportok is őrzötték meg máig eredeti nyelvöket, ámde ott, hol jelesen a kunok tömegesen letelepödtek, vala
mint a sok besenyő helységeken is, ma a legtős-gyökeresebb ma
gyarságot találjuk ; tehát a kunok , besenyők , csak olyan magya
rok valának, mint Arpádék; mert ha nem azok voltak volna, utód
jaik sem volnának magyarok. — Azonban a mai magyar nyelv, s
mint sok példából kitetszik, már a XI. századbeli magyar nyelv, mást
hirdet. Kétségtelen nyomait viseli magán egy összeolvadásnak, mely
nek világos képét csak a rokon nyelvek tükre mutathatja nekünk.
A ki azt mondja, hogy a magyar nyelv finn, vagy török nyelv,
az vagy egyiket vagy másikat nem ismeri. A magyar nyelv a ro
konai közt az ugor csoporthoz tartozik, de magán a törökösség
némi színét viseli, melyet csak idegen, de mégis rokon nyelvű
népek beléolvadásából lehet megérteni, — miről másutt is érte
keztem, de mit többször fogunk még vizsgálat alá venni, mert az
nyelvünk legnyomósabb történeteihez tartozik.
S más az, mit én törokösségi színnek nevezek, más a sző
röstől bőröstől bevett idegen szók hada. Ha tekintjük az ugor né
pek mai helyzetét, állapotját, azt kell vallanunk, hogy azokon
legnagyobb rombolásokat követett el a történetek árja. A magyar
nép pedig épen a Duna-Tisza mellékein foglalt lakásával bizo
nyítja, hogy nem kerülte volt a történetek árját, hanem csak
ugyan közepében munkálkodott. Ezt meggondolván, vájjon csu
dálatosnak tarthatnók-e, ha a magyar a Xl-dik századéi őtt is azt
tette volna, mit a Xl-dik század után tett? S mit tett a Xl-dik
század után? Fölvette a király, nádor, ispán, herczeg, gróf, báró,
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érsek, püspök , esperes stb. idegen méltóság-neveket! S mit tett
alkalmasint a Xl-dik század előtt is ? Fölvette a karkas, özbeg
méltóság-neveket, a melyekről íme tudomásunk van, s vett föl ta
lán másokat is, melyekről még nincs, sőt lehet, hogy nem is lesz
soha tudomásunk.
Azt hiszem, hogy az előadottak a magyar nyelv történetei
nek szikráji, melyek bár piczinyek, mégis villognak.
HUNFALVY PÁL.

Jegyzet. A 255. lapnak alulról való 13. sorjában e szókat: Ez
talán a mai Légen (Kaltenstein) — ki kell hagyni, mert Levél helység
nek német neve Kaltenstein. Van ugyan Lebeny nevű helység Mosonmegyében, melynek neve homályosan lebeg vala előttem, midőn
azt ír ám, de a Légin- tó-t nem akarnám a Lébeny-re alkalmazni.
H. P.

AZ ,ILYEN' NÉVMÁS A MONGOL NYELV UTÁN.
Húzomosb időtől fogva tanulmányozom a mongol nyelvet.
Forgattam már előbb másokat is, de a különböző tatár nyel
vek kivételével, nemcsak a számokat, hanem mindent összevéve
a többi kevésbé elégíte ki.
Mióta Deguignes munkáit ismerem, azon franczia íróéit, ki
nem mesékből, nem is néphagyományokból, se nem valószínű hozzávetésekböl, hanem az egykorú vagy a korhoz közelálló írott sínai
forrásokból vagyis azon korrajzokból merített, melyek telisden teli
vannak az azon korbeli szomszéd és a sínaiakkal csaknem örök
harczban élő hunnok történelmével, a rendelkezésemre álló időmet
s igyekezetemet azon fő népek nyelve megértetésére fordítám, me
lyek nevezett történész után a hunnoktól származtak, ú. m. a ma
gyarokon kivül a tatárok és mongolok nyelvére.
Roppant azon érdekeltség, melyet e nyelvek tanulmányozása
bennem költe, s Deguignes történelmi nyomozásait, melyek épen
reánk magyarokra nézve végtelen fontosságúak, ezen nyelvekbe
vetett mélyebb pillantás is, úgy vagyok meggyőződve, tökéletesen
igazolni fogja; kivált, ha valaha a világ azokat nemcsak néhány
könyvekből, hanem nézetem szerént a népekkel közvetlen érintke
zések általi buvárlatokból is megismerhetendi.
Nevezett történész által a sínai korrajzok átdolgozásában már
előtte bele halt egy sínai és egy franczia tudós nyomozásai után
végrehajtott terjedelmes búvárlatok szerént, a hunnok századokig
sőt ezredekig űzték szokott kalandjaikat Sína éjszaki szomszéd
ságában, és azon birodalmat alkották volt, melynek határa délről
Sína, keletről a mandsu népség, nyugotról Khamil és az Igurok
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vagy Ugurok, söt a Kaspi tenger, éjszakról Kalkasz és Eleuth or
szágok valának, és a mely Tata vagy Tatán nevet viselt, s a világ
legnagyobb birodalmaihoz számítható. Ezen hunnok Kr. urunk szü
letése után az első században egymás között is meghasonlván , egy
részek a sinaiakhoz csatlakozott, a másik rész Persia keleti részén
telepedett le fehér hun név alatt, vagy fehér hunnok közt, a harma
dik az altáji hegyekbe vonult, a negyedik és legelszántabb egye
sülve az akkor szomszéd igurok vagy uigurok vagy ugorok egy ré
szével is nyugotnak fordult, a Volga körül Nagy-Magyarországot
alkotta, és a IV. században Európába rontott, kik Atilla halála után
szétoszolván, sőt részben keletnek visszafordulván s az előbb itt
maradtakkal egyesülvén, ezek közöl vált ki vagyis lőtt ismeretesebb
a későbbi századokban a khazar vagy kozár törzsben a ,magyarc
név, melyről mondja a franczia Akadémia koszorúzta író Neumann,
hogy e népcsoport vagy már korábbi időtől a legkitűnőbb volt,
vagy későbben a fejedelmi család nemzetsége lett, s ezért az összes
népség e nevet vévé föl.
Az Altáji hegyek közé vonult hunnok idővel megsokasodván,
innon tört elé a VI. században a türk vagy túrán, és csak a XIII.
században a mongol népség, legalább ezen korszakokban vergődött
mindkettő oly hatalomra, hogy a világtörténelemben helyet fog
lalának.
E rövid vázlatból Deguignes, mint a sínai forrásokból közvet
len merített egyetlen történész után , ki nem látja, hogy a magyar,
továbbá türk vagy most ismertebb néven tatár és mongol népfajok
a legalaposabb történelmi kútfők és kutatások szerént mindnyájan
legközelebbi testvérek, hunn ivadékok, s most a nyelvbuvárokon a
sor, ezt nyelvészetileg is bebizonyítani. Ha a finn törzs valaha öszszeköttetésben élt a hunn illetőleg hunn-ugor törzszel, ezen össze
köttetés véleményem szerént, minthogy Deguignes a sínai forrá
sokból erről semmi említést nem teszen, a Krisztus urunk előtti kö
zelebbi századokat is megelőzi.
A tatár nyelvek ismertetését nálam sokkal avatottabbakra bí
zom , kik közt Vámbéry társunk azon irigylendő szerencsében is
részesült, hogy a tatár nyelvnek némelyik faját közvetlen magából
a népnyelvből ismeri, azon föld népének nyelvéből, melyet az első
századokban Deguignes szerént szintén hunnok — fejér hunnok —
laktak, és a szomszéd persákkal csaknem folytonos ellenségeske-
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désben éltek, de India egy részét is hatalmok alá hajtották, s e tár
sunk Ígérete szerént nagy érdekű munkájával nem sokára a világ
irodalmat is megismertetni fogja; azonban a mongol nyelv eddigi
irodalmunkban még ismeretlen, s bár én csak halvány képét fo
gom elétüntethetni, de ránk nézve igen nagy fontosságát elvitázni
lehetetlen.
A történeti búvárlatok szerént a türk vagy tatár és mongol
népség legtovább maradt együtt, s későbben is részint együtt, részint
egymás szomszédságában éltek, s nyelvök is egymáshoz legközelebb
áll; azonban mindenikben vannak sajátságok, melyek ismét a ma
gyarral rokonabbak. így, hogy csak egyes szókat említsek, vannak
pl. dsida, szakái stb., melyek mind a három nyelvben egyenlően
hangzanak ; vannak, melyekben csak kevés az eltérés, pl. iker (ta
tárul : ikir v. ekir, mongolul: ikeré), ökör (tatárul ökür, mongolul:
aker, mindkettőben általán szarvas marha), bika (tatárul: bugha,
mongolul: buka), alma (tatárul is alma vagy elma, mongolul: alima)
stb.; ezek is tehát mind ama két nyelvben mind a magyarban fel
találhatók ; de vannak mások, melyek tudtomra csak a mongollal
és magyarral közösek, pl. érdem (mongolul: érdem), ige (mongolul:
üge annyi mint szó, a Tatrosi codexben is eléjön), öböl mongolul:
ebör vagy öber vagy óbor), dél (mongolul: dőli, mely itt éjfélt is je
lent), özön (mongolul: uszun, tatárul csak szu am. víz, egyébiránt a
magyarban szélesb értelme van), eme (mongolul: eme am. nő, aszszony) stb. A nyelvtanból jelenleg csak a ben ragot vagy névutót
említem,, mely a mongolban egyik tárgyesetet alkotja, s ha úgy tet
szik, a magyarban a bennünk, bennetek első részét teszi; melyek csak
későbben kaptak -et toldalékot, úgy hogy a régi Temetési Könyör
gésben is csak ,bennetek' áll.
Legyen elég ennyi bevezetésül, míg az egészről, ha időm engedendi, kimerítőbben értekezhetem; annyival inkább, mert némely
emberek csak úgy fél válról fogadják nyelvészeti közléseinket; nem
régiben is egy valaki mesteri hangon figyelmeztetett azon körül
ményre, hogy az árja nyelvekben az sz nominativusi rag, mely leczkézéssel csak azt árulá el, hogy nem olvassa értekezéseimet.
Térjünk most közelebb fölvett tárgyamra, mely végett kelet
kezett ezen bevezetés.
Már régen hirdetik finnezö barátaink, hogy ilyen, olyan ma
gyar szókban két lyly ( = Ily) rejlik, mert a finnben is így vagy
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legalább ilyen formán van, t. i. tallainen-ben. ta am. ez, és lüinen
melléknévképzö, és a magyar is ekként alkottatott volna: ez-lainen.
Nem akarom most e fejtegetést czáfolgatni, noha itt ily az eredeti s
nem kurtított alak, és ilyén-ben az en épen oly toldalék, mint ez-en,
mily-en szókban , vagy az on, azon szóban, söt maga az n ten, ön,
min, tin s még kettőztetve is ennen, tennen, önnön stb. névmásokban ;
a mely szóban pedig az ly épen toldalékos en nélkül áll; azonban
most hagyján ! ez úttal csak azt akarom megérinteni, hogy nem
maga a finn nyelv az a világon, melylyel a magyar nyelv rokon.
Lássunk tehát mást is, lássuk különösen a mongol nyelvet.
A mongolban éjin am. ily módon vagy így vagy igyen, és ejimii
am. ilyen, régiesen : elyen. Tehát a mongolban is mindig csak egy
j-vel áll. S a többi hangokban is lehet-e nagyobb rokonságot csak
képzelni is ?
A Nyelvtudományi Közlemények IV. kötetében azon tanunk
ellen is sok szó és okoskodás van, hogy ily vagy ilyen (régiesen:
ely, elyen) a magyar e mutató szócskából közvetlenül származott
épen úgy, mint i-de (régiesen: e-de), itt, e-m-ez, söt e-z is ; kétségbe
vonatván egy részről az e s a mutató szócskáknak önálló volta, más
részről az az, ez szóknak amazokból szarmazottsága.
Szabad legyen, most minden egyebet mellőzve, itt is a tatár
és mongol nyelvekre hivatkoznom.
A tatár-török igék parancsoló módjában kiváltkép Kollár sze
rént a népnyelvben épen az a vagy e mutató, vagy ha tetszik indu
latszócska nagyban szerepel, pl. bak-a! ládd a! gel-e, jöjj-e, vagy a
szén ( = te) hozzátételével is: bak szen-a, láddsza a!; miből az is meg
tetszik , hogy az a nem az igéhez tartozik, mert a szén után jő. Söt
Kazembeg szerént nemcsak parancsolóban, hanem más nemű monda
tokban is eléfordúl, pl. an'in kula'i var-a szó szerént: arra nézve ezköz
van-a, magyarosabban és némely tájbeszéd szerént: van arra mód a !
A mongol nyelvre térve, ebben eléfordúlnak: ene (am. eme),
mely ragozáskor 3-ik személyi névmás helyett is használtatik, de
ekkor az egyesben n helyett g-t s a többesben d-t vészen föl, a d pe
dig a mongolban különösen a többes-szám egyik képző raga is; te
hát az állandó gyök csak e, továbbá eléjön, mint föntebb érintem:
éjin ( = így v. igyen) , ejimü (== ily v. ilyen), melyekben a tiszta
törzs, mint látjuk ej, végre eléjönnek : ende ( = emitt), endecze ( =
eminnét), inakszi ( = erre felé), mely utolsóban az e már i-vé váltó-
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zott, stb. Megjegyzem, hogy Adelung Mithridatesében az n csak ma
gánosan áll: ájn, de a használtam Schmidt-féle szótárban tisztán:
éjin. Továbbá a mongolban sajátlag nincs ugyan névmutató, hanem
csak úgynevezett alanymutató, mely az alany vagy alanyesetben
álló szó után szokott igen gyakran eléjönni, ú. m. anu, v. inu, vilá
gosan a föntebbi ene névmás módosulata, pl. czeczek inu (szó szerént:
virág eme vagy ama, azaz a magyarban névelőként: a virág); még
egész mondatok után is: Jchaghan-u szerlik bulokhszan anu (szó sze
rént : a khaghán v. khán parancsa vagy szerzése levén ez). Sőt a
mongolban önállólag szintén eléjön az d, még pedig a felkiáltó eset
ben utói: pl. bakhszi minu á (tanítóm ó!).
Még tovább megyek, Bopp Ferencz „Glossarium Sanscritum"
czímü munkájában a 2-ik kiadásban legeslegeiül ez áll : „a stirps
demonstrativa" (mutató törzs vagyis gyök). Böhtlingk szanszkrit
szótárában szintén ezt olvassuk: „a (szanszkrit betűvel) Pronominalstamm der 1-sten und 3-ten Person" stb. Boldog Isten! hol vannak
ezektől legtöbb nyelvészeink ? Nekünk még azt is hibául rótták fel,
hogy a nagy szótárban gyököket írunk. Ha nem írunk vala, épen
ezen gáncsoskodók lettek volna az elsők, hogy ama legkitűnőbb
szanszkrit szótárírókra hivatkozással ócsárolhassanak.
Ezek szerént a rokon nyelvek után indulva is, és jelenleg csak
röviden megérintve, kétségtelen, hogy
1) mind a mongol mind a tatár nyelvben, mind önállólag, mind
kivált az elsőben gyökként eléjön az a, illetőleg e mutató , vagy ha
tetszik indúlatszócska; tehát
2) a nyelvrokonságilag tökéletesen, bebizonyított a! illetőleg
e ! mutató, vagy ha jobban tetszik, indúlatszócskának önállósága is
a magyar tájnyelvben teljesen igazolva van ; pl. csak nem régiben
jegyzem fel egyik társunk beszéde után e mondatokat: ott a szobá
ban a ! így folyóit róla a viz e ! a lábai ilyen vastagok voltak e !
3) a magyarban az a (vagy o) és e (vagy i) mint gyökhang is
csalhatatlanul szerepel ezen mutató szókban : i-de (régen: e-de), o-da,
i-ttf o-tt} e-z, a-z, i-ly v. i-lyen (régen: ely v. e-lyen) és o-lyan ;
4) ezek gyökök nem mások, mint magok az önálló a e, népies
mutató vagy indulatszócskák; mint a rokonnyelvekben sőt a szansz
kritban i s ; és így
5) az, ez} mutatónévmásokban a z már nem gyökhang, annál
fogva is, mert mássalhangzón kezdődő visszonyragok előtt elváltó-
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zik, pl. attól ( = az-tól), annak ( = az-nak), abban ( = az-ban) stb.
söt Szálay A. levélgyüjteményében ad alakban is többször eléfordúl, pl. „ad udvarbíró is drabontokkal szőkék ki az házból" (levél
1555-böl) ; „más felöl az budai bassa Lakra és ad ide való házakra
Kanizsa alatt akarnak összvejutni" (levél lő56-ból). De mind e
mellett is a z vagy d lényeges hang, hiszen épen azok teszik egyedi
szóvá; valamint rom, rogy, roz-z-an stb. egyeznek a ro gyökben,
de azért az m, gy} z lényeges hangok, mert ezek alkotják azon szók
egyediségét;
6) noha az az névelőnek a hasonló mutató névmásból nem szár
maztat, hanem kölcsonöztetését, mint máskor is kijelentem, nem
tagadom, de más részről valamint egyiknek úgy a másiknak is elvitázhatatlan gyöke a mutató szócska : a;
7) midőn tehát azt mondjuk, hogy az a tiszta névmutató nem
más mint az a népnyelvbeli mutató szócska vagyis az az mutató
névmásnak is tiszta törzse, nem teszünk mást mint száz még száz
más szónál, midőn régibb hosszú szók helyett jelennen a tiszta gyök
kel élünk, pl. ragaszték helyett ezzel: rag, romiadéit helyett ezzel:
rom, idvesség helyett: idv, gyökér helyett: gyök, dicsőségre vágyás
helyett: dicsvágy, és számtalanokkal, melyekért néhány évtized előtt
csaknem megköveztek volna bennünket;
8) ilyen szó szakasztott mását nyelvhasonlatilag is legköze
lebb a mongol ejimü és éjin szóban találjuk fel, melyeknek tiszta
törzse ej a legtökéletesebben egyezik a régi magyar ely ma ily szó
val ; ennél fogva ,ilyen'-t a finn nyelvből okoskodva ez-lyen-b'ól szár
maztatni, úgy hogy e szóban közelebb az ez magyar, a lyen pedig
finn elem volna, következőleg csak ezen okból két lly-ve\ ránk erő
szakolni, mesterkélt dolog; a miből még az is kitűnik, hogy nyelvün
ket nem csak egy-két nyelvvel, hanem az egész altáji törzzsel kell
hasonlítanunk; s mig ezt nem egy-ketten, hanem sokan tehetjük, söt
utódaink is tehetendik, a nyelvhasonlításból kétségtelen szabályo
kat aligha alkothatunk. Főleg pedig azt, ami saját nyelvünkben tisz
tán áll, hogy ily itt egész és nem kurtított szó, s az en ilyenben épen
oly toldalék, mint ezew-ben stb., s e toldalék a hasonló alkatú mely
szóban nincsen is meg, és hogy a, e, mutató szócskák, mint mutató
névmásainknak az, ez, oly, ily, és más szóknak is, mint oda, ide, ott,
itt, ahol, ihol, avagy stb. megczáfolhatatlan gyöke, vétek volna
félredobni. — Máskor többel szolgálandok.
FOGARASL

A LAPP NYELV.
Kilencz éve, hogy a lapp nyelvről értekezem (1857-ben), leg
inkább a Sajnovics által felhozott lapp és magyar szókat igazolván
és kiigazítván, a hol lehetett. Ezzel végzem akkor előadásomat:
„De mielőtt tovább haladnánk, a lapp , finn, észt és magyar meg
felelő szókban nyilatkozó hangváltozásokat kell kitüntetni, mert
azokban reményijük feltalálhatni a nyitót, melyre a szó-fejtésben
szorulunk." Régen félbeszakadván az előadás, ma bajos felszedni
minden akkor elejtett szálat, még bajosabb folytatni az akkor is
mert tényekből folyó akkori okoskodásokat; mert talán mindenikre
nézve haladás történt azóta, ha ugyan nem hiú ebbeli öntudatunk,
a melylyel magunkat kecsegtetjük. De összeállatván a megfelelő
szókat; csakugyan kitüntetjük a hangváltozatokat; s ezek számos
egyezésében fölismerhetjük a törvényt, vagy okot, a mely ama vál
tozatokat szülte. Azonban szűkebbre fogom a régi feladatot, s úgy
tárgyalom a lapp nyelvet, hogy világosan kitűnjenek egyfelől a
finn, másfelől a magyar nyelvhez való viszonyai.
Ki van már nagyolva a különbség a három nyelvcsoport közt,
melyek tudománya legközelebb érdekel minket, s reánk nézve leg
sürgetőbb is, úgymint a finn, ugor és török-tatár nyelvek különb
sége. Most a részletes tárgyalás következik , mely lassankint meg
tökélje, a mi eddigien csak ki van nagyolva,
1) Nép, nyelve és földje. A lappok jelenben Norvég-, Svéd-,
Finn- és Oroszországok éjszaki téréin laknak. Norvégiában az éj
szaki szélesség 67° alatt Tysfjord déli vidékeitől kezdve az ország
éjszaki és keleti határáig laknak lappok, kiknek nyelvét Fries két fő
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nyelvjárásra osztja, úgymint : a Finmarkira *) és a délire. A finmarki, vagy éjszaki nyelvjárás következő három kerületben diva
tozik : 1) az Uc-jokib&n (kis-folyó), melyben a dcenoi (Tana-folyói),
varjevuodnai (Warangerfjord), dcenodaki (Westertanen), unjargai
(Nseseby) egyházközségek vannak ; 2) a Karas-jokihsai (Garas-folyó) ; a hová Lagesvuodna (Laxefjord) és Lcevdnevuodna (Porsangerfjord) tartoznak; 3) a Kautokcejnoibsnj, hová Repvuodna (Hammerfest), Alatcego (Altén), Laggovuodna (Lankfjord), Skcerv-sziget,
Károlg-sziget (Skaerv-ö, Karls-Ö), Ivgo (Lyngen) stb. tartoznak. Min
denik kerületben, söt mindenik egyházközségben vannak nyelvsa
játságok.
A déli nyelvjárás a Balsfjord, Tysfjord, Vefs, Röraas vidékein
uralkodik. Ez a svédországi lapp nyelvhez közeledik. Végre a
skoalta, vagy nuortalas lappok a Varangerfjordtól keletre lakván,
nyelvÖk is a finnországi lappok nyelvéhez közeledik.
A norvég lappok nyelvét többi közt Leem, Stockfleth és Fries
kutatták ki. Ismeretesek Leem és Stockfleth szótárai; Fries, nyelv
tanon kivül 1856-ban „Lappiske Sprogpröveru czím alatt különböző
egyházi községekben gyűjtött eredeti lapp meséket és néhány pél
dabeszédeket közlött, mely tudtomra az első eredeti lapp nyelvkész
let. — Biblia-fordítások, káték, imádságok, egyházi énekek stb. rég
óta forognak a norvég lappok kezein; de nyelvök igazi mivolta
mégis legjobban amaz eredeti mesékből tűnik ki. Beesőket azon
kívül nevelik előttünk azon hitregei töredékek , a melyek azokban
előfordulnak.
Svédországban a lappok hajdani terjedését a mai napig diva
tozó földrajzi elnevezések tanúsítják, úgymint az Asele-, Umea-,
Pitea-, Lulea-, Norr-, és Tornea-lappmarkok az éjszaki szélesség
64°—69° között. Ezek a hajdani Lappföld kerületei. Ezen lappok
nyelvét a svéd papok, kik az isteni ige hirdetésére szánták el mago
kat a lappok közt, régóta mivelik. Biblia-fordítások, káték, énekek,
imádságos könyvek régen készültek az úgynevezett svéd lapp nyel
ven ; Ohrling és Lindahl lapp-latin szótára ismeretes.
Aránylag rosszabb a finnországi lappok nyelvügye. Valamint
rokonaik, a finn földmivelök, mind inkább elfoglalják földjeiket:
*) A norvégek a lappokat finneknek nevezik; a norvég nyelvszokás szerint
tehát Finmark SZ a lappok lakta tartomány.
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úgy a finn papok szívesen elfinuesítik a lappokat, kik erre, úgy
látszik, hajlandók is. Az Enare tava vidékein egy különös lapp
nyelvjárás él még, melyet Lönnrot Illyés ismertete meg 1854-ben
„Ueber den Enare Lappischen Dialect" czímü munkájában. Lönnrot
szövegeket is közöl, mi legtöbbet teszen ezen nyelvjárás ismerte
tésére.
Az oroszországi lappok a Kóla nevű félszigeten laknak , me
lyet a Jegestenger, a Fehértenger és a Kandelak-öböl képeznek.
Lönnrot szerint még ezek i s , jóllehet kevesen vannak, háromféle
(a Nota-tói, Semiostrovi, és Terii) nyelvjáráson beszéltének. A finn
es oroszországi lappok nyelve ügyéről így ír Lönnrot, említett mun
kájában : Leem Kanut elözőjinek és utódjainak sikerült hosszú évek
folytában tett kutatásaik által úgy kitanulniok az éjszaki (norvég)
lappnyelvet, hogy alig maradt meg, a mi ismeretlen volna; a svéd
lappok nyelvjárásai is, írásbeli alkalmazásaik után, lehetősen tudvák : ellenben a finnországbeli Enare-lappnyelv, s az orosz lappok
nyelve nem találtak még mi velőkre. Az enare-lapp nyelvre nézve a
finneket illeti a szemrehányás, valamint az orosz lappok nyelvére
nézve az az oroszokat terheli. A mulasztás kára idővel mind na
gyobb lesz, mert ezeket a nyelvjárásokat igen kevesen beszéllik, s
mert az Enare-lappok már finnül, az orosz lappok meg oroszul kez
denek beszélleni; tartani lehet tehát, hogy majdan lehetetlen lesz
helyre hozni a mulasztást."
Egyébiránt a lappok összes száma se nagy. Lönnrot az illető
tudósításokból összeszámlálja, miszerint norvég lapp 14,538, svéd
lapp 3906, finn lapp 1245, s orosz lapp alig 2000, összesen te
hát mindnyája 21,689 volna. A norvég lappok teszik annálfog
va a legnagyobb számot: de nyelvök is legismeretesebb; azon van
nak írva az eredeti mesék, szóval az eredeti nyelvanyag. A nor
vég lapp nyelv, még pedig annak éjszaki nyelvjárása tehát, minden
lapp nyelv-tanulmánynak alapja lesz.
2) Név. A lapp maga magát sabme-nsik vagy sabmelaS-nak,
nyelvét pedig same giella-nak nevezi. Azonképen nevezi a finnt is :
sabme-nak vagy sabmelaé-nak, de úgyis nevezi, hogy suomalas. Tud
juk, hogy a finn magát suomi-n&k vagy suomalainen-nak s nyelvét
suomen kieli-nek nevezi. A sabme (így ejtsd a szót, hogy sa-bme, a b
csak hang-erősítés lévén) azonos a suomi szóval, valamint a sabme1a§ azonos a suornalainen szóval, melynek tője: suomalaise = sab-
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melaál). A finn nyelv finnül suomen kiéli, lappul same giella. E szók
is azonosak, anyagilag és alakilag. Az anyagi azonosság szembetűnő,
mert: suomi = sabme, kiéli = giella. Az alaki azonosságot meg az
mutatja, hogy a swomi-nak genitivusa suomen, a sabme-nak (a mint
ejteni kell) genitivusa sa-me; s a két genitivushoz járulnak az illető
kiéli és giella szók, így suomen kiéli, same giella, olyan szerkezetet
tevén, milyen p. o. Pest városa, ország gyűlése stb.
Mit jelentenek a suomi, sabme szók ? Régi vélemény szerint,
a suomi annyi volna, mint suo-maa, azaz mocsár-föld, mert suo mo
csár, maa föld, ország. Ezt a véleményt a finn irodalomban is talál
juk még, p, o. a Suomen história ja Maantieto (Suomi történet és
földismertetés) nevű könyvecskében, mely Helsingforsban, 1859-ben
másodszor jelent meg, azt olvassuk, hogy „e név, úgy hiszik, a suo
és maa szókból származik." De a mint Koskinen a Tiedot Suomen
suvun muinaisuudesta (a suomi faj régiségéről való ismeretek, lásd
a Ny. Közlm. IV. 209. stb. 1.) nevű könyvének 18. lapján írja, már
Porthan mutatta meg e származás lehetetlenségét 2 ). Maga Koskinen
nem tart ugyan sokat a fáradozástól, mely a népneveket fejtegeti:
mégis látván, „hogy a Suomi név swo-ja vagyis mocsárja, nem akar
') A nép-neveket a lapp és finn nyelvek la$, laise képzővel alkotják. Itt
mindjárt különbségre találunk a két nyelv közt. A finn nyelvben t. i. a laise képző
a nevezőben lainen, a nen tehát, mely a se helyett előtűnik, nominativusi rag. Ez
nincs a lappban, valamint a magyarban sincs, p. o. szem lappban íalbme, finnben
silma, az s = se képzővel lesznek : szemes, calmiS, silmaise, ez utóbbinak nominativusa silmainen.
s
) Miben áll Porthan értelmében a lehetetlenség, nem hozza fel Koskinen.
Én ebben látnám, hogy a suon-maa-ból bajosan válhatott volna suo-mi; mert a
maa szó nem rövidülhetett volna mi-vé, úgy hogy a (kettős) aa (ua, oa, mert muanak moa-nak is ejtik) a viszonyragok előtt se kerüljön vissza, holott a comparativusban visszakerül az egyszerű a ; mert a comparativus képzője pa, mely nem a
tőhöz vagy a nominativushoz, hanem a genitivushoz járulván, pi-vé rövidül. így a
jalo jeles, comp. (jalon-pa) jalompi, génit, jolomman stb. Ennek hasonlatára a suoww-ből is, ha suo-maa bői állana, a génit, legalább suo-man volna. Mellékesen legyen
mondva, hogy a comparativus jpa-ja, mely a genitivusban ma-vá gyengül, a finn
hitregei impi és a vogul hitregei elmpi közti egybehasonlítast is támogatja. Elmpi
szó szerint (elm-pi) levegő fiját teszen ; s az teremti a földet. A finn hitregei alak
ról maga a runo beszélli, hogy az Impi a levegőnek lánya (ilman tyttö). Én tehát
a finn im-pit (ilm-pi) azonosnak tartom a vogul elm-pi-vel, ámbár az impi geni
tivusa im-min. Mert valamint a comparativusi pa a genitivusban ma-vá gyengül
úgy az impi-nék pi-je is wii-vé gyengülhet a genitivusban.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK, V.
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kiszáradni, tehát maga részéről is azon van , hogy kitöltse valami
vel." Oppert szerint a medo-skytha nyelvben sam vagy saum határ
talant, végetlent jelent. A magyar nyelvben is, úgy mond Koskinen,
a szám szó sokaságot teszen; sőt a finn szók : sumea, summa, samea,
samaska is (melyek zavart-at, homályos-t jelentenek) talán a véget
len tágasság eredeti jelentését tanúsítják még homályosan. E szerint
a suomi név nagy és számos vagy határtalan vidékeken lakó népet
jelenthetett volna, úgy vélekedik Koskinen. — De akármit jelentsen
is a suominév, az bizonyos, hogy nem származik a suo és maa szók
ból. Mert a lapp sabme} gen. same azonos a finn suomi, gen. suomennel; a lapp szó pedig azt mutatja, hogy tője sam, hangerösitéssel sabm,
mint liem = lé, hangerősítéssel liebm: tehát a finn szónak tője is
suom, utóhanggal suomi, mely semmi összetételt nem mutat. S vala
mint a lapp sam, sabm szónak semmi köze a swo^'o-val, mely a finn
suo nak (mocsár) megfelelője, mint a lapp sag'e = finn sia (hely) :
azonkép s még kevésbé van köze a finn mowu-nak a suo (mo
csár) szóval.
3) A nyelv hangjai. A lapp nyelv mássalhangzói a finn nyel
véihez képest nagy fejlődést tüntetnek fel. Tudva van, hogy a finn
ben csak az erős: k, t, p, hangok uralkodnak; hogy a gyenge: g, d
hangok csak mint a k, t-nek gyengülései belhangokúl fordulnak elő ;
hogy jés hangú betüji nincsenek, milyenek a magyar gyf ty, ny, ly:
végre, hogy nincsen /-je s az s-en kívül sincs más sziszegöje. A
lapp nyelvben először az erős k, t, p hangokon kivül megvannak a
g, d, b hangok is, s ha a megfelelő lapp, finn és magyar szókat te
kintjük, p. o.
lapp.
finn.
magyar.
golm, golbma
kolme
harm (három)
gut, gutta
kuute
hat
gullat
kuulla
hallani
guölle
kala
hal
gu^at
kus-ta
hugy-ni
gudna, guna
—
hamu (hanv, hamv, s így
gu
ku
ho
[hamu)
gu-sne
ku-ssa J
ho-1
go-st
ku-ssa \
gu, go-ft
ku-in
hogy
stb.
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lapp.
dakkat
dag'am
dalve, dalve
daver
dievva, dieva
dievva
dovdat
oame-dovdo
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finn.
magyar.
tehda.
tenni
te'en
te-sz-ek
talvi
tél
tár
tavára
—
tő (tető)
teli
tay
tuntea
tudni
oma-tunto
ön-tudat
stb.
ba^e
páa
féba^el
paa-llá
fe-1
ballat,
peljáta
félni
balam
pelkaán
félek
pilvi
balva
felhő
puoli
balda
fél (oldal)
baldi
(paa-lle)
felé
balle (bele)
puoli
fél (dimidium)
bodnat
punoa
fonni
punon
bonam
fonok
básse, báse
pesa
fész-ek
stb.
azt látjuk, hogy a mely h élőhangú magyar szónak a finnben k élő
hangú szó felel meg, annak megfelelője a lappban g élőhangú szó;
s a mely / élőhangú magyar szónak a finnben p élőhangú felel meg,
annak megfelelője a lappban b élőhangú; végre a t élőhangú magyar
és finn szóknak d élőhangú lapp szók felelnek meg. Azonban a déli
vagyis svédországbeli lapp nyelvben a gyenge g, d7 b elöhangok ren
desen &, í, p, mint a finnben.
A lapp nyelvben a következő jés hangok fordulnak elő: k'
(kj), de csak idegen szókban, p. o. kjefman = kjövman, kaufmann,
azért föl se veszszük a lapp hangok közzé ; g', mint: ba^e , ba^el,
ejtsd : bagye, bagyel; légim levek, le^ik levél, le^e levének stb.;
n, mint ganal, finn kyynel és kyynö, kyyny = köny; nuola, f.
nuoli, nyil; líiellat, nielam f. niellá, nielen = nyelni, nyelek ; áoammel = nyúl stb.;
V, mint: viel-ía f. véli barát, társ (magyarul vet);
r', mint: reppo f. repo róka. Ezek a jés £, n, T, f hangok meg19*
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felelnek tehát a szokott magyar gy, ny, ly s a szokatlan rj han
goknak.
Harmadszor vannak hehes hangok : g d' t', melyeket úgy kell
ejteni, miat a gh, dh, th-t; azaz, éreztetni kell a h-t. A g' mint a kknak gyengülése tűnik elő, p. o. dakk-at tenni, finnben teh-Asi, magyar
ban tev-ni (tenni), de dag'arn (olvasd : dagham) = te'en = te-sz-ek ;
— így lokkat olvasni, finnben lukea, de log'am olvasok, finnben lu'en.
A d ' a tt-nek gyengülése, p. o. boattet jönni ; boad'am jövök :
de előfordul mint eredeti hang is, p. o. gad'ge kö; nad'd'a gen. nad'a
nyél; oad'd'et, oad'am alunni, alszom. Ez a á" Z-nek is hangzik, s
így még inkább egyezik a megfelelő magyar szó Z-jével, p. o. nad'd'a
= nyél, oad'(am) = al-(szom).
A í' eredeti hang, azaz nem más hangnak gyengülése, p. o.
mat'ke f. mátka utazás; rattfe, finn. ráta gyalogút. — Ezen hehes g',
d' t' előhangban nem fordulnak elő.
Negyedszev a tiszta rc-en kivül orrhangu rí is van, mely hason
lóképen nem találtatik a szók elején, vagyis előhangban , hanem
csak belhangban, a hol g által erősbülhet, p. o. cagnat suhanni, búvni,
(üanam suhanok, búvom ; manna = meg, manas megé, mariéit, manest
megöl stb.
Ötödször az sen kivül vannak a lappnak s, 3, §, c, £ hangjai
p. 0. Se és, is, suvvat suhogni; cabmet, camam csapni, csapok ; cubmat,
cumam csókolni, csókolok ; Sabes szép, mint jelző Sabba szép, Zoarve
szarv, cafca vagy cakca f. syksy vagy syyks ösz; — va$$et, vadain sétálni, sétálok, oa$$et oa$e, hús stb. A 5 és 5 sem találtatik előhangban.
A mássalhangzókra nézve tehát a lapp nyelv sokkal felül
múlja a finn nyelvet, sőt felülmúlja a magyart is.
Még azt is megjegyezzük, hogy a lapp nyelv könnyebben tűri
aszók elején az összetett hangokat, p. 0. sk, sl, sm, SÍ?, sp, st-t mint
a finn vagy magyar. így skillat = csengeni, slabmat legördüln
smiettat elmélkedni, snírgadet nyeríteni, spa$$at tenyérrel csapni stb.
sőttür el még ilyeket is: spj, sú, sí', p. 0. spjerko vas esz&öz a bőrök
kikészítésére, súalco sima szőrű, st'elas kalap széle stb.
A lapp nyelv magánhangzóéira nézve mindenek előtt azt kell
megjegyeznünk, hogy azok nem követik az ál-, fel- és közép-magánhangzók törvényét, mint a finn és a magyar nyelvben; a lappban te
hát nem találunk ilyenféle hangkövetkezést: állhatatosság, véghetetlenség, mert ott a ragok és képzők nem változtatják el magánhang-
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zójikat a szó-tökhöz képest, a melyekhez járulnak. Az egyhangúak
közt nem fordul elö ü, finn y, tehát csak a, a, e, i, o, ö és u vannak
meg. De az a-re nézve azt tartsuk meg, hogy vagy eredeti hosszú
hangzó, mely néha e-vé lesz, vagy az a-nak elváltozása. E különb
ség kitüntetésére amazt oe-nek és csak az utóbbit írjuk á-nek. Pél
dául cellet élni, ellim élek; bardne fiu vagy bardne. Az ikerhanguak
igen számosak , számosabbak mint a finn nyelvben ; a magyarban
csak aj, ej, oj, öj, uj, üj ismeretesek.
A lapp nyelv ikerhangu magánhangzóji kétfélék, úgymint:
oa, MO, uö, ie, melyek meghatározott esetekben o, u és i-vé vonódnak
össze; — s au, ceu, eu, ou; aj, cej, ej, oj, uj, melyek nem vonódnak
össze, kivéve hogy az ceu, CBJ meghatározott esetekben eu, ej-vé változ
nak. Az au, ceu, ou az éjszaki lappban rendesen av, cev, ou-nak hang
zanak, p. o. gavdnat e h. gaudnat találni, bcevde (bseude) f. pöyta,
asztal, dovdat (doudat) f. tuntea, tudni.
Előfordulnak oaj, uoj, iej háromhangu magánhangzók i s ; de
a melyek a következő tagbeli i, w, e miatt összevonódnak, p. o. oajdnet látni, ojdne látának; vuojgna lehellet, szellem, vujgni; niejda le
ány, nijdi stb.
4) Hangsúly és hangtartam (accent és quantitát). A lappnyelv
ben, úgy mint a finnben és a magyarban, a hangsúly kivétel nélkül
az első szótagon van; de a harmadik és Ötödik (néha negyedik és
hatodik) szótagok is kissé emelődnek, minél fogva a nyelvnek trochaicus vagy néha dactylicus lejtése van. A harmadik vagy ötödik
(negyedik, hatodik) szótagon érezhető másodrendű hangsúly az a-t
ce-vé változtatja, p. o. gietta kéz szóban az ie ikerhangzó, a hangsúly
az e-n van; ha ezt a birtokos ragokkal ragozom, lesz:
giettam kezem
gied'ad kezed
gied'es keze

giettame kettőnk
gied'ade keze
gied'asge stb.

giettamek kezünk
gied'adek kezetek
gied'asek kezök

Többesben
gied'aidam kezeim gied'aidseme kettőnk gied'aidsemek kezeink stb.
gied'aidad kezeid gied'aidsede kezei
gied'aidsedek
gied'aidós kezei
gied'aidsesge
gied'aidsesek
t
Itt giettame, giettamek stb. csak egy hangsúlyos szótaggal, de
gied'aidceme, gied'aidwmek, stb. az első tagon főhangsúlylyal, a har
madikon másodrendű hangsúlylyal vannak.

'
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A hangtartamra nézve a szótagok vagy hosszak, vagy rövidek.
A szótag lehet hosszú természeténél, hangsúlyánál fogva és összevonás
által. Természeténél fogva hosszú csak a gyökérszótag lehet, tehát a
szónak első tagja. Kár, hogy e hangtartamot irásilag nem fejezik ki,
mint a finnben a magánhangzók kettöztetésével, vagy mint a ma
gyarban a magánhangzók felibe tett vonással. így az írás nem jelöli
meg a természeténél fogva hosszú magánhangzót, mit annál in
kább lehet sajnálni, hogy így az a különbségeit sem lehet az Írásból
megtudni, pedig megvan ott is az á és a, p. o. makká sógor, bakén
pogány, badne fog, akka asszony, jakket hinni szókban az első tag
nak a-ja hosszú és tiszta = magyar á: ellenben makká tudniillik,
badnet (boadnet) fonni, akke idö, f. ik'á,jakke év szókban az első a
rövid és tompa mint a magyar a. Minthogy az írás nem tünteti ki a
hosszú szótagokat, csak ezeket lehet megjegyezni:
Az iker magánhangzók hosszak, mint juöhka oszt, dietta tud,
gietta kéz, oafse ág, finn oksa stb. De a kiejtésre nézve az a kü
lönösség van, hogy a zárt szótagban (goat-te kunyhó, boat-tet jönni,
diet-ta tud) az ejtés súlya a második, ellenben nyílt szótagban (goad'e, boa-d'e, die-d'e) az első magánhangzóra esik.
Hosszúk az ikerhangzók összevonódásából eredő o, it, ?', ma
gánhangzók is, p. o. bőd'i (a boattet-ból), büri (buörre), did'i (diettet).
Az ee mindég hosszú, például: bazse f. pesá, fészek ; bcesse Ököl
stb. Mikor a következő i és u miatt e-vé változik, ez is hosszú, p. o.
sellet élni, éllím élek. Egyébiránt az ce csak hangsúlyos szótagban
fordul elő, tehát a szók tő-tagjában s harmadik vagy negyedik tag
jában, a melyre a másodrendű hangsúly esik. Azért írják: gied'aidsesek, s vanhemidesek, mert ama szó a másodrendű hangsúlyt a daa
tagra, ez pedig azt a mi tagra veti.
Hosszúk az i és u magánhangzók a szók második tagjában is
mindenkor, ha nem eredetiek, hanem a ragozás következtében álla
nak elő, p. o. goatte*) ház többes sz. genitiv. god'í; sadne szó,
*) A lapp goatte, gen. goad'e , több essz. gen. god'id megfelel a finn köti,
gen. kodin-nak, s monnaja (hogy a régi szóval, e helyett mind ketteje, éljek) meg
felel a magyar ^az-nak. (A haza = patria, finnül koti-maa = hazai föld). E szó
lások : haz-a, megyek, haz-ul, kaz-6\ jövök, oda haz-a, van, világosan tanúsítják,
hogy az eredeti magyar szó haz volt. H a a ház szót tekintjük, ezt az idegen hatos
ból úgy találjuk alakítottnak , mint paul-hol pál lett. E szerint a haz szó eredeti
magyar ; a ház meg idegen szó volna. Ezt a fölvételt nagyon bizonyítják a lapp
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f. sana, többes sz. infinit. saníd; oajdnet látni, ojdnűjuvvut vagy ojdnút láttatni; diettet tudni, dittim tudék.
Hosszúk a jelen idö egyes számú harmadik személy magánhangzóji is, p. o. galgá kell, sardnö szól, prédikál, manna me
gyén stb.
Hosszú rendesen a másodhangsúlyu szótag is , ha elveszett a
h angtorlat, p. o. rokkadüssa, rokkadusa f. rukous kérés.
Hosszúk rendesen azon egyes magánhangzók is, melyek a
megfelelő finn szókban kettősen íratnak p. o. gTto köszönet, f. kiitos,
gTtet köszönni, f. kiittáá stb.
Az egytagú szók hosszúk, ha utóhangjok magánhangzó, p. o.
gi, mi, dí, sí, i, hosszak e névmások alakjai is : min, din, sín, mist,
dist, síst, must, dúst, sűst, stb.
Jegyzet. A szók tagolásában azt követeli az ejtés, hogy 1) két
és finn nyelvbeli megfelelő' szók. A lapp goatte, finn köti szók úgy viszonylanak a
magyar haz-hoz, mint a lapp gietta, finn kdte a magyar ftes-hez (kez-et, kez-em
stb. mely alakok a szók ösi alakját tüntetik elő), vagy a lapp cuotte, finn sata, a
magyar száz-hoz ; a melyekben a lapp és finn utóhangu t a magyarban z. A lapp
élőhangú g, finn k pedig a magyarban h, mint azt az előhozott példák (a 290. lapon)
bizonyítják. Megtaláltunk tehát egy sokat jelentő szó-hasonlatot, a goalte, köti,
haz szókban , mely azt mutatja , hogy ezek az illető népek eloszlása előtt
már megvoltak. Eloszlásuk után a lapp meg finn és a magyar más-más idegen
népekkel találkozának, s ámbár megvolt a lapp barte, finn pirtti = szoba, mégis
a lapp nyelv elfogadta a sloppo, gen. stovo, a finn nyelv a tupa, gen. tuvan szót a
germán skandináv nyelvből, melyben slofva stufva, stue, = német atube. A ma
gyar még annál könnyebben elfogadta a ház szót a haus Titán, mórt külsőleg ha
sonlít vala a haz-hoz. — Hát a szoba nem-e a német slube-nak hasonmása ? Nem ;
mivelhogy a magyar a német síaW-ból istállót, a német slab-ból ístápot, s az ide
gen stephan-bó] istvánt csinált: bizonyosan a német stube-ból nem csinálhatott
volna szóbá-t. Ez talán a török-tatárból jutott mi hozzánk, a hol szoba = & j « » o =
hypocaustum.
Hogy a ház más eredetű mint a haz, mutatják a két szónak kölönböző
szereplései is. Haza menni, más mint a házba bemenni; házul vagy hazól jönni is
más, mint a házbúi kijönni. Az a, ul, és ól ragok (ho-va, od-a ; al-ul vagy al-ól stb.
ismeretesek.
De valamint a goatte, köti, haz, úgy a lapp báldo, finn pelto, magyar föld
(szántóföld) szók is eredeti közös miveltségröl tanúsítanak , még pedig ez utób
biak földmivelésnek tanúji; mert baldo, pelto szántóföldet jelentenek. A „terra"
a lappban adnom, a finnben maa; a magyar csak /ó7tí-nek nevezi. De hogy ez
eredetileg csak szántóföldet jelentett volt, mutatják a báldo, pelto hasonfelek. Azt
is mutatják ezek, hogy a magyar föld nem a német ,,/eieZ" = campús.
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magánhangzó közt az egyes mássalhangzó a következő taghoz ej
tessék, így: jo-g'a, gie-d'a, oa-^e, sa-ge, ga-nal; 2) Kettős mással
hangzó szétosztatik, így : jok-ka, giet-ta, oa§-§e ; 3) Két mássalhang
zónak elseje az elözö, másika a következő magánhangzóhoz ejtetik,
így: gal-do, bal-ka, gád'-ge, gav-ce, viel-Ia; de sk és st a következő
magánhangzóhoz tartoznak, így: ga-ska, sse-sta. 4) Három mással
hangzóból annyit kell a következő magánhangzóval kiejteni, a há
nyan kezdhetnek lapp szót, tehát doar-slkalet. Azonban ha a három
mássalhangzók két utolsója bm, dn, gn, ezeket a következő magán
hangzóval kell kiejteni, mert a, b, d, g csak hangerősbítések. Tehát
al-bme, majl-bme (finn il-ma, maail-ma), bar-dne (skand. barn, fiú),
sar-dno (finn. sar-noja), vuoj-gíia szellem stb.
5) A hangok változásai. A finn nyelvcsoport a hangok vál
tozásaival válik ki a többi rokon csoportok közöl, s ebben a saját
ságban osztozik a lapp nyelv is. Hogy helyes fogalmat képezzünk
magunknak a lapp nyelvbeli nyomosabb hangváltozásokról, úgy
mond Fries (Lappisk Gramm. 19. 20. §. §.), különbséget kell tennünk
a gyökök és tök közt. Gyökön azon eredeti alapszót értjük, melyhez
semmi sem járult még, a melyből tehát semmit nem lehet elvenni.
A gyökök a lapp nyelvben egytaguak és zártak (kivéve néhány vi
szonyszót), a melyek magánhangzója vagy hosszú vagy rövid, p. o.
el, jug, jűg, davt. Ellenben az egyszerű tők, melyek magánhangzó
nak hozzájárulásával lesznek, kéttaguak és nyíltak, p. o. cella, jukka,
juökka, dafte.
A gyök és tő között egy közbülső alak van, a genitivus vagy
imperativus, mely jelesen kitünteti az átmenetelt, mint a következő
példák mutatják:
Közbülső alak
Tö
(génit, vagy imperat.) (nom v. a praesens egy. számb. 3
él
aele (élj)
sella (él)
júg
juög'e (ossz)
juökka (oszt)
jug
jug'a (igyál)
jukka (iszik)
ídietta (tud)
díd
idied'e (tud^
(dietto
(tudás)
(died'o (tudásé)
gőd
goad'e (házé)
goatte (ház)
av
ave (tengeré)
appe (tenger, skand. hav)
barn
barne (fiúé)
bardne (fiú, skand. barn)

Gyök
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Gyök

Közbülső alak
(génit, vagy imperat.)

alm
spin
gűvc
ővs
davt
vűjn

Tó
(nom. v. a praesens 1. és 3. sz.)

alme (égé)
spiné (disznóé)
guovca (medvéé)
oavse (ágé)
davte (csonté)
vuogna (léleké)

albme (ég, menny)
spidne (disznó, sk. svin)
guofca (medve)
oafse (ág, finn oksa)
dafte, dakte (csont)
vuojgna (lélek, lehelet)

De azon névszók, melyek mostani nominativusa rövidült alakú,
genitivusok által mutatják ki a régi alakot p. o.
Genitiv.

Nominat.

labbasa (bárány)

vuödnam
luobman
ssebmon
gabmag
jurdag
morrah
morras
lábba

vuöne
luöme
ssemo
gama
jurda
morah
moras
labes

mállása (étel)
nuofcama (nyelv)
cseppata (nyak)

mallas
nuofcam
cseppat

males
nuovca
éseve

Régi alak.
vuödnama (napa)
luobmana (áfonya)
ssebmona (szakáll)
gabmaga (csizma)
jurdaga (gondolat)
morraha (gond)

Gyök.
vün
lüm
sem
gam
jurd
mor
lab
(skand. lam)
(skand. mai)
nüvé
cev

Ezen két sorú példákból kitetszik általában a lapp nyelvbeli
hangok változása. Lássuk most különösebben is.
A magán- de kivált az ikerhangzók változásai.
A magánhangzók legnevezetesebb változásait az oa, uo, wö, ie,
m hangok szenvedik, melyek o, u, i} e-vé vonódnak össze, ha a kö
vetkező szótagban u vagy t, néha é fordulnak elő ; a mikor is azuból eu lesz. így lesz:
ce e-vé, p. o. mllo szarvas, ós nyáj, allativusban ellni ; oellet élni,
praeter. ellim élók, éllé élének, éllé ketten élünk; hasjtet hagyni,
hejtvjuvvut hagyódni, hejték hagynak.
seu (sey) eu (ev)-é; bazvde asztal, bevdi, bevdid, vagy bazude,
bceudi, beudi, beudid.
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oa, o-vá: goatte ház, god'i, god'id; boattet jönni, botté} botték,
bottim, bod'i stb.
uo, u-xá:juökket osztani, jukke, jukkek, jukkim, jukkujuvvut •
suolo sziget, sullu, sullust; guojbme társ, gujmi, gujmid (ebből van a
viszonyító gujm = vei *).
ie, e-vé: gietta kéz, gitti; diettet tudni, ditte, dittek} dittim;
niejda lány, nö, nijdi; viell'a fél, barát, vill'i stb.
Azon u és i} melyek az elözö szótagban ezt az összevonást
okozzák, a névszók ragozásában az egyesszám allativusában (gitti,
gietta; murri, muorra fa; dittui, dietto tudás ; muttui, muotto kép)
s a többes szám infinitusában (god'id, goatte ház; gujmid, guojbme
társ) meg genitívusában fordulnak elő (god'i, gujmi).
Az igeragozásban az az u a szenvedő alak képzője miatt ke
rül elö (hejtujuvvut hagyódni, hsejtet; jukkujuvvut osztódni, juökket); az az i meg a praeteritum képzője (bottim, boattet jönni; jukkim, juökket osztani; dittim, diettet tudni; ellim, sellet élni) ; az é
pedig, mely hasonló hatással van az elözö tagra, az indicativusi
praesens első dualisi személyében (elle, botte, jukke, ditte) — az
indic. praes. plur. harmadik személyében (botték, jukkék, ditték,
ellék), s az indicat. praeteritum plur. harmadik személyében talál
tatik (botté,jukké, ditte, eilé).
Fordulnak elö néhány kivételek még az éjszaki nyelvjárásban
is, p. o. buöcce beteg, buöccid, buöcci, de buccid, bucci is; moarse
menyasszony, moarsid, moarsi (nem morsi) ; kivétetnek a névmások
is, így duót amaz, duojdi amannak, nem dujdi; gi ki, génit, gsen, allativus gsejdi, nem gejdi.
Uo, néha következő o előtt is összevonódik u-vá, p. o. muotto
kép, muttui képnek, de muttosam és muttwsam képemnek. így jár
néha ie is, p. o. siello (skand.) lélek, sillui, és sillosam meg sillusam stb.
Némi magánhangzói átválások (umlauté) is mutatkoznak a
lapp nyelvben, mikor t. i. az a a következő szótag e vagy i-je miatt
a-vé válik, p. o. sadne szó, finn sano, többnyire sadne, de allativusban sadnai; így dag'am teszek, finn. te'en, dákkim tevék. így az uo
*) Eddigelé a magyar fél = barát stb. a lapp viell'a, finu véli szóval is
egyeztettem, pedig az = lapp bcelle, finn puoli-val. A viell'a veli^nek szakasz
tott fele a magyar vei viszonyítóban lelhető meg.
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nemcsak e, hanem a előtt is wö-vé válik, mely we-nek is hangzik,
p. o. juökket osztani, juög'am, buöllet égni, buölam ; vuölget járni,
vuölgam ; így guölle hal. A megfelelő finn szók ; jakaa, palaa, kala.
Feltetszöbb átválás tűnik föl a gi ki és mi mi névmásokban,
melyek a ragok előtt gce- wa-vá lesznek. Ez alá vonhatók-e a mon
én, don te, son ő is, melyek többes számbeli alakjai: mi, di, sif
Felelet helyett ide tesszük a magyar és finn személyes névmá
sokat , melyek alakjaikra nézve is egymással csodálatosan meg
egyeznek.
Magyar :
én te ö
miv tiv iv *)
mü tü ü
mi ti —

Finn
min-á sin-a, hán
ímyö työ
hyö
íme
te
he

mon
—
mi

Lapp:
don son
—
—
di
si

A mássalhangzók változásai. Ezek vagy erösbülések, vagy
gyengülések. Az erösbülések vagy a hang kettőzésével, vagy egy
gyenge hangnak két kemény hang általi felváltása vagy rokon
hang fölvétele útján történnek, valamikor a ragozással a zárt szótag
nyilttá lesz. Megfordítva, valamikor a nyílt szótag zárttá lesz, a gyen
gülések az ellenkező eljárás útján állanak be, t. i. a kettős hang he
lyébe egy hang, a két kemény hang helyébe gyenge hang áll, s az
erösbítö rokonhang elmarad. P. o. baMa rósz (nyilt tag), baftab (zárt
tag), vuogas kényelmes (zárt tag) vuofc&asabbo (nyilt tag), majl&me
világ (nyilt tag), majlmest (zárttag).
A következő példák teljes átnézetét szolgáltatják az említett
hangváltozásoknak:
*) A Temetési beszédbeli: iv vimadságuc mia-ja megőrzi a miv, <timek
megfelelő iu-jét. Ezek két elsejét mai napig Erdélyben mü tü-nek ejtik ; miből
gyanítható, hogy az ivei is íí-nek ejtik. De ezt azután az ó'-vel zavartuk össze, s
így támadt a nyelvtani botlás, hogy ö emberüh-et mondunk és írunk iv emberük
vagy ü emberük helyett. T e h á t :
én
(miv
(mü
(mi

emberem,
emberünk,
emberünk,
emberünk,

te
tiv
tü
ti

embered,
emberetek,
emberetek,
emberetek,

ö
iv
ü
(i

embere
emberök vagy
emberök, vagy
emberök).
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Eröabüléa.

Gyengülés.

( k
i.u

gg

Í

g

i

g
j

g fi

fi

fin

fi

hli

h
t

tt

d'd' \
t't'
dd
rr
11
dn I
l
nn \
pp
pp j
>
bb '
pp )
I
vv \
í
k, f, g |
bm )
\
mm }
ss
ss
53

d
t'
d
r

1

n
p
b

v

m
s
s
5

akka asszony, többes szám akak asszonyok, bakas
forró , génit, bakká
jokka folyó , jog'ak folyók
vuogas kényelmes, comparat. vuokkasabbo
aggá mentség, ürügy, locat. ágast
sage hely, sajek helyek
ívuojgna lélekzet, locat. vuojnast
icanam bemegyek, cagna bemegyen
manna megetti, maneb megettiebb
bahha rossz, bahak rosszak, bahab rosszabb
datto akarat, datok akaratok
ígoatte ház, goad'ek házak
Jlad'as tag, íz, lad'd'asak ízek
rat't'e út, út-nyom, locat. rat'est
vades szokott, barátságos, compar. vaddasabbo
borra eszik, borara eszem; moras gond, morrasak
gondok
fuolla felvesz valamit, gondol vele, fuolam ; males
étel, mallasak ételek
ísadne szó, sanek szók; ganal könyü, gadnalak
1 könyvek
(fnane száraz föld, génit, nannam.
appe erő, apek erők; gsepes könnyű, ggeppasabbo
íappe (hav). tenger, abek tengerek; dappe erkölcs,
} dabek és davek
/labes bárány, génit. Iabba
gava asszony, gappagak asszonyok; loppe engede\ lem, locat. lovest
seves útravaló, sevvasak útravalók
ibavcas fájdalom, bafcasak és bakcasak ;
(fakta vagy fagta (vogd) őr, favtak örök
Imajlbme világ, locat. majlmest; rumas test, génit.
< rubmas
(namma (nabma) név, locat. namast
oasse rész, ősid inf. plur. bsesam feslem, bsessa
rasse gyenge, raseb gyengébb
va
3 3 a me gye n > vagam megyek
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Eröábülés.

£$
cc
cc
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Gyengülés.

%
c
c

oa

3 $ e hús, locat. oa^est
cacce víz, locat. cacest.
aöce atya, acek atyák.

Nem változnak df, dg, t'k, lg, sk, fh, p. o. rafhe béke, finn.
rauha; aske öl (sehoosz), gsed'ge kő, mat'ke utazás, út, fin. mátka, —
jóllehet az irodalmi nyelvben a négy elsőnek utóbbikát, a két utol
sónak pedig első betűjét kettőztetni szokták, így gaed'gge, gsed'gest,
juolgge, juolgest; raffhe, rafhest. Hasonlóképen nem változnak a (j,
1, r, v) félmagánhangzók, jóllehet a szokás ezeket is kettőzteti, p. o.
dovvdat, dovdam. Az éjszaki lappok nem hallatnak se itt se ott kettöztetést. De \X, rr, talán gg is előfordulhatnak p. o. viell'a barát.
Némely szóban a bb} JcJc, tt is változatlanok, p. 0. lsebbot te
regetek (laibbom), lebbit terítek (lebbim); vakko hét, septimana,
litto haszonbér, gallo homlok. Más szókban a hosszú magánhangzó
után nem kettőztetik soha a mássalhangzót, p. o. gito, finn. kiitos, kö
szönet, gitet f. kiittáa, köszönni, bacet lőni, gaöat f. kysyá kérdeni.
Nem változnak a hasonulás útján lett kettős mássalhangzók,
p. o. hsegga lélek, finn. henki; addet adni finn. antaa.
Az s és £-re nézve a következőket jegyezzük meg : A diminutivumok jelbetüje c lévén, az a nominativusban s-sé változik, de a
ragok előtt visszakerül, p. o. goaskemas kis sas (goaske, f. koska)
állat, goaskemacci, mert tője — macca; lajbas kis kenyér, lajbacak
kis kenyerek. A melyek nem diminitivumok, azok megtartják az
s-et, borramus evés, étel, boramusak; állat. — mu§si. Kivételt tesz
nek olmus ember, olmucak, jes mag, jeccam magam, jecad magad.
— A három tagú melléknevek az s-et §-vé változtatják; ellenben a
kéttaguak megtartják az s-et, p. o. oasalas részes, oasala^ak, állat.
oasala^i; de vaj vas bajos, vajvasak. Kivétetnek mégis: bahacak
rosszak, ellenségek, buricak j ó k ; ittaői, ittacest reggel, ittas reg. —•
A feletlen tagú diminutiv comparativusban az s §-vé változik, p. o.
buorrebus — jobbacs, állat. buorrebu§^5 locat. buorrebu^ast. A fe
les taguak meg az 8-et változtatják c-vé, p. o. nannosabbus erösebbecske, állat. — bbuci, loc. — cest. A superlativus képzője mu§} az
á-et §-vé változtatja, p. o. mannemus utolsó, — nmj^i, mu^ast.
Jegyzet. A hangok változásai különbözők a különböző nyelv
járásokban , így az Enareh&n a c s-sé, a Sj-vé, a k h-v&, a h v-vé,
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az o w-vá változnak, p. o. cááce *) víz, pl. cáásek, oca keres, uusom ke
resek; sesece atya, pl. sesejek; keeca néz, ksesejem nézek; luokka domb,
pl. luohak; juuko(jokka) folyó, pl. juvvuh; ihe év, (jakke) pl. iveh.
Hangváltozások a jinnhöz hasonlítva. 1) Hasonulások : vuogga
horog, f. önki, hsegga lélek, f. henki, sagga nagyon, f. sangen, addet
adni f. antaa, lodde madár f. lintu, radde mely f. rinta, hadde ár f,
hinta; mégis van : addet andagassi megbocsátani, f. antaa anteeksi;
labes gen. lábba, f. lammas, bárány.
2) Erősbülések : soabmasak norvégül sömme = némelyek,
duobmo, f. tuomo norv. dömme = ítélet; sabmelas f. suomalaise,
calbme f. silmá, galbma f. kylmá hideg, oabme f. oma = ön, ibmér
det érteni = f. ymmertáá; — sadne szó f. sana, gudne tisztelet = f.
kunnia, vadnas sajka, vénet, venese; spidne disznó, norv. svin stb.
3) Hang-felváltások: s = c, cseppe mester, eredetileg kovács,
f. seppá; calbme szem, f. silmá, cuötte száz, f. sata stb. t = k a) a
többes számbeli ragban, p. o. bsejvek f. páivát napok stb. b) a je
lenidő második személyében, p. o. guöddak f. kantat = hozasz. Lásd
alább magában a lapp nyelvben ugyanezen föl váltást.
4) Magánhangzók változásai. A finn a a lappban uo, uö, p. o.
kala, lapp guölle hal, kahte 1. guöhte (keht) kettő, kantaa 1. guöddet
hozni, savu 1. suövva füst, jakaa 1. juökket osztani, vasta 1. vuösta
ellen, parempi 1. buöreb jobb stb. A finn i a lappban a p. o. pilvi 1.
balva felhő, viha 1. vasse gyűlölet, harag, rinta 1. radde melly, sia 1.
sa^e hely, viikko 1. vakko hét. A finn utóhangu i is a lappban a p.
o. veri I. varra vér, oppi 1. oappa tudomány, okulás, túli 1. dolla tüz.
A finn u a lappban o, p. o. usko 1. osko hit, ulkona 1. olgon
kün, uute (uusi) 1. od'd'a új stb.
A finn o a lappban uo, p. o. tode (tosi) 1. duotta igaz, voi I.
vuo^a vaj, voitaa 1. vuojtet győzni stb.
A finn uo a lapban a és ce p. o. vuori 1. varre hegy (vár), Suo
malaise 1. sabraelass, púoli 1. bselle fél.
Magában a lapp nyelvben is sokfélék a hangváltások, mi
ugyan már a nyelvjárások léte által is bizonyossá lesz. Azok közöl
megemlítjük 1) a k-nak f, h, í-vel való felváltását, p. o. okt és oft
egy; dakte és dafte csont, cakca és őafca ősz, f. syksy, v. syykse;
likcim, Ükeik, likci volnék stb. lifcim, lifeik, lifci helyett; vselek erős,
•) Lömirot a hosszú magánhangzókat kettőzéssel fejezi ki.
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comp, vselekabbo, sup. vselekamus s vseleheb , -lehemus ; oanekas
és oanehas, v. oanekis és oanehis rövid; így az infinitivus'goddek,
addek, bagadek (veszteni, adni, fegyezni) goddet, addet, bagadet
helyett; a jelenidö második személye cierot sírsz, galgat kelsz,
cierok, galgak helyett, a duális és plurális második személye p. o.
bagadseppe és bagadsekke meg bagadsette (ketten fegyeztek), bagadseppet, bagadsekket, bagadsettet (fegyeztek).
2) A h-nak. a í v e l fölváltását, p. o. buollatet és buollahet
égetni, vsekjetet és vsekjehet segíteni; muo-hag'a és muo-tag'a finn.
minutta nálam nélkül
3) a h-nak s és s-sel fölváltását, p. o. allasis magát és allahis,
accasis és accahis atyját, huomehet és fuobmaset észre venni stb.
stb. — Sok egyébnek lehet példája a dovdat tudni, mely dobdat,
dogdat, a svéd lappban tobdet (f. tuntea) is.

Névszó.
A lapp nyelv, a természeti nem megjelölésére az emberekre
nézve olvnaj férfi, bardne fiú, nisson nő, niejda lány szókat használj a.
p. o. ólmaj-ólmus férfi ember, nisson-olmuS nö ember, bardne-rnanna
fiú gyermek, niejda-manna leány gyermek. Négylábú állatokra nézve
használja a cikko és ravja szókat, p. o. cikko-gumpe hím farkas, ravjagumpe nőstény farkas; madarakra nézve, a varres és úignalés
szókat, p. o. varres goaskem hím sas, nignalés goaskem nőstény sas;
a halakra nézve a mcedem és guoksa szókat, p. o. mazd'em-luQssa nős
tény lazacz, vagy ikrás lazacz, guoksa-luossa hím lazacz, vagy tejes
lazacz.
Bagózás. A lapp főbb nyelvjárások névszói ragozását, s annak
viszonyát finn rokonaihoz, legjobban mutatja egy összehasonlító
minta, a melyhez hozzá lehet fűzni a szükséges felvilágosításokat.
Ezt a mintát Lönnrotnak Enare nyelvjárás-ismertetéséből vesszük.
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Finn.

Reval-eszt.

Dorpat-eszt.

Egyes-szám.

Nominat.
Infinit.
Génit.
Ablat.
Adess.
Állat.
Elat.
Iness.
Illat.
Essiv.
Praedicat.
Comitat.
Instrum.
Abessiv.
Prolativ.

jalka láb
jalg
jalg
jalka-a (ka-ta) jalg-a
jalg-a
jala-n
jala
jala
jala-lta
jala-lt
jala-lt
jala-lla
jala-1
jala-1
jala-lle
jala-le
jala-le
jala-sta
jala-st
jala-st
jala-ssa
jala-n
jala-s
jalka-han (kaan) jalg-a
jalg-a
jalka-na
jalga-n
jalga-na
jala-ksi
jala-s
jala-ks
jalka-ne
jala-ga
jala-ga
jala-n
jala (gyalog) (jala)
jala-tta
jala-ta
jala-ta
jala-tse
jala-ti (adverb )
~
Többes-szám.

Nominat.
Infinit.
Génit.
Ablat.
Adessiv.
Állat.

jala-t
jalk-o-ja
jalka-i-n
jalo-i-lta
jalo-i-lla
jalo-i-lle

Elat.
Iness.
Illat.
Essiv.
Praedicat.
Comitat.
Instrum.
Abess.
Prolat.

jalo-i-sta
jalo-i-ssa
jalo-i-hin
jalko-i-na
jalo-i-ksi
jalko-i-ne
jalo-i-n
jalo-i-tta
jalo-i-tse

jala-d
jalg-u
jalga-de
jalga-de-lt
jalga-de-1
jalga-de-le
(jalul, jalule)
jalga-de-st
jalga-de-s
jalga j de-sse
jalga-de-na
jalga-de-ks
jalga-de-ga
(jala)
jalga-de-tta

jala
jalg-u
jalg-u (-ude)
jal-u-lt
jal-u-1
jal-u-le
jal-ust
jal-u-n
jalg-u
jalg-u-s
jalg-u-ga
(jalu)
jal-u-ta
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Éjszaki csúd.

Svéd-lapp.

Ej szaki-lapp.

Enare-lapp.

E g y e s • s z á m.

jalg,jolg
jalga-t
jalga-n
jalga-1
jalga-le
—
jalga-s
jalg-ha
jalga-n)
jala-ksí
jalga-ked)
jalga-n \
jalga-ta

juolke
juolke-b )
juolke-n \

juolgge *)
juolge

juölgc
juölge-e
juolge

juolke-st
j
juolke-sne, -ni juolge-st
juolgga-i
juolka-si

juolga-n

juolke-n

juolgge-n

juölgge-n

juolk-in

julgi-n

juolgin

juolke-taka
juolke-t

juolge-tag'a

juolge-tta
-ge-tah.

juölge-st? -is

Többes -szám.

jalga-d
jalgo-i-t
jalgo-i-den

juolke-h
juolk-i-t
juolk-i

juolge-k
julg-i-d
julg-i

juölge-h
juolg-ii-d
juolg-ij

julg-i-n
julg-i-di
(juolgge-n)

juolg-i-n
juolg-ii-d
(juölgge-n)

julgi-gujm

juolgij-gujm

julgi-tag'a

juolg-ii-tta

jalgo-i-1
jalgo-i-le
—.
juolk-i-st
jalgo-i-s
juolk-i-sne
jalgo-i-he
juolk-i-ti
jalgo-i-n
juolk-i-n
jalgo-i-ks
—
jalgo-i-den- kedjuolki-kum
jalg-i-n
—
jalgo-i-ta
juolki-taka

*) Lönnrot a szokott írást követi, különben , mint oda feljebb említettük,
csak juolge volna helyes, egy gr-vei.
NYELVT. KÖZLEMÉNYEK, V.
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Az összehasonlító minta azt mutatja, hogy a íinn nyelvcsoport
ban a névszók ragozására nézve, mind a ragok számával mind alakjókkal, legteljesebb a finn nyelv, jóllehet a reval-eszt a többesszám
beli ragot jobban megörzötte; legszükesebbek a ragok számával és
alakjával a lapp nyelvjárások.
Az a szótag vagy betű, mely ragozáskor hangerősbülést vagy
hanggyengülést szenved, jellem betűnek vagy szőtagnak nevezte
tik ; a felhozott mintákban a ka szótag az, mely az észt nyelvben és
éjszaki csúdban g-vé} a lappnyelvekben ke vagy ge-vé változott.
A finn nyelv 15 viszony ragot különböztet meg, úgy az egyesmint a többes-számban. A jellemző szótag ka az egyes-számban min
denütt megmarad, hol nyílt a szótag, tehát az infinitivusban (eredeti
leg jalka-ía, összevonva jal&aa), illativusban (jalka-Ztan, összevonva
jal&aan), essivusban (jalka-í/a) és comitativusban (jalka-we). A többi
viszonyi ragok zárttá teszik a jellemző szótagot, azért a felvett pél
dánkban elvesz a k, vagy tulajdonképen j-re vagy heh-re gyengül,
így: genitivus jaljan, v&gyjal'an, vagy szokottabban jalan. S a mint
a jellemző szótag vagy betű a genitivusban gyengül, úgy marad meg
a többi ragok előtt i s , a melyek zárttá teszik a jellemző szótagot.
Ámde megfordítva is áll a dolog, úgyliogy a jellemző betű a geniti
vusban erősbül, p. o. hammas fog, genitivus: hampahau, vagy hampaan: erről azonban csak a lapp nyelvben fogunk tüzetesebben szólni.
Tekintvén a tta, lle, Ita, ssa, sfa, ragokat, s tudván másunnan,
hogy azok 1-böl és s-ből meg na, ne, ta-ból alakultak, így: 1-na, l-ne,
1-ta; s-na, s-ta, világossá lesz előttünk, miért teszik zárttá a jellemző
szótagot. Mert jalka-hoz l vagy s rag járulván, lesz jalkal és jalkas ;
e miatt tehát hanggyengülés áll be, így: jal'al, jal'as, mi természe
tesen nem változhatik meg, ha megint az l-höz még na, ne, ta, s az
s-höz még na, ta járulván, hasonulás útján, jalalla, jalalle, jalalta, jalassa, jalasta lesznek. Minthogy a ksi, tta, tse ragok hasonlóképen
hatnak a jellemző szótagra: azt lehet gondolni, hogy azok összetett
ragok, vagy legalább két tagú szókból vált ragok. Ezt az utolsót a
tta-ra nézve a lapp megfelelő taká, tag'a bizonyítja; s ha a ksi és tsere nézve se az összetételt, se a két tagú szóból váló Összevonást nem
lehetne megmutatni, hatásukat az analógiából kellene megfejteni.
A finn nyelvnek többes számú jelelő ragja t (jalat = lábak).
Ez eltűnik a többi viszony-ragok előtt s helyét i pótolja. Hogy miképen történt az, annak kiokoskodása nem ide való ; csupán ezt a hoz-
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závetést bátorkodunk még kitenni, hogy az infinitivus, genitivus,
essivus és comitativus ragjai megelőzik a tübbesi ragot.
Az észt nyelv lehetőleg simul a finnhez, úgy hogy csak önál
lóbb nyelj árasainak tarthatni. A jeliem-szótagot és a ragokat fogyasz
tott állapotban mutatja a két észt nyelvjárás, úgy azonban, hogy a
dorpati nyelv még fogyasztóbb mint a revali. A két nyelvjárás az
egyes-szám comitativusában új ragot, ga-t} mutat fel, melyet két
szóból lehet megfejteni, vagy a finn-észt kansa = népből, melyből
vei jelentésű viszonyító alakúit, így : kansani, kansasi} kansansa vagy
kamsa — velem, veled, vele, miszerint jala-ga annyi volna, mint
finnül jalan-kanssa == láb-bal j vagy a lapp guojbme, guojme =
társ szóból, mely meg a lappban szolgál viszonyítóul, gujm alakban,
így : jutgi-gujm = lábakkal. Továbbá a dorpati észt egyesszám
beli inessivusa n ragot mutat fel, ssa, s helyett, mely n a finnben is
locativust jelent.
A többes számban legelőbb is azt a különösséget tüuteti föl
az észt nyelv, bogy két alakja van, hosszabb és rövidebb, melyek
elseje inkább a revaliban, utóbbika inkább a dorpatiban kelendő. A
hosszabb alak megtartja a tőbbesi d (finn. t) ragot, de a genitivus rag
jával együtt. A finn többesi genitivus (jalkain) elenyésztette a <-t,
mely p. o. a háromtagú szókban is megmarad, így: jumala = isten,
jumaloiáen és jumaloiiíen isteneké. Ajumaloiden alakhoz hasonlít
a jalgade alak, melyből a genitivus jelelője n szintúgy elmarad, mint
az egyes-számban (finn. jalan, észtül jala). A jagadeZí, jagac/es stb.
annyi, mintha a finnben jumaloi&a, jumalomct helyett így lehetne
mondani: jxxmsdoidelta,']mnsA.oidessastb. — A rövidebb alak (jalul,
jalult, jalust stb.) még nagyobb összevonást tüntet elö mint a finn
jaloilla, jaloilta, jaloissa stb.
Az éjszaki csúdnyelv mintegy közepét foglalja el a finn és észt
nyelveknek. Az egyes-szám viszony-ragjai közt csak a comitativus
ked megjegyezhető, mely más szóból származik ugyan, mint az észt
ga} de egy jelentésű vele. A többes-számban még jobban közeledik
e nyelvjárás a finnhez, mint az észt nyelv.
A lapp nyelvnek legkevesebb viszony rágj a van. Az éjszaki
nyelvjárásban juolgge áll, két g-ve\. Fiiét juölge-t í r : de a hang
gyengülések és erösbülések kitüntetésére mások úgy írják. Ez a
nyelvjárás nem bírja egymástól megkülönböztetni az infinitivust és
a genitivust, melyek juolge; továbbá csak egy locativus ragja van
20*
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st (juolgest), mely tehát a finn Ita, lla, sta, ssa négyféle locativusnak
felel meg; így az állativus juolggai is a finn lle és han-nak felel meg.
Ajuolggen meg a finn essivusnak és praedicativusnak helyét pótolja.
A juolggai és juolggen alakok hangerösbülései csak is a finn illativus
és essivus alakjaiból érthetők meg. A következő julgin alakban, mely
a finn comitativus és instructivus helyett van, a töbeli uo w-vá vo
nódik össze, mert a következő szótagban i van.
A déli (svéd) nyelvjárás nem erezi a hanggyengülést, azért a
jellemző szótag mindenütt megtartja a k-t. Az a nyelvjárás megkü
lönbözteti az infinitivust (juolkeb) a genitivustól (juolken). Amannak
b ragja megfelel az m-nek, melyet az éjszaki nyelvjárás is a mutató
névmásoknál alkalmaz, p. o. dat ez, infinit. dam. A déli nyelvjárás
nak három locativus ragja van: ste, sne, vagy n és i (juolkest, juolkesne vagy juolken, és juolkai). A többi ragok nem igényelnek már
felvilágosítást; mert az is világos , hogy az abessivus juolke-t csak
rövidülése a juolke-taka-nak.
A enare-lapp az infinitivus utóhangját meg is nyújtja, azért
jubígee-nek is írja Lönnrot. Föltetsző benne az n allativusi vagy illativusi rag (juolgan), melyet, ha az éjszaki csúdnyelv illativusával
(jalg-ha) együtt egybehasonlítjuk az illető finn raggal, úgy kellene
értelmezni, hogy az a finn han ragból csak az n-et, a csúd illativus
meg a hat tartotta volna meg.
A lapp nyelvjárások többes-számbeli ragja h és k, melyei a
többi finn nyelvek t, d-vel azért is azonosnak vélhetünk, mert azok
ban általában (p. o. véne', vagy vénet, vagy veneh = vének, sajka;
ei tűnne' nem tud és a savolai nyelvjárásban ei tűnnek; antaa' vagy
antaah stb.), s különösen a lapp nyelvjárásokban is a t, h, k hangok fel
válthatják egymást, lásd itt a 302—303. lap. A h vagy k többesi rag is
eltűnik a viszonyragok előtt, azt i pótolván mindenütt, mely hosszú.
S mert ez által a szó másik tagjában i kerülvén elő, az első tag wo-ja
az éjszaki nyelvjárásban w-vá vonódik össze; innen julgid, jvilgt,
julgin, julgidi. Ezt az Összevonást nem ismeri sem a déli, sem az
enarelapp nyelv. Továbbá az éjszaki nyelvben a többes-szám essivusa nem különbözik az egyes-szám essivusától (juolggen), valamint
a többes-szám locativusa is megegyezik az egyes-szám instructivusával. Mind a három lapp nyelvjárás többes-számbeli comitativusa
(juolki-kum, julgi-gujm, juolgij-gujm) és abessivusa (juolki-taka,
julgi-tag'a) világos összetételek, mert a genitivusból és kum, gujm,
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meg laka, tatfa szókból szerkezödtek, s azért nem is számíthatók
a viszonyragok sorába.
Ezen talán sem érdektelen sem haszontalan egybeállítás után
igen röviden szólunk különösen a lapp névszó ragozásáról.
Erre nézve a lapp névszókat két osztályra szedik. Az első
osztályhoz azon névszók tartoznak, melyek tője a nominativussal
egyenlő, s melyek a jeliem betűt a genitivusban gyengítik , ha he
lye van a hanggyengülésnek. A másik osztályhoz meg azok tartoz
nak, melyek tője agenitivusbóltünik ki, melyek tehát, ellenkezőleg,
a genitivusban tüntetnek fel hangerösbülést, ha ennek helye van.
Jegyezzük meg itt, hogy a lapp nyelv két allativusi alakkal bír, mely
nek egyike s-sel végződik, de csak a birtokos ragokkal divatozik,

1. Osztály.
Ehhez tartoznak 1) kéttagú névszók, melyek a nominativusban
és genitivusban a-val, o-val, e-vel végződnek, p. o.jokka folyó, dakko
tett, tietto tudás, sadne szó, génit, jog'a, dag'o, died'o, sane; 2) há
romtagú diminutivumok , p. o. goaskemas kis sas , buörrebus jobbacska, bahhabus rosszacska, lag'abus közelecske; 3) mus (mussa),
vuotta (vuot), dak (dakka), us (ussa), as (ássa) képzőkkel szárma
zott névszók, p. o. borramus étel, (borrat enni), buörrevuotta jóság,
addaldak adomány, rokkadus kérés, govcas fedél, takaró.
A jelZem-betüre nézve változatlanok a dd, gg, ha hasonulásból
erednek, továbbá, df, dg, t'k, lg, 11', rf; azután a nomina actoris, p. o.
lokke olvasó, sivnedsege teremtő; végre mások is, melyekre nézve
nincs szabály , p. o. litte tál, muödda bőr-öltöny, vakko hét (septimana), cokka hegycsúcs, mokke szög, dikke finn. tái tetű, gallé
köszírt, goppe tenger-öböl, bsesse ököl, sedne anya, didno kavics stb.
Az első osztálybeli névszók ellökik az a-t az allativusi i előtt
de más ragok előtt megtartják azt, p. gietta kéz, állat, gitti, de génit.
plur. gied'ai; továbbá az o-t ugyancsak az allativusi i és s előtt w-vá
változtatják, p. o. muotto kép, állat, muttui, muttus- 5 végre az e-t
a-vá változtatják ugyanott, de más ragokban összevonják az i-vel,
p. 0. sadne szó, állat, sadnai, sadnas-; comitat. sanin. Példák : jokka
folyó, gietta kéz, muorra fa, addaldak adomány, muotto kép
goatte ház.
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Egyes szám.
Nom.
jokka
Inf. (rőíi.jog'a
íjokki
ijokkasLocat. jog'ast
Praedic. jokkan
Comitat. jog'ain

gietta,
gied'a
gitti
giettasgied'ast
giettan
gied'ain

muorra,
muora
murri
muorrasmuorast
muorran
niuorain

addaldak,
addaldag'a
addaldakki
addaldakkasaddaldag'ast
addaldakkan
addaldag'ain

muotto,
muod'o
muttui
inuttusmuod'ost
muotton,
nniod'oin

goatte
goad'e
goattai
goattasgoad'est
goatten
god'in

Többes-szám.
Nom. jog'ak gied'ak muorak addaldag'ak muod'ok, goad'ek
Injint. jog'aid gied'aid muoraid addaklag'aid, muod'oid, god'id
Génit, jog'ai gied'ai muorai addaldag'ai muod'oi
god'i
.
^jog'aidi gied'aidi rauoraidi addaldag'aidi muod'oid t god'idi
' ^jog'aidass- gied'aidass- muoraidass- addaldag'aidass- muo[d'oidass- god'idassLocat. jog'an, gied'ain, muorain, addaldag'ain muod'oin, god'in
Praed. mint az egyes-számban.
Comit. jog'ai gujm, gied'ai-gujm stb.
Jegyzet. 1, Az allativusnak két alakja van: jokki és jokkasAz első a közönséges, a másik egyedül birtokos ragokkal fordul elö.
így : jokkasam, jokkasad, jokkasas v. jokkasis = folyómnak, folyód.
nak, folyójának, vagy folyómhoz stb. De a déli nyelvjárásban ez az
alak magában is áll, p. o. ja de va53Ín bnjas solus — s az mene fel
a szigetre, lásd a következő 316. 1. is.
Jegyzet. 2. A többes-szám praedicativusa egy az egyes-számé
val ; tehát inkább azt kell állítani, hogy nincsen többes-számu praedicativus. A lappnyelv a többes-számu subjectumot az egyes-számu
praedicaturamal egyezteti, mintha magyarul így mondjuk: „A kik
igazán királyul viselkednek, azokat tiszteljük." — Az egyes-szám
nak van igazi comitativusa, p. o. „de corbmadi guoíca ouda-julgin-és
farpal bád'a eriti" = akkor lecsapá a medve el'ó-lábával (elö-lábval-a) a hordó fenekét; — „go gavce jag'e leg'e ollasi dievvan, mi
sittujuvvum lsei daina birruin" = hogy (midőn) nyolcz éve egészen
kitelt, mi ki volt szabva avval az ördöggel. De a többes-számnak
nincsen comitativusa, hanem ennek viszonyát a gujm = társ szóval
fejezi ki, melyet a többes-számu genitivussal köt össze. S minthogy
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ez az éjszaki lappnyelv az abessivust is tag'a szóval és a dolognév
genitivusával fejezi k i , azért azt kell mondani, hogy abessivusa
sincsen.
Az egyes-számu infinitivus is egy a genitivussal; a többes
számban rendesen különbözik az emettől (jog'aid, jog'ai). De némely
kerületben az infinitivus cZ-je veszni kezd már; tehát ott a többes
szám sem különbözteti meg az infinitivust a genitivustól.
Jegyzet. 3. Némely névszók megtartják az a-t az allativusi i
előtt is, p. o. akka asszony, allativ. akkai; oabba leánytestvér, ál
lativ. oabbai.
Változatlan jellem-betüjü szók ragozási példáji: vuogga halá
szó horog, cuojka szúnyog, fuolke nemzetség (magyarul falka?),
mat'ke utazás.
Egyes- szám.
Nomin.
Infi. Q.
Allativ.
Locativ.
Comit.
Praed.

vuogga
vuogga
vuggi
vuoggasvuoggast
vuoggain
vuoggan

cuojka
cuojka
cujki
cuojkascuojkast
cuojkain
cuojkan

fuölke
fuölke
fuolkai
fuolkasfuölkest
fulkin
fuölken

mat'ke
mat'ke
mat'kai
mat'kasmat'kest
mat'kin
mat'ken.

fuölkek
fulkid
fulki
fulkidi
fulkidass-

mat'kek
mat'kid
mat'ki
mat'kidi
mat'kidass-

Többes szám
Nomin.
Infinit.
Génit.
Allativ.

vuoggak
vuoggaid
vuoggai
vuoggaidi
vuoggaidass.

cuojkak
cuojkaid
cuojkai
cuojkaidi
cuojkaidassstb.

Jegyzet 1. A változatlan jellem-betüjü szók közt is van, mely
megtartja az a-t az allativusi i előtt, p. o. manna gyermek, balka ju
talom, bér, fjelbma patak, luökka domb, boadna (dáe) férj, ladna
nyírbokor, vakká czomb, muötta minta, muödda bőrruha, guödda
vánkos stb. allativ. guoddai stb.
Jegyzet. 2. Az allativusi i előtt, mint láttuk, az o it-vá lesz, p. o.
guovlo szél (margó) guvlui, guvlus-; de lehet hallani guvlusam és
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guvlosam is, szélemhez, azaz mellettem. így illó Öröm,algo kezdet, dalló
ház, (tanya, telek f. talo) stb. az allativusban: illői, algoi, dalloi stb.
11. Osztály.
A második osztályhoz tartoznak olyan névszók, a melyek mos
tani nominativusa megrövidült; tehát: 1) melyek mássalhangzóval
végződnek mind a nominativusbau mind a genitivusban, p. o. malés
ételideje, étel, gen. mallas ; nag'er álom, gcn. nakkar; ladas íz, tag,
gen. Iad'd'as ; rumas test, tetem, gen. rubmas; — 2) a melyek nomi
nativusa és genitivusa különböző magánhangzóval (o ós u val) vég
ződnek, p. o. suolo sziget, gen. sullu ; boaco iramszarvas, gen. boccu ;
— 3) melyek nominativusa magánhangzóval, s genitivusok mással
hangzóval végződnek vagy megfordítva, p. o. gama csizma, génit,
gabmag; úuovcanyelv, líaofcam ; ssemo szakái, ssebmon; cseve nyak
cseppat; olmaj férfi, olbma; olmus ember, olbmu; galés öreg em
ber, galla.
Meg kell jegyezni, hogy az o-val végződök, melyek az első
tagban ikermagánhangzósak, azt az o-t a ragok előtt w-vá változtat
ják, mely u miatt azután az előző ikerhangzók összevonódnak, tehát:
suolo sziget, sullu, sullust, sulluk; boaco iramszarvas, boccu, boccust, boecuk. Mégis ssemo szakái, g. ssebmon, ssebrnonest, eeebmonak. Továbbá az utolsó szótagbeli e, vagy é a ragok eKtt a-vá vál
tozik, tehát: cseve nyak, cseppat, císeppatést, cseppatak; malés, mal
las, mallasak; nag'er, nakkar, nakkarak. Kivételek: gserés szánka,
gen. gserres ; vseéer kalapács, g. vseccer; mserés bárd, balta, g. mserres. Végre, a szók eredeti utóhangja a (mállása, nom. malés, gen.
mallas) i előtt kiesik, de a locativus st és praedicat. n előtt é-vé vál
tozik, tehát: cseve nyak, gen. cseppat (tő : cseppata), allativ. éseppati,
locat. cseppatest; gen. pl. cseppati.
Az eddig mutatott példák mind erősbítik a jellem betűt, a
mely erősbülés azután végig megmarad minden viszonyrag előtt;
de vannak változatlan jellem-betüjüek is, úgy mint: 1) az ismeretes
df} d'g, t'k, lg jellem-betüjüek ; 2) az igeszók nomina actionisai, p. o.
lodnom kiváltás, lokkam olvasás, ravvim parancsolás; 3) a feletlen
tagú diminutivumok, p. o. lajbas kenyérke, addaldag'as adományka
(tőji: lajbaca, addaldag'aea) ; 4) némely más névszók, melyeket gya
korlatból kell megtanulni, p. o. rokkus kérés (rokkadus az első osztály-hoz tartozik), goccus parancs, sednam föld stb. — Példák;
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Egyes-szám.
Nomin. boaco
Inf. G. boccu
Állat jboccui
(boccusLocat, boccust
Praed. boacon
Comit. boccuin

galés
galla
gallai
gallasgallast
galesén
gallain

nag'er
rumas
gama
cseve
nakkar
rubmaa
gabmag
cseppat
nakkari
rubmasi gabmagi
cseppati
nakkarass- rubmasass gabmagass- cseppatassnakkarést rubmasést gabmagést cseppatést
nag'arén rumascn gaman
cseven
nakkarin rubrnasin gabmagin cseppatin
Többes-szám.

Nom.

boccuk

gallak

Injinit.

boccuid

gallaid

Génit,

boccui

gallai

(boccuidi

gallaidi

nakkarak

rubmasak gabmagak
csép patak
nakkarid
rubmasid gabmagid
őseppatid
nakkari
rubma^i
gakmagi
cseppati
nakkaridi rubmasidi gabmagidi

Állat.

)
.
cseppatidi
jboccuidass gallaidass nakkaridas rubmasidas gabmagidas
[
cseppatidaa *)
Locat. boccuin
gallain
nakkarin rubrnasin gabmagin
cseppatin
Praed. boacon
galesén
nag'erén rumasen
gaman
cseven.
Jegyzet. 1. A többesek: boccuk, sulluk, olbmak, gallak stb. a
többesi k előtt hosszú magánhangzóval bírnak, mert boccujek, sullujek, s olbmajek, gallajek-bÖl vonódtak össze; s azért erősbült a
jellem-betü is. — A praedicativus ragja n néha a rövidült nominativushoz is járul, tehát gallan és galesén ; labés bárány, lábban és labesén; cala írás, calan és callagén, vuönenapa, gen. vuodnam, praed.
vuonen és vuodnamén.
Változatlan jellembetüjü szók ragozásának példáji legyenek
balgés gyalogút, coaskem fagy, jurda gondolat, gaska tüz-kö, kova,
rokkus kérés.
*) Feles számú szótagok lévén í-et írnak, mert a másodrendű hangsúly a
harmadik tagra j u t ; feletlen számú szótagok lévén, ss-et írnak, amaz hang
súly miatt.
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balgés
balga
balgái
balgasbalgast
balgescn
bagain

Nom.
Inf, G.
Állat.
Locat.
Praed.
Comit.

Egyes-szám.
coaskem
jurda
coaskem
jurdag
coaskemi
jurdagi
coaskemass- jurdagasscoaskemést jurdagést
éoaskemén járdán
coaskemin jurdagin

gaska
gaskam
gaskami
gaskamassgaskamést
gaskamén
gaskamin

rokkus
rokkus
rokkusi
rokkusassrokkusést
rokkusén
rokkusin

Többes-szám.
Nom.
Infinit.
Génit.
Állat
Locat.
Praed.

balgák
coaskemak jurdagak gaskamak rokkusak
balgáid
coaskemid jurdagid
gaskamid rokkusid
balgái
coaskemi
jurdagi
gaskami
rokkusi
balgaidi éoaskemidi jurdagídi gaskamidi rokkusidi
balgaídass coaskemidas jurdagidas gaskamidas rokkusidas
balgáin
coaskemin jurdagin
gaskamin rokkusin
mint az egyes-számban.

Í

Felhozunk még némely különösséget, mert tanúságosak.
A lakké (finn. lai, mód) nyilván azonos a magyar ?a</-gal, mely
ben inkább ragot, mintsem képzőt találunk, ilyenekben : hason-lag,
cmberi-?e</,' a lappban is legtöbbnyire csak az állativusban, lakkai,
fordul elő.
A vuotta, észrevét, gondolat, csak az allativusban, vutti, s a
locativusban, vitod'ast található, p. o. vutti valdet — észbe venni,
vigyázni. De összeszerkezödvén melléknevekkel, elvont főneveket
alkot, p. o. bnörrevuotta jóság. Ez a vuotta annál nevezetesebb, mert
azonos a vogul ?t£-tal, mely ott nagy szabadsággal mindenféle szókhoz
járul, p. o. kitne kérdő, kitn-ut kérdés, kitem kérdett, kitem-ut kérdett
dolog; tliml'e ilyen, taml'e-ut ilyesmi stb.; sőt azonosnak látszik a
finn uutef yyte képzővel is, p. o. hyvyyte = buörrevuotta, jóság stb.
Harrai, egy szokatlan szónak, harre-nak, allativusa; dafhoi,
(állat.) dafhost (locat.) dafho-t föltételezik; — mind kettő „ra néz
ve" jelent.
Hogy némely névszó csak egyes-számbeli, p. o. nselge éh, gojko
szomj, vajkke segítség, dadne (norvég, tin) ón, magától értetik. Más
névszók megint csak a többes-számban fordulnak elő , p. o. az ide
gen szók skrerak olló, busák nadrág (buxer); azután gallokak iram-
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bör homlokából készült csizma (gallo, galo homlok), úuorjakak fó
kabőr csizmák (ríurjo tengeriborju, fóka), juovlak karácsony (norv.
juV), bcesacak húsvét (norv. paaske, finn. paasiainen), helludag'ak
pünkösd (finn. heluntai), vanhemak elődök, de vanhem is egy előd =
véneb, finn. vanha vén 5 muod'ok orczák , kép (muotto egy orcza),
nakk írok álom; stb. mondják varrd és várrák vér, radde és raddek
melly, p. 0. sust raddek la?k najvrek az ö mellyé gyenge; gafok liszt.
A hdbme ~ szem szót ilyen összetételekben is használják, p. o.
süd'dyo-calbme egy szem pelyva, vuofta-calbme egy szál (szem) haj:
ellenben saa^d'ok pelyva, vuovtak haj.
Összetett szók lévén, az utóbbihoz járulnak a ragok, p. 0. gnölle-bivdar halfogó, halász, guölle-bivdari, guölle bivdarést stb. —
Akkor is csak az utóbbihoz járulnak a ragok, mikor két névszó
egymást értelmezi, p. 0. rieg'adam niejda Máriást = született szűz
Máriától; Zeem oastam daid buccuid Banne Berastja vuovdam Tóm
má Andai, = vettem ezen iramszarvasokat Banne Pétertől, s elad
tam Tomma Andrásnak. íme a lapp a vezetéknév után teszi a ke
resztnevet, mint a magyar, holott a norvég így mondja : Peder Banne,
Anders Tom.

Eltérő nyelvjárások.
Ámbár az egybehasonlító mintában a svéd-lapp és az enarelapp ragozását felmutattuk, mégis külön adjuk itt a déli (vefseni)
nyelvjárást, mely a svédhöz közeledik, és az enareit, hogy alkalmunk
legyen erről néhány szükséges tudósítást előhozni.
A déli (vefseni) nyelvjárás névszói ragozását így adja Fries :
Nom.

Infinit.
Génit.
lllativ.
Állat.
Inessiv.
Etativ.
Praed.
Comitat.
Abessiv.

get kéz
gedab
getn
getti
gettas
^edasne
gedast
gettan
gedain
gedat v.
gedatak

Egyes szám.
juk folyó goatte ház
juk eb
goateb
goaten
juken
jukki
goattai
jukkes
goattas
goatesne
jukesne
goatest
jukest
goatten
jukken
gotin
jukin
jukat v.
goatat
jukatak

rokkelvas kérés
rokkelvaseb
rokkelvasen
rokkelvassi
rokkelvassas
rokkelvasesne
rokkelvasest
rokkelvasen
rokkelvasin
rokkel vasat.
-
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Többes-szám.
Nom.
Injinit.
Génit.
Illat.
Állat.
Inessiv.
Elativ.
Praed.
Comit.

getah
getaid
geti
getaid(i)
—
g^daisne
gedaist
gettan
geti-kum
v. — gujme
Abessiv. gedait
v. getat

jukah
jukid
juki
jukid(i)
—
jukisne
jukist
jukken
juki-kum
v. — gujme
jukit
v. jukitak

goateh
gotid
goatei
gotid
—
gotisne
gotist
goattcn
goatei-kum
v. — gujme
goatat

rokkelvaseh
rokkelvasid
rokkelvasi
rokkelvasid
—
rokkelvasisne
rokkelvasist
rokkelvasen
rokkelvasi- kum
v. — gujme
rokkelvasat.

E példák a hangváltozásokat is elötüntetik, a melyek ebben
a nyelvjárásban előfordulnak, a mely az éjszaki lapphoz képest
azért is nevezetes, mert a g'ettas, jukkes, goattas, rokkelvassas allativust önállóan, birtokos ragok nélkül is, használja.
•
Enare-lapp névszó-ragozás.
Lönnrot említett munkájából következő példákat teszünk ide :
I. Osztály.
Egyes-szám.

Nom.

okko (sep • ihe év,
timana),
Injin.
oho
ive (igvaise)
Génit.
oho
ive (ivás)
Allativ. okkon
ihan
Locat. ohost
ivest
Praedic. okkon
ihhen
Comitat. ohoin
ivvin
ohuin
Abessiv. ohotta
ivetta

cááce víz,

soate had,

cááse
cááse
caacan
öáásest
cááccen
caasin

soad'e
soad'e
soatan
soad'est
soatten
sood'in

lope enged[elem,
lőve
lőve
lopan
lovest
loppen
luvvin

cáásetta

soad'etta

lovetta

soad'eh
sood'iid

loveh
luvviid

Többes-szám.

Nomin.
Injinit.

ohoh
ohuid

iveh
ivviid

cááseh
caasiid
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Génit.
Allativ.
Locat.
Praedic.
Comitat.
Abessiv.

ohuj
ohuid
obuin
okkon
ohui-kum
ohuitta

ivvij
ivviid
ivvin
ihhen
ivvij-kum
ivvij tta

caasij
caasiid
caasin
caácen
caasij-kum
caasiitta

sood'ij
sood'iid
sood'in
soatten
sood'ij-kum
soodiitta

luvvij
luvviid
luvvin
loppen
luvvij-kum
luvviitta.

II. Osztály.
Egyes-szám.

Nom.
Injinit.
Génit.
Allativ.
Locat.
Praedic.
Comitat.
Abessiv.

vahe hiba,
vag'e
vag'e
vaban
vag'est
vabhen
vag'in
vag'etta

psesenu kutya
psesednu
psesednu
psesednagan
psesednagést
psesednagen
psesednuin
pseeednutta

kserbes sajka
keerbba
kserbba
kserbbasan
kserbbest
kserbesen l )
kserbbain
kserbatte

Többes-szám.

Nom.
Injinit.
Génit.
Allativ.
Locat.
Praedic.
Comitat.
Abessiv.

vag'eh
vag'iid
vag'ij
vag'iid
vag'in
vahben
vag'ij-kum
vag'iitta

psesednuh
psesednagiid
psesednui
psesednagiid
psesednuin
psesednagen
psesednui-kum
psesednuitta

kserbbah
kserbbaid
kserbai
kserbbaid
kserbbain
kserbesen
kserbbai-kum
kserbaitta.

Az enare-nyelvben következő hangváltozásokat lehet megje
gyezni :
Magánhangzók. A rövid törzsbeli a és u néha az egyes-szám
beli nominativus, allativus és praedicativusban hosszúvá (aa uu 2 )
lesz, p. o. laaha törvény (é. 1. lakká, d. 1. laga, f. lakki) inf. lavvu,
') A praedicativus a nominativusból való , minek példáji az éjszaki lapp
ban is fordálnak elő.
2
) Mondtuk már, hogy Lönnrot a hosszú magánhangzókat kettőzéssel je
löli meg.
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gen. lavvu, loc. lavviist, comit. laviin, f ) abess. lavutta, de allativus
laahan, praedicat. laahen ; többessz. noná. lavvuh stb. praedic. laahen.
így juuho (é. 1. jokka, f. joki), juvvo, juvviist, juvvuh, juvvuid,
praed. juuhoin.
Az ad az egyesszáni allativusában és comit. továbbá a többesszámban, kivéve a nomin. és praedicativust, aa-vá lesz, p. o. aápe
tenger, cáace víz, állat, aapan, caacan, comit. aavin, caacin, de inf.
aave, cááse stb. több. sz. nom. ááveh, cááseh, de inf. aaviid, caasiid stb.
Az cew változatlanul marad meg; tehát mseascce erdő infinit.
msesece, comit. lusesecin, több. sz. nom. mseseceh, inf. mseaeciid stb.
Az oa az egyessz. comit. és a több. számban mindenütt i előtt
oo- vá lesz, p. o. soate csata, comit, sood'in; több. sz. n. soad'eh, inf.
sood'iid stb.
A o még ugyanezen i előtt w-vá lesz néha, p. o. lope, comit,
luvvin, többes-szám infinit. luvviid stb. De okko-ban a töbeli o vál
tozatlan.
Az uó változatlanul marad meg; tehát: luokka domb, infinit.
luoha, comit. luohain, több. sz. nom, luohah, inf. luohaid stb.
Mássalhangzók. A kk jellembetíí h-vk gyengül, p. o. luokka
domb, luoha; okko hét, oho; a g' is h-vá lesz, p. o. nag'er (nag'vcr)
é. 1. nakkar álom, nahar; — a h meg v-vé gyengül, p. o. laaha tör
vény, lavvu, juuho folyó, juvvo, ihe év, ive.
A cc c-vé, a c s-sé, a £ megj-vé, d e a í d'-vé gyengülnek, p. o.
msesecce erdő, mseseee; cáace víz, cááse; sesece atya, seseje; sesete
szükség (é. 1. ha3tte, f. háta), seaed'e stb.
A pp p-\é, a p meg v-vó gyengül; hoappu -) sietség, hoapu ;
aápe tenger, ááve.
Melléknév.
Nagyon föltetsző sajátsága a lapp nyelvnek, hogy némileg
megváltoztatja a melléknevet, mikor az jelző (attribútum), minél') Az enare-nyelvben megvan az *i,mely a török nyelvekben és az oroszban
ismeretes.
2
) Lönnrot ezt a szót a finn hoppu-vsil hasonlítja ; ^ehát különbözik a havva
szótól, mely pillanatot és sebet (vulnus) jelent. Érdekes egyébiránt ez összeállítás :
f. haava vulnus, haava momentum, 1. havve vulnus, havve momentum, m. seb
vulnus, seb celeritudo.
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fogva ez különbözik a melléknévbeli mondománytól, vagy az Öuálló
melléknévtől. A magyar nyelv a jelző melléknevet nem ragozza,
hanem csak az önállót; a finn nyelv a jelzőit is ragozza; a lapp erre
néze közepett áll, mert a mássalhangzós végű jelző mellékneveket
nem ragozza; a magánhangzós végüeket sem valamennyi, hanem
csak némely raggal ragozza, rendesen az é'gyessz. comitativussal, ha
más határozó, teszem, mutató-névmás vagy genitivus, nincsen, —
néha több. sz. infinitivussal vagy genitivussal, vagy praedicativussal.
P. o. haltain bindagin azaz ügygyei bajjal; burin mielain jó kedvvel,
buörre v. buri niielai (gen.); burid biergasid jó szerszámok. D e : daina nuorra manain (nem nuorain) ezen fiatal gyerekekkel; im buvte
vuög'et daina garva hergin nem bírok menni ezen makacs iramszar
vasokkalErre nézve tehát a lappnyelvbeli melléknév nem bír semmi
különösséggel: ámde az föltetsző sajátsága, hogy mint jelző rende
sen más alakú.
A jelzői különbséget rendesen az s, és} is képző teszi, mely
1) a kcetta v. kcettaj, mtta, twbme vagy hwbme fosztó képzők
höz úgy járul, hogy az első kettőnek utóhangját es-szé, az utolsót pe
dig tés- vagy hés-szé változtatja, p. o.
log'aksetta olvasatlan ; nem olvasott; log'aksettés girje olvasatlan könyv,
duodarsetta hegy nélküli; duodarsettés sednam h. n. föld,
asetsebme (— hsebme) nem vastag, vékony , asetés vagy asehés sednam vékony föld.
A ttom fosztó képző az m helyébe veszi föl az s-et, de válto
zatlanul is marad, p. o. dietternsettom tudatlan, diettarnsettos mattajsege tudatlan tanuló ; — oajdnemsettoin láthatatlan , oajdnenisettos
ibmel láthatatlan isten.
2) Az a, o} e, i végzetü melléknevekhez az s egyszerűen járul,
kivéve hogy zárttá tevén a szótagat, hanggyengülést idéz elő, hol
annak helye van; p. o.
bahha rósz, bahas olmus rósz ember;
boarka haragos, boarkas nisson haragos nő;
jalla együgyű, jalas manna együgyű gyermek,
lo^e szelid, lojes hserge szelid irambika,
jallo bátor, jalos guofca bátor medve,
havske kényelmes, havskes bajke kényelmes hely,

;

—
•
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de lakká közel, lag'as olbmuk közeli emberek, szomszédok,
lasti (lastaj) leveles, lastis muorra leveles fa,
tiddi elbizakodott, tiddis bakén elbizakodott pogány.
3) Az aj, oj, uj végzetüek úgy veszik föl az s-et, hogy elejtik a
j-t, p. o.
gsed'gaj köves, gasdgas sednam köves föld,
selloj eleven, selíos manna eleven gyermek,
bod'd'uj zátonyos, bod'd'us mserra zátonyos tenger,
(lastaj leveles, lastis muorra leveles fa.)
4) Az ad végzetüek vagy ehhez veszik föl az és-t, vagy elejtvén
a nevezett véget, helyébe az is-t veszik, p. o.
vuobmad széles, bő, vuobmadés v. vubmis ladde széles lepedő,
gseppad könnyű, gseppadés v. geppis noadcfe könnyű teher,
lossad nehéz, lossadés v. lossis nakkarak nehéz álom,
ssevdnad sötét, sevdnis iga sötét éj,
vuojgad igenes, vujgis gaydno igenes út,
roakkad szabad, bátor, rokkis oame-dovdo bátor öntudat.
5) Az ag végzetüek is hol ehhez veszik föl az is-et, hol elejtvén
azt, helyébe veszik, hol csak elhagyják a g-t, p. o.
muddag illő, muddagés vas^em-bgeska illő sétáló bekecs,
govdag széles, govdis (govda) miekke széles kard,
állag magas, álla varre magas hegy,
gassag vastag, gassa muorra vastag fa.
6) Az l és r végzetüek is-t vesznek föl p. o.
bastel éles, bastelis nibbe éles kés,
naggar erősakaratu, naggaris ised makacs háziúr,
selsar élénk, selsaris luondo élénk természet,
sellar élénk, aillaris luondo élénk természet.
7) A k végzetüek ehhez veszik föl az is-t; de változatlanok is p. o.
bárok gyors, barokis gumpe gyors farkas,
vselek erős, vselekis barge erős dolgozó,
selek kék, selek ivdne kék szín,
buok minden, buok jeddítus minden vigasztalás.
8) Az as, os, és, is végzetüek vagy változatlanok, vagy elejtik
az s-t, p. o.
nuoras gyenge, nuoras ustebvuotta gyenge barátság,
ciegos titkos, cie^os jurda titkos gondolat,
rakis kedves, rakis doajvo kedves remény,
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boares öreg, boares galgo öreg asszony,
nalgis édes, nalga haga édes szag,
galmas hideg, galbma cacce hideg víz,
nanos erős, nanna és nanos dorvo erős bizodalom,
buttés tiszta, buttés gietta tiszta kéz,
gojkés száraz, gojkés sednam száraz föld,
dimes lágy, dibma muota lágy hó,
cabes szép, jó, cabba sivo szép út, vitel,
oames ó, oabme bivtas ó ruha.
9. Végre változatlanok:
a) az igék melléknevei, p. o. lokke olvasó, lokke manna ol
vasó gyermek; arvedatte érthető, arvedatte sadne érthető szó;
b) us végű melléknevek, p. o. vulus alatti, vulus dille aláren
delt helyzet;
c) aggis v. akkis végzetüek, melyek igéktől származnak, p. o.
lueppanaggis szégyenlős, hseppanaggis niejda szégyenlős leány;
d) némely a és e végzetüek , p. o. nuorra ifjú, fiatal, nuorra
manna fiatal gyermek ; buörre jó , buörre dalke jó időjárás ; siega
szép, siega dalke szép idő; bahha rósz, bahha dappe rósz szokás,
de bahas dappe is ;
e) duót igaz, p. o. duót sadne igaz szó.
Ragozás. Ragozásukra nézve a melléknevek is két osztályra
oszlanak. Az I. osztályhoz tartoznak az a, o, e} i} azután a három
tagú as, as végzetüek, a melyek tője négy szótagu, — a$|a, —ássa.
Jellembetüjik ugyanazon változást szenvedik, melyet a főnevek ; a
magánhangzók is azonképen változnak, kivéve, hogy a kéttaguak
a-ja az allativus í-je előtt megmarad, tehát: bahha rósz, inf. gen.
baha, allativ. bahhai (nem bahhi) és bahhas; csak a négytaguak ve
tik azt el, mint oasalas szerenesés, részes, inf. gen. oasala^a, állat,
oasalaggi és oasalaggas; armogas kegyelmes, inf. gen. armogasa,
állat, armogassi stb. — A II. osztályhoz tartoznak a mássalhangzós
végzetüek (ha nem három, illetőleg négy taguak), — s a magánhangzós végzetüek, melyek viszonyragjai előtt az eredeti g visszakerül.
Ezek is úgy ragoztatnak, mint a megfelelő főnevek. Azonban az asf
es, is végzetüeknek szokottabb praedicativusa a nominativustól, ritkábbja a genitivustól származik. Továbbá azon s végzetüek, melyek
jelző képében elvetik az s-et és a-val végződnek, részben kétféle
képen veszik föl a ragokat, p. o.
NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK.

Y.

21

flUNFALVV PÁL.

322
A

hanes kiváncsi,

inf. gen.
hadnas

rakis szerető, kedves rakkas
hiras ijedős

burás

baéa keserű

baccag
(nannos

nanos erős

V
inanna

bakas hö ; heves

(bakkas
ibakká
(dibmaB

dimes lágy,

ídibma

vulus alárendelt

vulus
(vuluca)

divrea drága

divras

dservas ép
_

dservas

cielgas tiszta
nalgis édes
hseppanaggis szé

gyenlős

léielga
ícielgas
lúalga
) nalgas
— naggas

több. sz. novn.

pra&d.

hanesén
és hadnasén
rakisén
rakkasén
hirasén
hirrasén
bacan
baccagén
nanosén
nannan
bakasén
bakkan
dimesén
dibman
vulucen

hadnasak

{ divresén
idivrasén
idservan

divrasak

\

i

rakkasak
hirrasak
baccagak
nannosak
.
nannak
bakkasak
bakkak
dibmasak
dibmak
vulucak

dservasak

•

idservasen
cielgan
cielgasén
nalgan
nalgasén
— naggisen

cielgak
cielgasak
nalgak
nalgasak
— naggasak

\

Jegyzet. 1) Az aj,oj, uj, i végzetüek, melyek bőséget jelentenek,
alig fordulnak Önállóan elö, kivéve praedicativusi raggal, p. o. ibmel bufta dakkat guölletés javre guöllajén, ja boacotés olbmu boacose^ajén = isten tehet hal-nélküli tavat halassá, s irara-nélküli
embert iramokkal bővelkedővé.
Jegyzet. 2) A melléknevek mint mondományok gyakran egyes
számban egyeztetnek meg többes-számbeli alanynyal; mi ugyan az
a
J) °h uj) * bőséget jelentő melléknevekkel mindig így történik, p. o.
ajgek Icek hahak vagy hahha az idők rosszak; dak olbmuk Imk had
nasak ezek az emberek kapzsiak; davtek Icek garrasak vagy garraa
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a csontok kemények; muod'ok Imk varri az arczák pirosak ; bceldok
Imk gmd'gaj a szántóföldek kövesek.
Fokozás. A tulajdonság-nevek fokozása b és mus képzők által
történik. Másodhangsúlyu szótaghoz, s feletlen számú tőhöz bbo já
rul. Ezen képzők a genitivushoz (látszólag néha a jelzői alakhoz)
járulnak, azért gyengülnek meg előttök a változó jellembetük. P. o.
bahha rósz
nuorra fiatal
ugo szégyenlős
jallo bátor
lo^e csendes
duotta igaz

baha-b
nuora-b
ujo-b
jalo-b
loje-b,
duod'a-b

bahamus
nuoramus
ujo-mus
jalo-mus
loje-mus
duod'a-mus

Ha az as, as (melyek tője ssa, $%a) végzetüek a mus előtt az
s-et vagy s-et kettőztetik , az a másodhangsúly miatt történik, p. o.
arbmogas kegyelmes
audogas boldog
diettalas tudós
dorolas harczias
Btnittaskas okos
elmés
cierolas siránkozó
gitovas hálaadatos

•

duttavas \
duttabas plégedett
vseg'alais hatalmas
vsejolas lehető
oanekas rövid

arbmogasa-b*)
audogasa-b
ídiettalasa-b
idiettala-bbo
idorolasa-b
idorola-bbo
ísmittaskasa-b
#smittaska-bbo
ícierolasa-b
icierola-bbo
igitova^a-b
igitola-bbo
duttava^a-b
dud'aba^a-b
ívseg'ala^a-b
ivseg'ala bbo
ivsejola^a-b
(Ivsejola-bbo
íoaneka^a-b
)oaneka-bbo

arbmogas sa-mus
audogas3a-mus
^diettalassa-mus
) diettala-mus
ídorolassa-mus
ídorola-mua
(smittaskassa-mus
ísmittaska-mus
ícierolassa-mus
icierola-mus
ígitova^a-mus
ígitola-mus
duttava^a-mus
d u d ' a b a ^ a mus
Ívseg'ala5§a-mu3
/vseg'ala-mus
ívaajola^a-mus
Jvsejola-mus
loaneka§3ja-nius
paneka-mus.

*) A másodhangsúly az arbmogasab utóján, a sah-on, s az arbmogassamus
szó gas tagján áll.

21*
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Á tcebrne fosztó képzős melléknevek, melyek jelzői alakban á
tcebme képzőt tés-sé változtatják , elvetvén az s-et, ehhöz ragaszt
ják a fokozó képzőket, mint:
dorvotsebme bizodalmatlan
asetsebme dologtalan,
ok nélküli
oasetsebme szerencsétlen

dorvote-bbo
asete-bbo

dorvote-mus
asete-mus

oasete-bbo

oasete-raus.

Ajj 9 végzetü melléknevek elvetik a, j-t és </-t, p. o.
assaj vastag
gged'gaj köves
bod'd'uj zátonyos
állag magas
gassag vastag
govdag széles

assa-b
gsed'ga-b
bod'd'u-b
ale-b
gase-b
govde-b

assa-mus
gsed'ga-mus
bod'd'u-mus
ale-mus
gase-mus
govde-mus

De a,j végzetüeket így is találni: assaj, assajabbo, aasajamus ;
gged'gaj, gsed'gajabbo., gsetrgajamus.
Változatlan jellembetüjüek, p. o.
jalla ostoba
givra erős
boarka keserű
havske kényelmes

jalla-mus
jalla-b
givra-mus
givra-b
boarka-mus
boarka-b
liavske-mus ;
havske-b
boasto sík, gar^e szűk, lasti leveles, tiddi elbízott, suvvi füstös,
murri fás, jakke ivó , diette tudó, arvedsege értelmes , arvedatte
érthető.
Ezek között az i végzetüek a/-osok is lehetnek, azért kétféle
alakúak: lasti és lastaj, lastib és lastajabbo, lastimus és lastajamus.
így tiddi és tiddaj, suvvi és suvvaj, murri és muorraj.
Nem változtatják meg jellembetüjüket a g, k, d, l, r, is, i§, c
végzetüek, p. o. muddag, illő, jól álló, baca keserű (baceagabbo és
bacak) guoca nedves, (guoccagabbo és guocab), bárok gyors, ervok
érzékeny, eleven, alek kék, vuobmad széles, naggar állhatatos, selíar
tüzes, anger gondos, komoly, doabmer bátor, gyors, hseppanaggis
szégyenlős, vajaldakkis feledékeny, vacis könnyelmű, hares(c) gyors.
Azon ad végzetüek, melyek jelzőben ad helyett is-t vesznek
föl, kétféleképen járnak, így :
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gseppad könnyű
lossad nehéz

gseppadabbo
gseppasabbo
Slossadabbo
loseb

Í

gseppadamus
gseppasamus
lossadamus
losemus.

A mcettom fosztó képzősek, melyek jelzőben a vég m-et s-sé
változtatják, háromféleképen járnak, így :
diettemaittom tudatl H ü
arvedmaettom ért
hetetlen

í diettem8ettom(e)-bbo
] diettemsettos(a)-bbo
[diettemsetto-b
iarvedmsettome-bbo
arvedmsettosa-bbo
farvedmaitto-b

diettema3ttom(e)-mus
diettema3ttos(a)-mus
diettemsetto-mus
arvedrnsettome-mus
arvedmsettosa-mus
arvedrnsetto-mus

A II. osztályhoz tartozó melléknevek, — minthogy a fokozás
képzóji a genitivushoz járulnak,- mintegy a teljesebb alakot tüntetik
elő a & és mus előtt, p. o.
vavas csodálatos,
ríuoras gyengéd
od'as új
galmas hideg
vuog'as kényelmes
cieg'os titkos
oames ó
rakis kedves

vavvasabbo
nuorrasa-bbo
od'd'asa-bbo
galbmasa-bbo
vuokkasa-bbo
ciekkosa-bbo
oabmasa-bbo
rakkasa-bbo

vavvasa-mus
nuorrasa- mus
oddasa-mus
galbmasa-mus
vuokkasa-mus
ciekkosa-mus
oabmasa-mus
rakkasa-mus

Viszonyszók is fogadják el a fokozás képzöjit; csak hogy mus
helyett mus-t vesznek föl, p. o.
Iákká közel
bage föl
vuölle al
manna meg-ett
dabe ide
duobbe oda
dobbe amoda
davve éjszak felé
oafés dél felé
olgo kül
siske bel

lág'áb
baj eb
vuöleb
maneb
dabeb
duobeb
dobbob
daveb
oafeb
olgob
siskeb

lag'amus
bajemus
vuöllemus
mannemus
dabemus
duobbemus
dobbemus
davvemus
oaremus
olgomus
siskemus
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gaska köz
uske ajtó előtti

gaskab
uskeb

gaskamus
uskcmus.

Összetett szóknak csak első tagja veszi föl a képzőket; buörremattalas jó felfogású, buöreb-mattalas stb.
A b fokozó képző a kicsinyítést szereti, p. o. buörrebus jobbacska, cielgasabbus derültebbecske.
Jegyzet. Az abbo, amus igen gyakran így hangzik : abbo, cimus.
Ragozás. Jelzői állapotban a második és harmadik fok rago
zatlan, különben fölveszik a viszonyi ragokat. Ezek előtt a b és bb
változatlanul maradnak meg, de az utóhangu o a ragok előtt u-vá
lesz, így: buöreb, állat, buörrebui, loc. buörrebuist, praed. buörrebun, több. nom. buörrebuk stb. nannosabbo, nannosabbui, nannosabbuist, nannosabbun, nannosabbuk stb.
A kicsinyítő s, valamint a mus s-je is, hangsúlyos szótag vé
gére jutván, $ vé változik, p. o. buörrebus, loc. buörrebu^ast, comit.
buörrebugain, több. n. buörrebug;ak stb. s ha nyilt a következő
szótag, meg is kettőztetik, p. o. buörrebuggi, (mannemus) maímemugíji. A harmadik foks-je hasonlókép megkettőztetik hangsúlyos szó
tag végén, ha nyilt szótag következik, p, o. buörremus, buörremussi,
de hangsúlyos tag elején nem kettőztetik meg, p. o. nannosamus, nannosamusi. Az a mindenkor kiesik az állat, i előtt, s hangsúlyos tagban
más i előtt is; de megmarad a hangsúlytalan tagban. Az egyessz.
locat. és a praedicat. hangsúlyos tagban az a é-vé változik, p. o.
Egyes-szám.
Nemin.
Inf. Gen. Állat.
buörremus
buörremus -mussi
nonnosamus -samus
-samusi

Locat.
-musast
-samusést

Comit.
-musain
-samusin

Praedic.
-mussan
-samusén

Jegyzet. A lapp nyelv, mint a finn és magyar nyelvek, főneve
ket is fokoz, p. o. oajve fő, oajvab fejebb, oajvanms legfelső ,• seejdne
(finn seina) fal, ssejneb közelebb a falnál, ssejdnebuid közelebb a
falhoz , ssejdnebust közelebb a faltól, ssejdnemus legközelebb a fal
nál, ssejdnemupjast stb.; — gadde part, gaddeb, gaddebuid, gaddebust, gaddelid közelebecske a parthoz, gaddelebui(d) még közelebb,
gaddelebbuci(d) egészen közel a parthoz; gaddemugast stb.
favle tengermélye, favleb, favlebuid, favleli(d), favlelebbuid,
favlelebbucid, favlemus;
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vuodna folyó, vuonab hosszabbra a folyómentiben, vuodnalebbuid, vuonalebbucid;
dolla tűz, dollab közelebb a tűzhöz, dollabuid, dollalebbuid,
dollalebbucid;
loajdo hálóhely a szobában, loajdob, loajdobuid, loajdoli(d),
loajdolebbuid, loajdolebbucid;
bodne fenék, bodneb, bodnebuid, bodnelid, bodnelebbuid, bodnelebbuöid stb.

Yiszonyszók.
A viszonyszók elavult névszók, melyekből csak némely ragos
alakok divatoznak még. Többnyire hely (irány)- vagy ido-jelentéssel bírnak, s a névszót, a melyet viszonyítanak, genitivusban kíván
ják. Hlyének:
Ala (nála) f. yli, -n, föl, fölé, rá; p. o. varé ala goargnot hegyre
fölhágni; buöreb lse gojkasist orrot, go cace ala, mannát jobb szárazon lenni, mint vizén menni; jokka golga dave ala, a folyó éjszak
felé foly; — fejében, p. o. don oa^ok valdet dam muo mavso ala,
elveheted a fizetésem fejébe.
old (alde, nalde), rajta és róla; p. o. girje beevde ald orro a
könyv az asztalon van; virge ald lset hivatalon (lban) lenni; —
noad'e guojmes ald érit valdet a terhet társáról levenni.
Bag'e f. paa, -n, fön ; bajeld, bage\ bag'eli, bag'elist, p. o. lodde
girdi muo oajve bagel a madár fejem fölött repült el; albme lse sednam ba^el az ég a föld fölött van; bagel apides bargat erején felül
dolgozni; bagel vida jag'est lse dassaco öt événél több múlt el az
ólta; mon dakkim dam bagel du dato tevém az akaratod ellen; —
bajeld mielke lae lakce a tejen a tejföl van; — dalve bábeli boatta
a tél felé eljő; must garra mafke lse bagelist előttem nehéz út van.
— A bag'eli, bag'elist összetett alakok, bage - j - bsellai, bage -\- bselest = föl-felé, föl-felöl.
Birra f. peri, körül, p. o. soaj lasiga dobbe girdemen dola lut
ja vieg'adseva dola birra akkor ök (ketten) oda a tűzhöz repülnek
vala, s szaladgálnak a tüz körül.
Boft által (bokt, bofte, bökte, bakt) , p. o. i lokkam vuöget
Ucjog'a boft nem szándékozott menni Ucjokkán keresztül; — mel
lett el, p. o. bottikgo gudege olbmu boft deki manadedinad? eljöt-
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jöttél-e valami ember mellett (találkoztál e emberrel) oda men
tedben ?
Buotta szemközt; innen buotta-lag'ai bigat szemközt állítani
egymással.
DÜH vagy dietti, diette, tel finn, táhden, ért, miatt, p. o.
man ditti, gsen ditti Ise son dakkam dam? mi-ért, ki-ért tette ö azt?
muo ditti, én érettem; — felöl, p. o. adnu sikké guole ja lodde ditti,
használtatik (a szó) úgy a hal- mint a madárról.
DuökJce f. taka, hát; duökkai megé, be, p. o. nubbe ciekkadi
vieso duÖkkai, nubbe gsed'ge duökkai más elrejtezék a ház megé
más a kő megé; fatti muo vuovtai duökkai, hajamba kapott; — hoz,
nál, p. o. rágat galvoides kjefman duökkai letenni holmijét a keres
kedőnél ; — ig, p. o. bottim álla varé duökkai, man bagel i laem
bsesatatte jöttem egy magas hegyig, a melyen nem lehet feljutni;—•
bsenagullam duökkai gullu bsednag jedna egy mélyföldig (kutya
hallásig) elhallik a kutya szava.
duökken megett, p. o. ojdnim su, son la? dom goad'e duökken,
son ciekkadi du oudast látám őt, ő ama ház megett van, röjtözködik
előtted; — nál, p. o. im lsek valdam girje mieldam, mutto muo duök
ken dat gallé Ise dobbe bajkest, nem vettem magarahoz a könyvet,
de nálam van bizonyosan ott helyben; — tői, p. o. gajbedim daid
rud'aid su duökken fastajn, mutto im og^om, vissza kértem a pénzt
tőle, de nem kaptam meg; — oda, tői, p. o. Goudogayno Ise gavee
nubbe lok bsenagullam duökken Garasjog'ast érit; Kautoksejno tizennyolcz mélyföldnyire van Karasjokkától; — után, p. o. guöft
vakko duökken Ise advent, két hét múlva advent lesz.
Gaska f. keski, köz ; gaski közzé, p. o. rud'aid balkesti olbmui
gaski, pénzt dóba az emberek közzé; gaskal között, p. o. nuola manai julgi gaskal, a nyil a lábok közt mene el: de julgi gas>ki azt
tenné, a lábak közzé, s ott maradván ; —gaskast között, közöl, p. o.
gumpe Ise guovdo boccui gaskast, a farkas az iramszarvasok közt
van ; dat Ise jiermalamus manna buok manai gaskast, ez a legeszesebb
gyermek minden gyermek közöl (között); — gaskan között, p. o.
go moaj ledne guöfta gaskan , de gallé mujtalam dudiii dam, mikor
ketten magunk közt leszünk, akkor neked majd elbeszéllem azt;
— gazkad a közepén el.
Guovdo a szélesség közepe, p. o. dat suolo Ise dal orromén guovdo
Lsevdnevuona, ez a sziget a Porsangerfjord közepén van; — szembe,
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ellembe, p. o. gaskan mannám bottim guovca guovdo, menet közben
szembe jöttem egy medvével; — guovdad keresztül, rajta, p. o. gaöcai
oajves guovdad a feje felett néze el.
Guojbme társ; gujm, és gum vei, p. o. maid galgak dai rucTai
gujm oastet, mit fogsz evvel a pénzzel venni ?
Guorra szél; állat, gurri hoz. Összetételekben „mellék," p. o.
Gsejdno-guorra sadda coakke-vuovde,Kejno mellékén nyír-erdő van ;
ufsa-guorast son cokka; cokkani muo baldi ufsa-gurri, az ajtónál ül;
leüle mellém az ajtóhoz; — guoral, p. o. i son diettam daijog'ai naraaid, mai guoral son manai, nem tudta azon folyók neveit, amelyek
mellett elmene.
Harre f. haara, állat, harrai, p. o. dam harrai, arra való tekin
tetben; siega olmusjuokke harrai, derék ember minden tekintetben.
Luo f. luo, közelség; lusa hoz, p. o. mana dokko goacfe lusa
menj oda a házhoz ; — nál, p. o. son vajaldatti girjes skul-vissui
skul-manai lusa, oda felejté könyvét az iskolába, SÍZ iskolás gyerme
keknél ; — lut (lute) nál, p. o. sedne lsei oad'd'emen manaides lusa,
go goattai cagnalim, az anya a gyermekeinél aluszik vala, midőn be
mének a házba; oa^omgo lőve sellet dobbe stovo sist dom olbma lut,
nyerek-e engedelmet ott a szobában ( = bemenni s kis ideig ma
radni) annál az embernél ? — tŐl, p. o. lm ajgo su lut érit mannát,
nem szándékozom tőled elmenni.
Miella f. mieli elme; mield (mielde, maiid, mild) mentében,
mellett, p. o. son vuji dobbebuid dam balga mield, ő odább mene
azon gyalogút mentében; sednam mield vuölget ja cace mield, földön
(szárazon) és vizén menni; — szerint, p. o. Ibmel dalo mield sellet
isten akaratja szerint élni; ouda-callag mield callet előírás szerint
írni; — vei, p. o. mieldam lsem valdam girje magammal vittem a
könyvet; vuölge donge dam guökta mield oaggot, menj te is evvel
a kettővel halászni.
Manna meg, marinai megé, után, p. o. gsed'ge balkesti muo
mannái, mutto i dsejvan muo követ vete utánam, de nem talála; —
manrías vissza, hátra, p. o. Ibmel addasi, atte din dalló i mannás
manasi adja isten, hogy telketek (gazdaságtok) hátra felé ne men
jen; oudas mannás va5aset guölbe mield előre hátra mendegélni a ház
földjén;
tói fogva, p. o. dam bsejve rajast mannás ojdnusgoatta
baejvas ezen naptól fogva látszani kezd a napfény; — mannest
után, p. o. bod'i sisa muo mannest bejöve én utánam; dulko lokka rok-
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kusid bapa mannest a tolmács az imádságot a pap után olvassa; —
mannel v. marnia utóbb (időről), p. o. dam bsejve maniiel sei olbmuk
oajdnam su ilost ezólta nap az emberek nem látták őt örömben
lenni; — manrieli — ig, p. o. gidda gaek-ija manneli goccim egész
éjfél utánig virraszték; — tnanneld hátúi, megöl, p. o. de irge sedne
lajbe valda gitti, ja de vuölga va5^et moarse mannest, ja go ufsarajge sisa éagnal moarse, de aidne daddevita dan lajbe manneld balkest sisa = akkor a vőlegény anyja kezébe veszi a kenyeret, s a
menyasszony után indul, s midőn az ajtón bemegyen a menyasszony,
akkor az anya háta megöl igenesen bedobja a kenyeret.
Mietta rajta, el, p.'o. go balvak Isek mietta alme, de Ise óbba
dalke, mikor a felhők az égen el vannak (nyúlva), akkor borult idő
van; — által, p. o. olbmuk botte óbba dam vakko mietta, az embe
rek ezen egész héten által jövének.
Mceddet múlni; maiddá v. mmddel múlva, el, p. o. son vieg'ai
muo maídda v. mseddel, engem múlva futott el, azaz, mellettem el;
muo mseddel-manai, i addam muni maidege, engem elmellöze, nem
ada nekem semmit.
N'ejga bé, ellenébe, p. o. gsed'ge nejga manai avjo, belé mene
a köbe az él; va55im jog'a nejga, im fuobmasam oudal go cacca,stuöetim, belé sétálék a folyóba, nem is vettem észre, mielőtt a vízbe
bukkantam.
Ouda f. ede (esi, ete) el; oudi elé , p. o. cuovga oudi buftet
világ elé hozni; — előtt, p. o. go jeöőam oudi mikkege sadda ha
előttem (magam előtt) valami történik ; oudas előre, p. o. i son dajad oudas, go oudastés i oajne, nem talál előre (utat), mert nem lát
maga előtt; — oudan elő, p.o. de son oudan lavkijabakkodi, akkor
elölépe s kifakada; oudast előtt, p. o. im oajdnam, olbmuk lege muo
oudast, nem láttam, hogy emberek voltak előttem; gsejdno lse min
oudast, vuolgop dal, út van előttünk, menjünk most; gieda oudast
kéznél ( = kéz előtt); — kedveért, p. o. gsen oudast galga olmus rokkadallat? kiért kell az embernek imádkozni? gujm gujmidsemek oudast egymás-ért; — helyett, p. o. vuölge muo oudast
hsejaidi, im ásta vuölget, menj helyettem a lakodalomba, én nem
érek reá elmenni; — budai előtt, p. o. oudal najtala^mes házasodása
előtt. Oudal és oudalist mint adverbiumok járnak, p. o. oudal galgam jes borrat előbb magam eszem; Iseigo Kristus oudal go olmus
saddai? Isei oudalist, előbb volt-e Krisztus hogysem ember lett?
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előbb volt; — Oudalid, oudalakka kissé előtt; oudelab előbb, oudalabué előbbecske, oudalabbui, oudalabucH elöbbecskére; — oudald
elé (elülröl), p. o. sadne bodi muo oudald gsejno ald , hír jőve
élőmbe az úton.
Rajge lyuk nyilas, összetételekben = -n, által, p. o. gsecöat
lasa-rajge az ablakon kinézni; várrá golgai nudne-rajge ja nalbme
rajge vér folya ki orrán és száján.
Rasta által, keresztül, p. o. suvded olbmuid jog'a rasta áte
vezni, szállítani embereket a folyón ; salde lsei rast jog'a híd vala a
folyón keresztül.
Sisa bél, f. sisa; sisa ben, be, p. o. sapan le roggam rajga eednam sisa, az egér lyukat ásott a földben; gserés lee galbmom jena
sisa, a szánka belé fagyott a vízbe; — sist ben, belül, p. o. i lsem
oftage hsegga goade sist, nincsen egy lélek is a házban 5 farpal sist
ruottasti sapan, a hordóból kiugrók egy egér.
Scekka (vegyület) közt, p. 0. ajgobapminssekkaborrat, akar-e
a pap míköztünk enni ?
Cad'a keresztül, alatt, p. 0. gseccat lasa Öad'a nézni az üvegen
keresztül: lasa-rajge a nyilt ablakon k i ; naskat rajge öad'a vuovde,
nyilast vágni az erdőn keresztül; buöccevuod'a ja vajve cad'a deki
bottim betegségen és bajon általjöttem ide; cad'a dam ajge buccim
az egész idő alatt beteg valék.
Tag'a (takka, tak, ta vagy kcettaj nélkül, melyet már mint
a gujm-ot (lásd guojbme) a névszó-ragozásban találtunk, p. o. gallé
mon va5am soabe tag'a bizony én bot nélkül járok. A tag'a szó
gyakran alma (f. ilma) vagy vadne (f. vai) szókkal, melyek hij-at
jelentenek, szövetkezik, p. 0. birgim gallé alma, vagy vadne du
vseke tag'a vagy vseke ksetta, majd segítek magamon a te segítséged
nélkül is.
Varas, varast ért, p. 0. im jecőam varas lsem oastam dam, nem
magamért vettem azt.
Vuölle alatt való, f. ali; vuöllai alá, p. 0. revan ruottasti meeccai ja canai guddo vuöllai, a róka az erdőbe futa , s alábúvék egy
fenyüfa gyökere alá; cibbi vuöllai lse muota, térd aljáig ér a hó; du
vuöllai bijam dam ucca niejdas, alád rendelem e kis lánykát; —
vuold, vuölde alatt, p. 0. sednam lse alme vuold, a föld az ég alatt van .
ojdnim su muod'oid vára vuold, látám képét vér alatt, azaz vérben ;
— alól, p. o. vsero vuold bsessat, adó alól szabadulni; son suoladi
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rutta-bomba ssenga vuold, ö ellopá a vas szekrényt az ágy alól; —
vuöllel alatt, vuölleli alá, p. o. gseccat gieda vuollel nézni a kéz alatt:
cokkan muo vuölleli, v. vuöllelid, v. vuöllelákka, ülj le alám, (egy
hellyel alább mint ón ülök).
Vuöste ellen f. vasta; — vuöstai v. vuösta ellenébe, p. o. gsed'ge
ceggit ssejne vuösta, követ állítani a fal ellenébe, azaz a falhoz tá
masztani; ale dag'ajeead lag'a vuösta, ne tedd magad (ne légy) a tör
vény ellen; ért, p. o. rudai vuösta gallé biga jafoid, pénzért elég
lisztet ád ; — képest, p. o. mi Ise dubavcas muo stuorragivse vuösta,
mi a te fájdalmad az én nagy kínomhoz képest; niejda lifci gallé
mielastés, mutto vanhemak la3k vuöstai, a lány szíves volna hozzá,
de szüléji ellene vannak.
JEres, cerra más, cereb egyéb, kivül, p. o. lsego dúst sembo má
nak sereb dam niejda, van-e neked több gyermeked, ezen leányon
kivül, vagy: egyéb ezen lánynál ? sereb dam im gajbed, egyebet en
nél nem panaszolok.

Névmások.
A lapp névmások kettős számmal is bírnak, miáltal a lapp
nyelv kitűnik a finn csoportban.
A személyes névmások ragozása.
Egyes-szám.
Nom.
Inf. 0.
Állat.
Locat.
Comit.

mon én
muo, mu
muni
must
muina

don te
du
dudni
dúst
duina

son ő
su
sudni
sust
suína

Kettős szám.
Nom.
Inf. Gf.
Állat.
Locat.
Comit.

moaj
monno
monnoidi
monnost
mon nőin

doaj
dodno
dodnoidi
dodnost
dodnoin

soaj
sodno
sodnoidi
sodnoot
sodnoin.

Többes-szám.
Nom.

mi

di

si
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Inf. G.
Állat.
Locat.

min
mi^idi
mist

din
digidi
dist

sin
sigidi
sist.

A muo-tag'a, min-tag'a, vagy du-tag'a, din-tag'a, vagy su-gujin,
sin-gujm már ismeretesek.
Számosak a tájnyelvi eltérések, p. o. Az enareban az egy. sz.
allativ. munin, dunin, sunin; a vefsenben az essivus musne, dusne ;
susne ; a kett. sz. nom. moi, doi, soi, az inf. monnop, donnop, sonnop,
a génit, monnon, dounon, sonnon ; a több. sz. nom. min, din, sin ; inf.
mijeb, dijeb, sijeb; gen. mijén, dijen, sijen; állat, migiden, digiden,
sigiden, v. mijit, dijit, sijit, v. mige, dige, sige; locat. mijest, dijesf,
sijest; essiv. mijesne, dijesne, sijesne.
A személyes névmások birtokos ragokká lesznek: egy. sz.
-m, -d, -s; kett. sz. -me, -de, -sga; több. sz. -mek, -dek, -sek. Tájnyelvileg a d helyett k is, me de helyett mo te, dek sek helyett tet
sak, sga helyett sge is fordulnak elö. Arra nézve, mint járulnak ezek
a névszókhoz, a melyek birtokaikat kifejezik (mint a birtokos ra
gok a birtokosokat kifejezik), tájékozásul jó szem előtt tartania
magyar és finn abbeli ragozást. A magyar nyelv a birtokosragután
teszi ki a viszonyító ragokat, így: kezem, kezed, keze; kezem-nek,
kezednek, kezének; kezemet, kezedet, kezét stb. A finn nyelv meg
fordítva, előbb teszi ki a viszonyító ragot, s az után a birtokost, így :
kadelle kéznek, tehát: kadelle-ni kezemnek, kádelle-si kezednek,
kadelle-nsa, kezének, vagy kádessa, kézben, tehát: kadessá-ni, kadessá-si, kadessá nsá kezemben stb. vagykádestakézből, tehát: kádestá-si, kádesta nsá kezemből stb. A lapp a finn nyelv szokását
követi, így: gied'ast kézben és kézből, tehát:
gied'ast-am
kádesta-ni
kez-em-böl

gied'ast-ad
kádestá-si
kez-ed-böl

gied'ast-és
kádestá-nsá
kez-é-böl.

A lapp birtokosragok, mint látjuk, jobban megegyeznek a
magyar birt. ragokkal, mintsem a finnekkel; de ragozásuk finnes,
nem magyaros.
Azonban a lapp nominativus rendesen nem veszi föl a birto
kos ragokat, hanem csak a többi esetek; mégis vocativus helyett
természet szerint a nominativus (a nyelv a kicsinyííöket szereti) áll
az 1. és 2. birtokos raggal, de soha nem a 3. személybelivel. A ge-
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nitivus és infinitivus a jellembetüre nézve eltérnek a rendtől, mert
az első osztálybeli névszók a három számbeli első személyt az erős
bült tőhöz veszik, a többi két személyt pedig a gyengült tőhöz; a
második osztálybeliek mind a három személyt az erősbült (genitivusi) tőhöz veszik föl. Az allativusnak két alakja van, mint láttuk,
i és s végzetü; a birtokos ragok csak az s végzetühöz járulnak.
A többes-szám nominativusa (gied'ak, dag'ok, vselgolagak, goad'ek; boccuk, nakkarak nuofcamak) nem veszi fol a birtokos rago
kat, hanem az infinitivus, ki azután a nominativus és genitivus helyett
is van. De itt is ritkán fordul elő a tulajdonképi ragos nominativus,
miszerint a lapp ezt : gyermekeim, rendesen így mondja : muo má
nak (=== enyim gyermekek), de ezt: gyermekeimé, gyermekeimet,
oh gyermekeim, így mondja : manaidam.
/. Osztály; gietta, dakko tett, velgolas adós, goatte ház.
Egyes-szám.
Vocat. t E. sz. gietta-m
(Nornin.) |K. SZ. gietta-me
fT. SZ. gietta-mek

gietta-d
gietta-de
gietta-dek

Infin. és iE. sz. gietta-m
Génit. ;K. sz. gietta-de
iT. sz. gietta-mek

gied'a-d
gied'a-de
gied'a-dek

gied'a-s
gied'a-sga
gied'a-sek

IE. SZ. dakkos-am
Állat.
ÍE.
dakkoi és/K. sz. dakkos-aame
dakkos- fT. sz. dakkos-semek

dakkos-ad
dakkos-sede
dakkos-sedek

dakkos-is
dakkos-aesga
dakkos-sesek

E. sz. vselgola^ast-am vselgola^ast-ad
K. sz. vselgola^ast-seme vaslgolaíjast-sede

—
—
—

vselgola^ast-es
vselgola^ast-ees-

Jg a

Locativ-

T. sz. vselgolasjast-semek vselgola^as t-asdek vselgola^ast-se[sek

Í

E. sz. god'in-am

K.
T.
ÍE.
Praedic. IK.
fT.

sz. god'in-a3me
sz. god'in-semek
sz. goatten-am
sz. goatten-seme
sz. goatten-semek

god'in-ad

god'in-es (is)

god'in-sede
god'in-sedek
goatten-ad
goatten-sede
goatten-sedek

god'in-sesga
god'in-sesek
goatten-és (is)
goatten-sesga
goatten-eesek
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Többes-szám.
Infinit.
Génit.

E. sz. vselgola^aid-am
,K. sz. vselgola^aid-aenie
lT. sz. vselgolagaid-semek

-?jaid-ad
-^aid-aede
-íjaíd-sedek

-^aid-és(is)
-gaid-eesge
-§aid-sesek

Állat.

E. sz. dag'oidass-am dag'oidass-ad dag'oidass-is(as)
K. sz. dag'oidass-ame dag'oidass-ade dag'oidass- (esga(ge)
-1 asga
T. sz. dag'oidass-amek dag'oidass-adek dag'oidass-asek.

A több. sz. locativus a birtokos raggal egy az egy. sz. comitativusával; s a több. sz. praedicativusával.
77. Osztály: boaeo iramszarvas', na£er álom, úuovca nyelv.
Egyes-szám.
E. sz. boccu-m
K. sz. boccu-me
! T. sz. boccumek

boccu-d
boccu-de
boccu-dek

lE. sz. nakkar-am
<K. sz. nakkar-seme
[T. sz. nakkar-eemek

nakkar-ad
nakkar-sede
nakkar-sedek

nakkar-és
nakkar-sesga
nakkar-sesek

Állat.
IE. sz. boccus-am
boccui és |K. sz. boccus-seme
boccus- /T. sz. boccus-semek

boccus-ad
boccus-sede
boccus-sedek

boccus-is
boccus-sesga
boccus-sesjek

Vocat.
(Nóra.)

Inf.
Gen.

'E. sz. nuofcamést-am
K. sz. rmofőamést-ame
Locat.

Comit.

-mést-és(is
-mést-íesga
faága
|T. sz. nuofcamést-amek nuofóamést-adek -mést-íesek
lasek
E. sz. nakkarin-am
nakkarin ad
nakkarin-és
K. sz. nakkarin-ame
nakkarin-ade
nakkarin-esga
T. sz. nakkarin-amek nakkarin-adek nakkarin-esen

Praed.
iE. sz. nakkarén-am
(nagarén) K. sz. nakkarén-ame
^T. sz. nakkarén-amek

iíuof6amést-ad
riuoföamést-ade

nakkarén-ad
nakkarén-és(is)
nakkarén-ade
nakkarén-esga
nakkarén-adek nakkarén-esek
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Többes-szám.
'E. sz. buccuid-am
*K. sz. boccuid-seme
'T. sz. boccuid-semek

Infin.
Génit.

boccuid-ad
boccuid-és
boccuid-sede boecuid-sesgra
boccuid-sedek boccuid-sesek

-midas-ad
LE. SZ. nuofcamidas-am
'K. sz. nuofcamidas-a3me -midas-sede
lT. sz. nuofcamidas-aimek -midas-sedek

Állat.

-midas-is
-midas-aesga
-midas sesek.

A több. sz. locativusa megegyez az egy. sz. comitativusával, s a
több. sz. praedieativusa egy az egyes-sz. praedicativusával, észre kell
azonban venni, hogy különbözik a viszonyiragos praedicativustól.
— A k. sz. és több. sz. allativusa rövidebb alakú is, mert nuofcamidasseme, nuofcamidassemek h. lehet nuofcamidame, nuofcamidamek stb.
Az alanyra vonatkozó (reflexív) névmás jes, vagyj'ec, ijeS, el,
finn itse, a nominativusban nem veszi föl a birtokos ragokat, tehát:
mon jes magam, don jes magad, son je5 maga; moaj jes (ketten)
magunk, doaj jes, soaj jes, vagy moaj jeca, doaj jeca, soaj jeca; mi
jeca v. jeöak, di jeca v. jeőak, si jeca v. jecak. Egyébiránt:
Egyes-szám.
jecad
jecade
jecadek

hifin, és
Genitiv.

jeccam
jeccame
jeccamek

Comitat.

L jecainam
< jecainseme
' jecainsemek

jecainad
jecaineede
jecainsedek

ecaines
ecainassga
eccanses ek

Praedic.

( jeccanam
/ jeccangeme
/jeccansemek

jeccanad
jeccansede
jeccansedek

eccanes
jeccainsesga
jeöcainsesek

jecas
jecasga(sge)
jecasek

Többes-szám.
Infinit.
Génit.

ÍK. sz. jecaidseme
(T. sz. jecaidsemek

jecaidajde
jecaidsedek

jecaidaisga
jeeaidsesek

De az allativusok : jeccasam, -ad, is stb. jecaidassam, ad, -is ;
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a locativus : jecastam, -ad, -is és jecainam, -ad, -is stb. szokatlanok
az éjszaki nyelvben, azokat az ald szó illető rágósai pótolják.
Ezek : jeccam vielia magam testvére , jeccam vielíast magam
testvérétől; muo jeccam vielia én magam testvére, min jeccamek
accai min magunk atyjának ; monno jecaidseme oabaigujm (kettőnk)
magunk lány testvéreivel stb. igen magyarosak, azon különbséggel
mégis, hogy a lapp jeccam, jeccame, jeccamek, jecadseme, jecadsemek genitivusok = magamé, magunké.
Az ald szónak kétféle allativusa van; didi és alli, s ezekből
lesznek:
aldsim
állasam
!

aldsid
állasad

aldsis vagy
allasis

i aldsime
-eme
fallasseme

aldside
-ede

aldsesga vagy
-esge
kettőnk ma
allassesga
gunknak

laldsimek

aldsidek

fallassemek

allassedek

aldsesek
-sasak
allassesek

I-

magamnak

magunknak

és locativusa:
aldam
altam

aldad
altad

aldes vagy
altes

aldam e

aldade

aldesga kettőnknél,
tőlünk
nálunk.
!

aldamek

1 tőlem
(nálam

Ezeket megelőzhetik a személyes névmások, így: muni ald
sim v. allasim én magamnak, migidi aldsimek vagy allassemek min
magunknak stb. must aldam én nálam, vagy én tőlem, p. o. son Ise
valdam dam must aldam, ö vette azt én tőlem. — Megelőzheti a jes
is, p. o.jes aldsim, jes aldsimek én magamnak, min magunknak, jes
aldam v. jes altam, jes altad stb. magamnál, magadnál, vagy magam
tól, magadtól stb. p. o.jes aldam lse girje magamnak van könyvem ;
Isem oappam dam jes jes altam ezt magam magamtól tanultam. Meg
kell jegyezni, hogy aldes, aldesga, áldesek a harmadik személybeli
birtokos ragnak szerepét is viseli, p. o. viell'a aldes = testvére, alNYELVTÜD, KÖZLEMÉNYEK.V,
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desga dalló (kettejök) telke, telkök *). — Az altam helyett mondják
vuoltam is, — ez arra vezet, hogy a viszonyítok szokottabb birto
kos ragjait is felhozzuk.
Ala föl, ald és alt u. a. birtokos ragokkal: aldam, aldad, aldes,
vagy altam , altad, altes stb. Ezeket láttuk már. Ha ezt mondja a
a lapp : aldam lse rud'aid ( = nálam pénz van, vagy nekem pénzem
van) tulajdonkép úgy mondja, mint a franczia: j'ai sur moi.
Bag'e; bag'eli és bag'elist; birtokos ragokkal: bagelassatn,
ba^elassad, ba^elassés stb. bagelistam, bagelistad, ba^elistés stb.
Birra ; birtokos ragokkal: birram, birrad, birrés stb.
Du'ökke; duökkasam, duökkasad, duökkasis stb. duökkenam,
duökkenad, duökkenés stb.
GasTca; (gaskastam, gakastad, gaskastés), gaskastseme, gaskastsede stb. azután gaskanseme, gaskansede stb.
Luo; lusam, lusad, lusés stb. lutam, lutad, lutés stb.
Miella ; mieldam, mieldad, mieldés stb.
Ouda; (oudi) oudasam, oudasad, oudasés; oudastam, oudastas, oudastés stb.
Vuölle; vuollasam stb. vuöldam stb.
Mutató névmások: dat ez, duót az, dot az ; az ezekből szár
mazottak : daggar ilyen, duoggar olyan, doggar amolyan, vagy daggaraS, duoggaraS, doggaraá; továbbá ide számíthatók jec&a más,
ceres más, nubbe másik, második.
A dat, duót, dot annálfogva is figyelemre méltók, hogy í-jok
nem tartozik a szók tőjéhöz, hanem nominativusi ragnak látszik,
mert azok így veszik föl a viszonyi ragokat:
Egyes-szám.
Nomin.
Infinit.
Génit.

dat
dam
dam

*) Egy tájnyelvi
egy. sz.
ket. sz.
töb. sz.

duót
duóm
duóm

Többes-szám.
dot
dom
dom

dak
daid
dai

duók
duojd
duoj

dok
dóid
doi

alakot jegyzek ide :
jeS altam,
jes altad,
jel altes
jes altanaeno,
-altadsete,
-altasga,
jes altanap
-altadsetet,
-altasasak,
(-amak)
mert ebben a kettős-szám első személybeli birtokos ragja no, a többes-számé pa
dig ap (p), mely ragok különben csak az igéknél fordulnak elő.
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Egyes-szám.
Állat.
Locat.
Praedic.
Comit.

dasa
dast
danen
daina
(dain

duosa
duost
duonen
duojna
duojn
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Többes-szám.
dósa
dóst
donen
doina
dóin)

daidi
dain
danen

duojdi doidi
duojn
dóin
duonen donen

A többes-sz. allativusa a déli nyelvjárásban deita, duojta, doita, vagy daida, duojda is; s az inf. és génit, deid, dei; a loeat. deis,
dais, dois. Ezek egy de töt tesznek föl, melyet másutt is fogunk ta
lálni, s mely a finn ía-má szóval megegyez.
A mutatás megerősítésére da, duo, do-t teszik azok elé,
így: da dat ez az, duo dot az az, do dot amaz az. A dat már név
elővé lesz, s ekkor rövid a-val ejtik ki, p. o. valde dam girje, maid
son adda, vedd a könyvet, a melyet ád; de : valde dám girje, vedd
ezt a könyvet.
A mutató névmás ragjaihoz an} anag'a, aha szócskák járulnak,
a melyek hasonlókép erösbítik a mutatást, dat-an, dat-anag'a, datáka ugyanaz. Vájjon nem hasonlófélét találunk-e a magyar itt-en,
ott-an, itt-eneg, ott-anag-bsua. ?
A lapp mutató névmások, ha jelzőképen állanak, az egyes-sz.
nominativusában nem változnak, tehát: dat, duót, dot olmus ez az
ember; egyéb ragu főnév előtt a genitivusban állanak, p. o. dam
olbmu, dam olbmust stb. kivéve a comitativust, mert abba ök is té
tetnek, p. o. daina, v. dain olbmuin. A többes-számban így fordul
nak elő mint jelzők: nomin. dak olbmuk, génit, dai vagy daid olbmui, inf. dai v. daid olbmuid, praed. dai v. daid olbmucen, állat,
dai v. daid v. daidi olbmuidi, loc, dain olbmuin.
Daggixr, duoggar, doggar• daggaraS, duoggaraS, doggaras úgy
veszik föl a viszony ragokat, mint a II. osztálybeli névszók, melyek
jellembetüje nem változik. Jelzői állapotban változatlanul maradnak.
Jeüca *) más, úgy veszi föl a viszonyi ragokat, mint az I. osz
tálybeli tulajdonságnevek, p. o. bahha. A többes-számban ajeZak,
*) kjella, más, nagyon közel vág ajéS, jeZ (ijes, es), maga, szóhoz. A finn
itse mind a kettőhöz hasonlít, de két jelentése van : maga és de. A magyar maga
is a de jelentéssel is járt vala. Ezt felvilágosítják a lapp jeS, jec — maga, itse, s
jetZa más, szók , mely utóbbiból válhatik csak conjunctio adversativa vagy exceptiva.
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jeéai stb. alakon kivül je&casah, jefóasi stb. fordulnak elő, a melyek
főnévi jelentésűek, s úgy ragoztatnak, mint a II. osztálybeli mel
léknevek.
JSres más, jelzőileg cerra, gen. serra, állat, serrai; de a többes
számban cerrak és cerrasak ; ez utóbbi főnévi jelentésű.
Nubbe más, ez tulaj donképen comparativus (nu = finn muu,
és b), úgy veszi föl a viszonyragokat mint buörre, csakhogy bb vál
tozatlan marad. Többesben nubbek, nubbi stb. Déli lapp. mubbe.
Visszavonatkozó és kérdő névmások. A visszavonatkozó
névmások gi a ki (finn ku-ka), gutte a k i ; mi a mi (f. minká). így
veszik föl a viszonyragokat:
Egyes-szám.
Nomin.
Injin.
Génit.
Állat.
Locat.
Comit.
Praed.

g1
gsen
gsen
gsesa
gsest
igsema
Igsein
gsenen

gutte
gud'e
gud'e
— •

gud'est
gud'in
gud'en

mi

maid
man
mása
mást
(maina
Jmain
manen

Tobbes-szám.
Nomin.
Injin.
Génit.
Állat.
Locat.
Praedic.

gsek
gseid
gsei
gseidi
gsein
gsenen

gud'ek
gud'id
gud'i
gud'idi
gud'in
gud'en

mak
maid
mai
maidi
main
manen

A nominativusban gutte szokottabb mint gif a többi ragokkal
meg gi szokottabb.
Valamint a finn ku(ka)-nak comparativusa van, úgy a lapp
guttenak is nem csak az van, így: guabba (goabba) finn. kumpi,
hanem superlativusa i s : guttemuS (gottemus). Guabba jelenti: a ki
(kettő közöl), guttemuS jelenti: a ki (sokak közöl). Ragozásuk ez :
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Egyes-szám.
Nomin.

Infin.
Génit.
Állat.
Locat.
Comit.
Praedic.

guabba
guabba
guabba
guabbai
guabbast
guabbain
guabban

guttemus
gud'emu^a
gud'emu^a
gud'emu^i
gud'emu^ast
gud'emusjain
gud'emuj^an.

Többes-szám.
Nom.
Injin.
Génit.
Állat
Locat.
Praedic.

guabbak
guabbaid
guabbai
guabbaidi
guabbain
guabban

gud' emunak
gud'emu^aid
gud'emu^ai
gud'emu^aidi
gud'emu^ain
gud'emu^an.

Guabbak két sokaságról, két osztályról szól, p. o. sigidi mon
addam, guabbain i lsek mikkege, nékiek adok, a kiknek nincsen sem
mijük. Itt két sokaságot értünk, az egyiknek van, a másiknak nin
csen. Dak, guabbak oudal botte, azok, a kik előbb jövének.
A guttemus íí-jének c?'-vé gyengülése nagyon föltetsző.
A gij gutte, guabba, guttemuS, mi, kérdők is egyszersmind, va
lamint olló hány, gallé (jelzöileg) hány, galles (fönévileg) mennyi,
gallad hányad, szók is.
A gi és mi részben fönévileg állanak, azért a több. sz. infinitivusában kívánják a névszót; a többi esetekben, mint a gutte is, név
szóval együtt így ragoztatnak :
Egyes-szám.
Nomin.
Infinit.

gi olbmuid *)
gsen olbmu

Génit.
Állat.

gsen olbmu
gsen olbmui

mi namaid *)
[maid namaid
íman nama
man nama
man nabmi

•) Mintegy: quis hominum ; quod nominuia.

gutte olmus
gud'e olbmu
gud'e olbmu
gud'e olbmui
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Locat.
Comitat.
Praedic.

gsen olbmust
gain olbmuin
gsenen olmucen

man namast
main namain
manen nabman

gud'e olbmust
gud'in olbmuin
gud'e olbmucen

Többes-szám.
Nom.
Ivjinit.
Génit.
Állat.
Locat.
Praedic.

gsek olbmuid*)
gsei(d) olbmuid
gsei olbmui
gsei(d) olbmuidi
ggein olbmuin
gsenen olmucen

mak namaid *)
maid namaid
mai namai
maid namaidi
main namain
manen nabman

gud'ek olbmuk
gud'i(d) olbmuid
gud'i olbmui
gud'id olbmuidi
gud'in olbmuin
gud'e olmucen.

Gaznen olmucen helyett inkább mondják: gud'e olbmucen, p. o.
gud'e olbmucen gaddak muo, milyen embernek (kinek) gondolsz
engemet?
Guabba, mint jelző, változatlan, a comitativust kivéve, p. o.
guabbain gied'ain melyik kézzel ? A több. sz. nominativusa és locativusa a főnévvel jár, különben ezt a genitivusban veszi magához,
p. o. guabbak mának lsek boattam, niejdak vaj barnek ? mely gyer
mekek jöttek, a lányok-e vagy a fiúk ? Locat. guabbain manain. De
p. o. állat, guabbai manaidi. Guabba helyett gobbos is hallik, p. o.
gobbos calmi galgam cuoggot ? melyik szem felé (melyik oldal felé)
kell állanom ? — A guabba és baslle = fél, oldal, összeolvadván ezen
kérdők támadnak : guabbel melyik félen ? guabbeli melyik felé, guabbelést melyik félen és felöl, guabbeld melyik felöl ? p. o. guabbel
dam jog'a galgam mannát ? melyik felén kell mennem a folyónak ?
guabbeld dam javre asak, a tónak melyik felén (feléről) lakol ? mon
asam dam bseld javre, guabbeld don asak, én a tónak azon felén la
kom, melyiken te.
Guttemus mint jelző, csak nominativussal j á r , egyéb esetek
előtt gud'emuS áll.
Gallé, mint jelző, a comitativust kivéve, változatlan; továbbá
a főnév egyes-számban áll, mint általában sokaságot jelentő jelzők
után, de a nominativus helyett a genitivus kell. í g y : hány ház van
itt = gallé goad'e (nem goatte vagy több. sz. goad'ek) dobbe lsek ?
hány házba ? gallé goattai ? (nem god'idi) ; hány gyermeknek van
nak könyvei ? gallé manast líek girjek ?
:

) Mintegy : qui hominum ; quas nominum.
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Gálles, főnévileg hány, gallad hanyad-ik, így veszik föl a vi
szonyragokat :
Nomin.
Inf, Gen.
Állat.
Locat.
Comitat.

galles
gallas
gallasi
gallasest
gallasin

gallad
gallad
galladi
galladest
galladin;

p. o. gallasin bottin ? hánnyal (gallé manain, olbmuin, hány gyermek
kel, emberrel) jöttél ? galladest lsek dal veero valdemen? hányadik
tól szedsz épen adót ? gallas (gallé guöle) Isek gsessam ? nsetfas!
hányat (hány halat) húztál ki ? négyet! gallad guöle leek dal gaessemen, hányadik halat húzasz ki most ? nselíad, a negyediket.

Határozatlan névmások. Ezek:
a) származottak, még pedig
g által, mely gi, gutte, mi, guabba, guökte (kettö)-höz járulván,
lesznek: giag, guttég melyik, miag melyik, guábbag melyik a kettő
közöl, gugtug (guökt-ug) mind ketteje;
la által, mely guabba-hoz járulván, lesz guabbaca (néhol guabbaso) mind kettő;
ge által lesznek: gige, guttege valaki, mige, mi(kke)ge valami,
guabbage valamelyik, guttemusge valaki a sok közöl; guabbelge va
lamelyik felöl;
ikkenes, ikkenessi (f. ikánánsá) által, lesznek: giikkenes, gutteikkenes akárki, guabbaikkenes akármelyik, guabbelikkenes akárme
lyik felöl, félen. Ezek ragozásáról meg kell jegyezni:
Giag, guttég, guabbag csak az egyes-számban, még pedig így
veszik föl a viszonyragokat:
Nomin.

Inf. G.
Állat.

giag
gsenag
(geesag
Jgsesagi

guttég
gud'eg
gud'egi
guttegi

Locat.

ggestag

gud'egest

Comitat.
Praedic.

gseinag
gsenenag

gud'egin
gud'egin

guabbag
guabbag
guabbagi
(guabbagest
íguabbasest
guabbagin
guabbagen.

Ezeket jes szokta megelőzni. — Giag ritkán áll jelzöileg. J e l
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gutteg önállóan és jelzoileg áll; így guabbag is. Példák : valdi jes
gutteg, v. jes giag oases, elvévé mindenik a maga részét; vulgi j e s
gutteg, v. jes giag guvlusis, elmene kiki maga felé; girjid Isem addam jes gsenag v. jes gud'eg vuollai könyveket adtam mindeniknek ;
moaj galge sukkat guabbag jeccame vadnasin (vagy jeőa vadnasiname) ketten fogunk, kiki a maga sajkáján, evezni; de vulgiga gu
abbag guvlai jes guabbag vseg'ainsesga, akkor elmenének (ketten)
kiki maga felé mindenik a maga seregével; valdi óvta miekke guab
bag gitti, egy kardot vön mindenik kezébe.
Miag ritkán fordul elö; gen. manag, állat, masag stb.
Gugtug a többes-számbeli ragokat veszi föl, így: inf. gen.
gugtui, állat, gugtui, gugtuidi, locat. gugtuin, comitat. gugtui-gujm.
• Guabbaca (-cak, -cag'a, -se, -so) mind egyesben mind többes
ben ragoztatik , de azon egy jelentéssel jár. Egy. sz. nom. guabbaőa, inf gen. guabbacag'a (-se, soga), állat, guabbacag'ai (-sekki,
-sog'ai), locat. guabbacag'ast (-sog'ast), comit. guabbacag'ain (-sog'ain). Több. sz. nom. guabbacag'ak (-sog'ak, guacag'ak, guacak),
inf. guabbacid (-sog'aid), génit, guabbaci (-sog'ai), állat, guabbacidi
(-cida -sog'aidi), locat. guabbacin (-cag'ain, -sog'ain). Példák : vuolgo
moaj dal murjid coagget guabbacag'a, megyünk bogyót szedni mind
ketten; guabba vanas dat lse ? dat Ise monno gugtui vagy guabbaci
vanas, melyiké ez a sajka? ez mindkettőnké;— monnost lse guab
bacag'ast guöfte lajbe, nekünk mindenikünknek két kenyerünk van ;
ellenben : monnost Ige gugtuin guöfte lajbe, nekünk együtt van két
kenyerünk; valdi óvta miekke guabbaca gitti, vagy gugtui gitti
(gied'aidi), egy kardot vön mind két kézibe; ellenben: valdi óvta
miekka guabbag gitti, egy-egy kardot vön mindenik kezébe; — gu
abbaca (-ci), vagy gugtui vagy gugtuid gulid galgak vuossat, mind
két halat meg kell főznöd ; gugtug guölek v. guabbaca guöle Iseva
dal vussum, mind két hal meg van már főzve.
A ge} gen-ne\ származott névmások (gige, guttege, mige, mikkege, guabbage, guabelge) a megelőző tagadó igével (ím, ik} i stb.J
tagadó névmásokká válnak.
A gige úgy ragoztatik mint a gi, hozzájárulván a ge; de a
több. sz. nominativusában goekge és gcekkege. P. o. jos gige bod'is,
vagy jos gige olbmuid bod'is, ha valaki jönne ; — jos gsekge, gsekkege, vagy gaekge olbmuid bod'icek, ha valakik jönnének; — im
laök ga3sage vagy gseidige addam maidige, én senkinek nem adtam
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semmit; — im Isek gseinge olbmuin (gud'inge olbmuin) deki boattam,
én senkivel sem jöttem ide ; gsenen gaddik su ? im gaddam su gsenenge, go dovdim su, kinek gondoltad ötét ? nem gondoltam senki
nek, mert ismertem öt.
A guttege így ragoztatik: Egy. sz. nom. guttege, inf. gen. gud'ege, állat, gud'ige, gud'egige, loc. gud'estge, gud'egestge, com. gudinge, gudeginge, praed. gudenge, gudegenge. Több. sz. nom. gudek
ge, inf. gudidge, gen. gudige, állat, gud'idige, gudegidi, loc. gudinge,
praed. gudenge, gudegenge.
Önállóan csak a nominativusok szerepelnek, különben a gige
pótolja; jelzőben meg a guttege szokottabb, p. o. jos guttege (guttege
olmús) o a ^ o dam diettet, ha valaki ezt megtudhatja; jos ojnicak
gudege (gudege olbmu), ha látnál valakit; sei lsek gudekge (gudekge
olbmuk) vei boattam, nem jött még s e n k i ; — lsekgo cselkam dam
gud'ige? im gudige, vagy jobban: im gsesage, mondtad-e azt va
lakinek ? nem én, senkinek.
Mikkege {mige szokatlan) úgy ragoztatik mint a mi, hozzájá
rulván pe, csak a több. sz. nom. makkege.
Ugyanez áll a guabbage és guttemusge szókról is, hogy a ge
csak a viszonyragokhoz járul, p. o. guabbain gied'ain valdam? ik
guabbainge, melyik kézzel vegyem ? egyikkel sem ; — sei lsek guabbastge rudak, egyiknek sincs pénze.
Az ikkenes-szel összetett névmásokra szolgáló példák legyenek
ezek: giikkenes dat lse§^a olbmuid, akárki is legyen az; — miikenes dingaid dat lse^a, akármi dolog legyen is a z ; — gseinikkenes
olbmuin don lse^ak boattam, akárkivel is jöttél légyen.
Eredeti határozatlanok:
muttom, muttim f. muutama, némely ; önállóan úgy veszi föl a
viszonyragokat mint a II. osztálybeli változatlan jellembetüjü mel
léknevek ; jelzői állapotban nem ragoztatik. A locat. muttomin vagy
muttimin, mint adverbium, azt jelenti, hogy egyszer, valamikor.
soames, gen. soabmas némely, (dánul somme) önállóan ragoz
tatik mint a II. osztálybeli mellék-név, teszem hanes; tehát állat.
soabmasi, több. sz. nom. soabmasak, gen. soabmasi stb. Jelzőileg nem
ragoztatik, tehát: soames boaco némely iram, soames boccuk némely
iramok, soames boccuin stb.
moadde némely, így ragoztatik : moadde, inf. módid v. moadde,
állat, modidi, locat. módin v. moaddest. Jelzői állapotban nem ra-
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goztatik, s a főnevet egyes-számban kívánja, p. o. moadde olbmu
(nem olbmus vagy ólmuk) botte, némely ember jőve ; — moadde
manast lsek girjek, némely gyermeknek vannak könyvei.
moaddes némely, csak Önállóan jár, így: inf. moaddas v. mó
did, állat, moaddasi v. moaddasidi, loc. moaddesest vagy moddesin.
cednag sok, finn ena, az egyes-számban csak inf. sednag, locat.
sednagest; de többes-számban nom. sednagak, inf. a3dnagid, gen. sednagi, stb. Mint jelző nem ragoztatik, p. o. sednag gitos sok köszönet
(mondják: gitos sednag-ot is); sednag olmus lsei dobbe, sok nép vala
ott; sednag olbmuk lege girkost, sok nép vala az egyházban. — Az
sednag comparativusa ceneb vagy cembo f. enempi, superlativus cenamiis, rövidítve cenas, többes-ben cenemufyak.
buok mind, inf. is buok; többesben buokak, inf. buokkaid, gén.
buokai stb. Mint jelző nem ragoztatik.
gajtin mind, finn. kaiki, a többesben gaijtinak és gajkak, gen.
gajtinai és gajkai, állat, gajtinaidi, gajtinseidi, vagy gajkaidi stb.
juokke kiki, csak jelzöileg jár és változatlan.
juokkeJias, juökkas mindenki, f. jokainen, jokaise, inf. génit.
juökkehas vagy -haíja, állat, j u ö k k e h a ^ i ; többes-szám juokkeha2jak — mind.
juoga némely, inf. juojda, állat, juosag, praed. juonén.
olló sok ; változatlan az 11; comparativus : ollob, superlat. ollomus, p. o. ollóst valdet ollob, soktól többet venni; jug'atin su ollóin
vinin, sok borral itatá öt.
gallé is sok, p. o. addim suiíi nu gallé lajbe, go sust lege mának,
adtam neki annyi kenyeret, a mennyi gyermekei valának. Önállóan
galles sok, p. o. sei dam died'e galles, azt nem tudja sok (ember).
gallad is ilyen jelentéssel fordul elő, p. o. galles botte ? há
nyan jövének? gallad botte, néhányan jövének; goddikgo olló gulid ? goddim mon gallad = fogtál-e sok halat ? fogtam egynehányat.
Az arányosítok (correlativok) ezek : maggar, maggaras milyen,
daggar, doggar, duoggaras s daggaras, ilyen, olyan; maggar-ikkenes,
maggaras-ikkenes akármilyen ; — man olló mennyi, nu olló annyi,
jus man ikkenes akármennyi.
Kölcsönösíto a guojbme szó , melynek használatát példák
mutassák: moaj gujm guojbmame (vagy gujmidaeme) mattatsedne
mi ketten egymást tanítjuk; doaj bagadseppe gujm guojmade (gujmidsede) ti ketten oktatjátok egymást; soaj harjetseba gujm guoj-
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mesga, ök (ketten) gyakorolják egymást; — mi galgap vsekjet gujm
gujmidsemek (guojbnamek) nekünk egymást segitenünk kell; bagadseppet gujm gujmidsedek (guojmadek); si harjetek gujm gujmidsedek (guojmesek). Ezen példákban a guojbme szó először rövidülve,
azután infinitivusban áll. De az infinitivus helyett más eset is állhat,
p. o. mi galgap rokkedallat gujm gujraidsemek oudast, nekünk egy
másért imádkoznunk kell; moaj orrú gukken gujm guojmesteeme,
mi (ketten) messze lakunk egymástól; si serranadde gujm gujminsesek, ök elválának egymástól.
Arövidült gujm helyett guabbag (guabba), gutteg, jes gutteg is áll
hatnak, így : go okti boatteba, de gaskestseba guabbag guojmesga, ha
összejönek (ketten), akkor egyik a másikat megharapja; — de si
addalek gied'aidsesek okti gutteg guojmassesek (guojbmasis), akkor
össze adják kezeiket, mindenik a társával.
Az egyik-másik-féléket nubbe-nubbe, vagy nubbe-guojbe, vagy
nubbek-nubbek fejezik k i , p. o. go nubbe-nubbe lakkai vigga, ja
nubbe-nubbe lakkai, de laeva soapparnsettom gaskansesga, ha egyik
másképen kívánja, másik is másképen, akkor nem egyezhetnek meg
egymás közt; de celki nubbe niejda guojbmasis, akkor monda az
egyik lány a másiknak; — nubbek botte, nubbek vulge, mások jövének, mások ménének.

Számnevek.
Az alap-számnevek mellé a sor-számneveket adjuk, mert az
összetett tizes számokat ezekkel alkotja a nyelv.
Alap-számnevek.
1. ofta, oft; okta, okt; oufta; akta
2. guöfte, guöft; guökta, -te, guokt
3. golm, golma, golbma
4. nselTa, naelíe
5. vitta, vitte, vit
6. gutta, gutte, gut
7. ciecca, cieca, ciec, geca
8. gavce, gauce, gafce, gakce
9. ovce, ofce, oufce
10. log'e (lokke)
100. cuötte
1000, duhat vagy log'e cuötte

Sor-számnevek.
vuostas
nubbe
goalmad
naellad
vid'ad
gud'ad
ciecad, öicid
gavcad
ovcad
log'ad
cuod'ad
duhatad ,
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11. oft nubbe lokkai
12. guöft nubbe lokkai
13. golm nubbe lokkai
14. líselía nubbe lokkai
15. vit nubbe lokkai
16. gut nubbe lokkai stb.
20. guöft log'e
21. guöft goalmad lokkai
27. ciec goalmad lokkai
28. gavce goalmad lokkai
30. golm log'e
31. oft nselfad lokkai
40. nselFa log'e
42. guöft vid'ad lokkai
50. vit log'e
60. gut log'e
70. ciecca log'e
80. gavce log'e
90. ovce log'e
100. cuötte j a ofta
200. guöft cuöd'e

oft nubbe log'ad
(vuostas nubbe lokkai)
guöft nubbe log'ad
(nubbe nubbe lokkai)
golm nubbe log'ad
nsolla nubbe log'ad
vit nubbe log'ad
gut nubbe log'ad
guöft log'ad
guöft goalmad log'ad
ciec goalmad log'ad
gavce goalmad log'ad
golm log'ad
oft nsellad log'ad
ríseira log'ad
guöft vid'ad log'ad
vit log'ad
gut log'ad
ciecca log'ad
gavce log'ad
ovce log'ad
cuod'ad ja vuostas
guöft cuod'ad stb.

A vuostas szó a vuost-nsik származéka, azon s (as) képzővel,
mely inkább a magyar só'-vel egyeztethető (el-sö), mintsem a lapp azo
nosnak látszó s-szel, mely a számnevekhez járulván, főneveket al
kot, így: guoftés kettőnek gyűlése, golmas háromnak együttvolta,
n'cell'es, vioVas, (gen. vittas), <jwá'as(gen.guttas), ciecas, govces, ovces,
log'es (gen, lokkas), oft nubbe log'es ; cuöttes (gen, cuöttas). Ha e
szólásokat tekintjük: gallé olbmu dobbe lege,, hány ember vala ott ?
nselfa olbmu négy ember; s galles dobbe lege, hányan valának ott ?
nselljes négyen: azt látjuk, hogy az s-szel képzett számnevek némi
leg a magyar w-nel képzetteknek felelnek meg; tehát:
guöftes ketten
golmas hárman

ííseKes négyen
vid'as öten stb.

De a lapp guöftes, golmas stb. valóságos gyűjtő nevek, me-
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lyek ragoznátok: ellenben a magyar ketten, hárman stb. ragozhatatlanok.
A nubbe, mint láttuk, comparativusi alak, tője tehát nu} mely
egy a finn muu » má-s szóval (déli lappban mubbé). Hogy a comparativus a kettöséget fölteszi, sőt a kettő közöl az egyiket világosan
ki is fejezi, mutatja a lapp guabba, finn kumpi (lásd a kérdő névmáso
kat). A lapp nubbe, mubbe, alakjára nézve a szokatlan finn muumpi,
jelentésére nézve a magyar másod-tiz.
A többi sorszámok képzője d (ad), mely azonos a magyar eb
beli képzővel: harm-ad, negyed stb. a finn képző (a)nt (ejnt. A
lapp képző, mint látjuk, gyengíti a számnevek jellem betűjét, innen:
vitta, vit, vid'ad; gutta, gut, gud'ad.
A lapp log'e (lokke, az enareban lőve tíz) elüt a finn nyelv
csoport tízeseitől, mert azaz ugornyelvcsoportban honos. Tője lokke,
genitivusa log'e; tehát alapszámúi a genitivus áll, mint a finn kymmenen, mely hasonlóképen a kymmene-nek genitivusa. Azonban
gyakran találunk lok-ot (lokke h.) így golm lók = golm log'e.
Az összetett tízes számokat százig úgy rakja össze a nyelv,
hogy oft nubbe lokkai-t, azaz egy a másod tízre, oft goalmad lokkai
egy a harmad tízre, oft n'cell'ad lokkai egy a negyed tízre-t mond stb.
„Egy a negyed tízre" 31, „egy a harmad tízre 21 stb. De a sorszá
moknál elhagyja a nyelv azt a szófüzést: „tízre," s csak így mondja :
oft nubbe log'ad = egy másod-tized, oft goalmad log'ad egy harmad
tized , azaz tizenegyedik, huszonkettedik. Továbbá, ebből: guöft
cuöd'e két száz, világosan látjuk, hogy a cuöd'e szó az infinitivusban
áll, mint a finnben: kaksi sataa, kaksi kymmentd stb. Tehát a guöft
log'e = 20, golm log'e = 30, n'oál'a log'e = 40, stb. ugyan ilyen
szófüzetek.
Az önálló alap-számnevek fölveszik a viszonyragokat, így p. o.
ofta
Inf G. óvta
Állat. ofti
Locat. ovtast
Comit. ovtain
Praed. oftan
Nom.

vitta
vid'a
vitti
vid'ast
vid'ain
vittan

ciecca
cieca
cicci
ciecast
ciecain
cieccan

gavce
gavce
gavcai
gavcest
gavcin
gavcen

log'e
log'e
lokkai
log'est
log'in
lokken

cuötte
cuöd'e
cuöttai
cuöd'est
cudin
cuötten.

Az önálló sorszámok is fölveszik a viszony ragokat, csakhogy
a nubbe-nék bb, s a többiek df-je változatlanul maradnak.
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Jelző állapotban az alapszámnevek változatlanok a nominativus és infinitivus előtt, de a többi esetek előtt genitivusban állanak,
kivéve a comitativust, melyhöz a számnév is alkalmazkodik; de a
megszámlált tárgy egyes-számban áll, tehát: gutte jag'e (infinit.) lsek
dassaci go jami, hat éve, hogy meghalt; son lse gud'a, log'e, öuöd'e
jag'e (génit.) boares, ö hát, tíz, száz éves (jahre a,lt); son jug'i dam
luosa gud'a sag'ai, ö ezt a lazaczot hat részre osztá e l ; ovtain suormain, guvtin suormain, egy újjal, két újjal. De az Összetett számok
változatlanul maradnak a főnevek előtt, p. o. oft nubbe lokkai (rö
vidítve lok) olbmuin, tizenegy emberrel; golbma log'e (golma lok)
olbmust lse girjek, harmincz embernek van könyve. De a comitativus itt is kivétel, p. o. guvtin log'e (guvtin lok) olbmuin, húsz
emberrel.
A sorszámok is változatlanak a jelzői állapotban, a comitativust
kivéve, p. o. nubbin gied'ain, a másik kézzel.
Az alap-számnevekre a gallé, hány, a sorszámnevekre a gallad} hányadik, az illető számbeli összeséget jelentő számnevekre a
galles ( = hányan) kérdések vonatkoznak.
Az s-es végű számnevekből, i rag által, osztó számnevek lesz
nek, melyek ismétlődnek; de o/í-hoz a/járul, így: oftaj oftaj egyen
ként egyenként, guoktasi guöktasi (guöftasi), ketten ketten, golbmasi golbmasi, hárman hárman, úselfasi nselfasi, vittasi vittasi, lokkasi lokkasi, cuöttasi cuöttasi.
A hányszor kérdésre megfelelő számnevek ezek : ofti, gufti
(gukti), golbmi, nelfi, vitti, gutti, ciöci, gufei, ofei, = egyszer, két
szer, háromszor stb. De gcerde f. kerta és havve f. haava, magy. (hébe hóba) szók is azt fejezik k i , p. o. guöft gserde kétszer. A sok*9zorozásnál is gcerde j á r , így guöft gaerde guöft nsella = kétszer
kettő négy. Továbbá oftgserdasas egyszeres, guöftgserdasas kétsze
res, golmgserdasas háromszoros stb.
A sorszámokból következők lesznek : vuost, vagy vuostacin
(vuocan, vuostacedin) először; nubbadest v. nubbadassi másodszor;
golmadest, golmadassi harmadszor; nselladest, nseiradassi negyed
szer, mannemu^i utolszor stb.
A törtszámokat így fejezi ki a nyelv: A felet bcelle f. puoli, m.
fél, ha hosszában, és lakké szó fejezi ki, ha széliben osztatik szét,
p. o. luossa-bselle fél lazacz, boddo-lakke fél óra, golmadas egy har
mad, nselíadas negyed, log'adas tized, guöft cuöd'e ja ovee nubbe lo-
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gadas Va 19 -ed rész. Ezeket: másfél, harmadfél, negyedfél stb. így
mondják : bsel nubbe ( = fél-inás), bsel goalmad, 2 Vaj bsel vid'ad
4 % , bsel oft nubbe, lOVa^ Különben guoft oase goluiast, % , golm
líselladasa 3/4J nsell'a vid'adasa 4 / 5 .

Igeszó.
Mint a névszónál úgy itt is, tájékoztatás és egybehasonlitás
végett, a finn, reval-eszt, dorpat-eszt, éjszaki csúd, déli (svéd) lapp
éjszaki lapp és enare-lapp igének ragozását előre bocsátjuk, az
egybehasonlító mintát Lönnrotnak említett munkájából vévén ki. A
mintának fölvett ige finn. kiittaa, köszönni, melynek tője kiitta, csak
nem változatlanul marad meg a többi nyelvekben.
Az idő- és mód-képzőket, meg a személyragokat nem választ
juk el az igetötől, mert könnyen kiösmerhetők.
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Indicativus.
Praesens.
Egy. sz.

Kettössz.

Több. sz.

Finn.

Reval-eszt.

Dorpat-eszt

kiitán
kii tát
kiittáá
—

kiidan
kiidad
kiidab

kita
kitat
kitap

kiitamme
kiitatte
kiittavát

kiidame
kiidate
kiidavat

kitarne
kitate
kitva

Praeteritum.
Egy. sz.

kiitin
kiitit
kiitti

kiitsin
kiitsid
kiitis

kiti
kitit
kit

Több. sz.

kiitimme
kiititte
kiittivát

kiitsime
kiitsite
kiitsivad

kitime
kitite
kitiva

Egy. sz.

kiittánen
kiittanet
kiittanee

kitne
kitnet
kitnep(-

kiittánemme
kíittanette
kiittánevát

kitneme
kitnete
kitneva

Kettössz.

Conjun cti vus.

Kettössz.

Több. sz.

Egy. sz.

Concessivus.
kiittaneisin
kiittáneisit
kiittáneisi
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Indicativus.
Praesens.
Éjszaki csúd.

Déli lapp.

kitan
ki tat
kitab

kitab
kitah
kita
kiten
kitebeten
kiteba
kitamai
kitebe
kitatei
kitebete
kitaba (kii Ltas) kiteh

Éjszaki lapp.

Enare-lapp

gitain
gitak
gitta
gitté
gittebsette
gitteba
gittep
gittebíettet
gittek

kiittam
kiitah
kiitta
kiitten
kittevette
kiittev
kiittep
kittevetted'
kiitteh

P r a e t e r i t u m.
kitin
kitit
kiit

kitimai
kititei
kitiba

kitib
kitih
kiti
kitimen
kititen
kitika
kitime
kitite
kitin

gittim
gittik
giti
gitime
gitide
gitiga
gitimek
gitidck
gitté

kiittim
kiittih
kiittij
kiittiim
kiittiid
kiittiin
kiittiim
kiittiid

kiittii

Conjunctivus.
kiitnen
kiitnet
kiitneb

kiitnemai
kiitnetei
kiitneba

kiticab
kiticah
kitic
kiticen
kiticebeten
kiticeba
kiticeba
kiticebet
kiticeh

giticam
giticak
gitica
giticsedne
gitica3ppa
giticseva
gitica3p
giticseppet
giticek

kiiteem
kiiteeh
kiitie
kiiticsesen
kiiticvette
kiiticseseva
kiiticep
kiiticvetted'
kiiticeh

Concessivus.
kiitneisin
kiitneisit
kiitneisi
NYELVT. KÖZLEMÉNYEK, V»
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Concessivus.
Finn.

Reval-eszt.

Dorpat észt.

Kettössz.

Több. sz.

kiittáneisimme
kiittáneisitte
kiittaneisivát
Conditionalis.

Egy. sz.

kiittaisin
kiittaisit
kiittaisi

kiidaksin
kiidaksid
kiidaks

kitas
kitas
kitas

kiittaisiuime
kiittaisitte'
kiittáisivát

kiidaksime
kiidaksite
kiidaksivad

kitasime
kitasse
kitasse

Kettössz.

Több. sz.

Rogativus.
Egy. sz.

kiitaön
kiittáös
kiittáköön

Kettössz.

Több. sz,

kiittaömme
kiittaötte
kiittakööt
Imperativus.

Egy. sz,

Kettössz.

kiittak an
kiita
kiittakaán

kiida
kiidku

kita
kitko
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Conces sivíts.
Éjszaki csúd.

Déli lapp.

Éjszaki lapp.

Enare-lapp.

kiitneisimai
kiitneisitei
kiitneisiba
C o n d i t i o n a 1 i s.
ki taisin
kitaisit
kitais

kitaisimai
kitaisitei
kitaisiba

kitalim
kitalih
kitali
kitalimen
kitaliten
kitalika
kitalime
kitalite
kitalulum

gitasim
gitasik
gitasi
gitaseime
gitaseide
gitaseiga
gitaseimek
gitaseidek
gitasege

kiitacim
kiitacih
kiitaci
kiitaceim
kiitaceid
kiitacein
kiitaciim
kiitaciid
kiitacii

R o g a t i v u s.
kitöm
- kitoh
kitos
kiton
kitoten
kitoska
kitob
kitote
kitose
Imperativus.
kita
kiitkaha

kite
kites
(kitem)
kiten
(kiteska)

gite
gittus
gitto
gitté
gittusga

•
kiite
kiitus
kiitton
kiittee
kiittus
23*
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1 mp erativns.
Finn.
Több. sz.

kiittakámme
kiittakátte
kiittak áat

Reval-eszt.
kiidkem
kiidke
kiidku

Nominális.
kiittáah
kiita
lnfin.
kiittáaksi
Praedic.
kiittaessii
kiites
Iness.
kiittáen
—
Instrum.
íkiittáan
Illat.
1 kiitta máan
kiitma
kiittámassa
kiitmas
Iness.
kiittámálla
Adess.
kiittámasta
kiitmast
Elativ.
kiittamáltü
Ablat.
kiittamátta
Abessiv.
kiitmata
kiittáminen
Nomin.
kiitmine
kiittamista
Injinit.
Adess.
kiittamaisillá
Actor.
kiittájá
kiitja
Adject. praes. kiittáva
kiitav
Adject. praef. kiittan yt
kiitnud
Adject. ' legat. kiittamátöin

Dorpat-eszt.
kitkem
kitke
kitko
kitta
kitten
—
kitma
kitman
kitmal
kitmast
kitmata
kitmine

kitja
kitav
kitnu

Ezen minta-mutatványból kitetszik, hogy a finn nyelv igéjé
nek hét módja van : indicativvs kiittaa köszön ; conjunctivus kiitta.nee hogy köszönjön, köszönne; concessivus kiitaneisi bár köszönne,
vagy köszönhetne ; conditionalis kiittaisi ha köszönne ; rogativus kiittaköön ugyan köszönjön; imperativus kiittákaan köszönjön ; nomi
nális, a mely az úgynevezett infinitivust, supinumot, gerundiumot és
participiumokat magába foglalja, s négy tőből áll: kiitta, kiittdma,
kiittamaise, kiittdmise-h'ó\.
Az első tő: kiitta, következő viszonyragokat vészen föl:
injinitivus kiittaa, vagy kiittáah
inessiv.
kiittaessa.
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Impet ativus.
Éjszaki csúd.
kiitkamai
kiitkatei
kiitkaha

Déli lapp.
kiteb
kitet
kites

r

Éjszaki lapp.
gittop
gittet
gittusek

Enare lapp
kiittup
kiitted'e
kiittus

No m i n a l i s .
kiitta

kitet
kitacet
kiteten
kiten

gittet
giticet
gitededin

kiitted'

kiittes
kiitten
kiitha
kiitrnaha
kiitmas
kiitmal

kitemen
kitemin

(gittemen)
(gittemin)

kiitmata
kiitmine

kiteni

giteksetta
gittem

ki teje

gitté

kiittee

kitam
kitetkenna

gittam
gittemsettom

kiittam
kiittemsettom

kiitja
kitab
kiitnu
kiitmatoi

kiitediin
kiiten
kiiteman
kiittemen
kiittemein
kiittemest
kiittemeld
kiitehadna
kiittem
(kiittemus)

illativ.
kiittaan
praedic kiittaáksi
instruct. kiittáen
Ezeken kivül származnak tőle:
nomen actoris
kiittajá köszönő
adjectivus praes. kiittavá köszönő
adjectivus praet. kiittányt köszönt.
A második tő : küttama, következő viszonyragokat vészen föl:
ablativ. kiittamáltá
adessiv. kiittamálla
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elativ. kiittamástá
inessiv. kiittámássá
illativ. kiittam áán
abessiv. kiittámáttá.
Ezeken kivül származik tőle az
adject. negat. kiittámátöin.
A harmadik tő : kiittamaise} csak egy viszonyragot vészen föl:
adesssiv. kiittámáisillá.
A negyedik tő : kiittamine, fölveszi a
nominat. kiittáminen
infinit.
kiittámistá.
Azonban azt is látjuk ama minta mutatványból, hogy nem
mindenik finn csoportbeli nyelvnek van meg mindenik módja. Je
lesen a lapp nyelvjárások mindnyájan concessivus nélkül vannak ; a
rogativusa is csak a déli lapp nyelvnek van meg. E különbséget
abból fejthetni meg, hogy nem mindenik nyelvnek van ugyan azon,
vagy ugyan annyi módképzöje.
1) Az indicativus-n&k nincsen módképzöje, az a nélkül nem
szűkölködik. A conjunctivus képzője a finnben ne, mely a dorpatesztben és éjszaki csúdbanis megvan, így: kiitta-ne-n, kit-ne, kiít we-n.
A lapp nyelvjárásokban nincsen meg, hanem azokban ca a con
iunctivusi képző, mert: kiti ca-b, giti-ca-m; az enare-lappban csak a
kettős- és többes-számban tűnik elő: kiti-cöece-n, kitice-p.
A finn concessivus képzője neisi, melyet, ha a conditionalis kép
zőjével, az isi-ve\, összvetjük, a conjunctivusi és conditionalisi kép
zőből (ne -}- isi) összerakottnak találunk. Tehát a finn conditionalis
képzője isi, így : kiitta-ist-n , melyből a dorpat-esztben csak s ma
radt meg: kita-s, de az éjszaki csúdban épen van meg: kita-tsí-n.
A reval-esztben ksi-t találunk helyette, így: \úiáa,-ksi-n. A lappnyelvek conditionalisa kétféle alakot mutat: si, ci képzővel, mely a
finn képzővel rokon , mint az éjszaki lappban gita&'-m, az enarelappban kiita-cí-m ; s li képzővel, mely a déli lappban fordul elő,
így : kita-Zi-m , mely a lozt (lenni) igéből való, melynek 3-dik sze
mélye a déli lappban li. A conditionalisra nézve tehát megegyeznek
a finn csoportbeli nyelvek.
A concessivus képzője, mint láttuk, össze van rakva a con
junctivusi ne-ből és conditionalisi ísi-böl, de csak a finnben (kiittáneisi-n) és éjszaki csúdban (k'út-neisi-n) találtatik meg.
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A finn nyelvnek az imperativuson kivül, melynek képzője ka,
ka (kiitta-M-n, sano-£a-n hadd mondjak), rogativusa is van, ko, kö
képzővel (kiitta-A;ö-n). A rogativus csak a déli lappban tűnik elő
csonkított alakban (kitöm, kitoh, kitos stb.), a többi finn nyelvek
nem ismerik. Az imperativus mindenütt megvan, s a ka, kei képzője
világosan meglátszik a finn, reval-, dorpat-eszt s éjszaki csúd többes
számában (kiitta-&a-mnie, küá-ke-m, kit-&<3-in, kiit-&a-mai). A lapp
nyelvben is ke az imperativus képzője, de az kimarad az igék egyik
osztályában, melybe a kitet, gittet, Hitted' szó is tartozik, de meg
van p. o. ezekben: ravvijefte parancsolj, vuogaje&e indulj, lsebboje&e
teregess, bagade&e fegyezz.
A nominális vagy névi mód kétféle : substantivalis,
adjectivalÍ8} melléknévi.

fö-névi, s

A finn főnévi módnak, mint láttuk, négy tője van: kiitta, kiitt'dmd, kiittamaise, kiittdmise.
A kiitta tőnek infinitivusa tulajdonképen kiittdtah vagy kiittattí, Összevonva kiittadh vagy kiittdd'. A lapp nyelvjárások kiteszik
az infinítivus ragját (td}), így: kite-í, gitté í, kiitte-d', annyira, hogy
az enare nyelvjárásban a d' még a finn hehet (tah vagy ta' = d-h
vagy d') is megtartotta. S valamint a finnben a kiitta tőnek infini
tivusa kiittd-tá', praedicativusa kiittddksi, inessivusa kiittdessd, instructivusa kiittden stb. úgy származik a lappban is egy feltehető
kite, gitté, kiitte tőből az infinitivus kite-t, gitte-t, kiitte-d' • az inessivus kite-ten, gite-de-din, kittedi-in (a finn kiittá-essá e helyett van:
kiittá-dessa), s az instrumentális (finn: kiittáen) kite-n, kiite-n. A
nomen actoris kiittdjd, kiitja, kitje is ezen tőnek származéka.
A finn kiittdmd tőnek ragjai világosak. A lappban is megvan:
kitem, gittem, kiittem: de ebből a déli vagy svéd lappban csak két
ragos alak van meg: hitemen, kitemin; az enare-lappban több van
meg: kiitteman, kiittemen, kittieméin, kiittemest, kiittemeld. A lapp
névimódnak abessivusa : gitekevtta, kiitehadna *), a gite, kiite tő
ből való.
A finn kiittdmise tőnek rágósai is világosak. A többi finn nyel
vekben csak a nominativus megfelelője van meg (reval-eszt: kiit*) A Jccetta, hadna egymásra nézve azt a hasonulást tüntetik elő, a mely a
magyar hettö-hen fordul elő a kelnő-ve nézve.
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mine, dorpat-eszt: kitmine, éjszaki csúd: kiümine, déli lapp: kitem,
éjszaki lapp : gittem, enare lapp: kiittem.
A fínn melléknévi módnak praesense: kiittdvd, reval-eszt kiitav, dorpat-eszt kitav, éjszaki csúd kitab. Ez az alak nagyon hason
lít a nomen actorishoz : kiittdja, reval-eszt kiitja, dorpat-eszt kit ja
alakhoz. A lapp nyelvjárások nem is bírják egymástól megkülön
böztetni, kiteje, gitté, kiittee lévén az alak, mely nomen actoris, és
adjectivum praesens.
A finn melléknévi mód praeteritumja kiittanyt, reval-esztben
kiitnud, dorpat-esztben kitnu, éjszaki csúdban is kiitnu. Minthogy
egyebekből valószínűvé lesz (lásd itt a 265. 266 lapot), hogy ezen
alakok miit, miit képzőből lettek, melynek a finn nut, nyt csak vál
tozatja : a lapp kitam, gittam, kiittam alakok, bár csonkán is, ezen
képzőt tüntetik elő.
Ha egy tekintetet vetünk a magyar ige módjai r a , azt fogjuk
látni, hogy a magyar ige indicativusa sem szűkölködik módképző
nélkül; továbbá hogy annak is conditionalisa van, de na, ne kép
zővel, így: tud-na, kér-ne, mely képző a finn nyelvek conjunctivusi
képzőjével látszik megegyezni; de azt is látjuk, hogy a magyar
ige ímperativusa és conjunctivusa egy (tud-jon, kis-son, Mxt-jon he
lyett), melyek^' képzője a finn és lapp imperativusi ka, ke képzővel
^egyeztethető.
A magyar névimódnak alakjai: tudni, tudó, tudva, tudván,
udott. Az elsőnek ni képzője nem találja meg hasonlóját se a finn
se a lapp nyelvekben. A második alak tudó, értelmére nézve a finn
tunteja és tunteva (nomen actoris, és adjectivum praesens) alakok
nak felel meg, s tudván, hogy a tó, szó, só, hó stb. szók tőjei tulaj
donképen tav, szav, sav, hav, s ha egyébből nem, már ebből is azt
hozván ki, hogy a tudó alaknak tője is tudav, ez alakjára nézve is
a finn tunteva-nak felel meg. A magyarban tehát, úgy mint a lapp
nyelvjárásokban is, a nomen actoris és adj ectivum praesens egy
alakkal fejeztetik ki, így:
finn, reval-eszt, dorpat-eszt, csúd, déli l. éjsz. I. en. I.
magy.
kiittaja kiitja
kitja
kiitja)
kiittava kiitav
kitav
kitabl k i t e J e Sitte> k i ! t t e e k ö s z ö n ö
(köszönev)
Hogy pedig a tudó-nafc igazán tudav a tője, bizonyítják a
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tudva, tud-ván alakok is, a melyeket a tudó-va\ származási viszony
ban találok.
A tudott alakot tud-mut-bó\ eredettnek vélem, melyről (lásd
a 265. és 266. lap). S ha áll ezen fölvétel, a tudott alak is egybe
hasonlítható volna a tuntenut (kiittányt) alakkal, tehát a lapp doudam-msX (gittam) is.
2) Az egybehasonlítási mintában csak az indicatiuusnak van
két idő-alakja , praesens és praeteritum. A praesens mindenütt tu
lajdon képző nélkül mutatkozik. A praeteritum képzője valamenynyi felhozott nyelvben i, mely néha az igetö magánhangzóját,
mint a mintapéldáét is, elenyészteti, de néha meghagyja, mint utóbb
a lapp igénél fogjuk látni. Tehát: kiita-n, kiit-i-n; dorpat-eszt
kita-, kit-i-; éjszaki cs. kitan, kit-i-n; déli 1. kita-b kit-t-b ; éj
szaki 1. gita-m, gitt-t-m; enare 1. kiita-m, kiitt-í-m. A reval-esztbeli
kitsin alakban egy idegen elem, az s járult hozzá, melynek tulajdonképen csak összevont igékben van helye, a hol egy kiesett han
got pótol, mint a finnben: lupaan Ígérek, lupa-^-an helyett, lupasm
igérék. A reval-eszt azt az összevont igékbeli s-et azután olyan
igékbe is fölveszi, a melyekben nincsen Összevonás.
A praeteritum képzője a magyarban is magánhangzó a, e, így
tud-a, kér-e.
A finn nyelvekben csak egy múlt időbeli alak van : de az ölen,
olla; lienen, Imm, leet (magyar val és lenni) igék segítségével inupcrfectumot, perfectumot, plusquamperfectumct is képeznek, mit alább
a lapp nyelvnél fogunk látni.
3) A lapp nyelvjárások igéje a kettős-számmal tűnik ki a finn
nyelvek igéje mellett.
4) Lássuk most a személyek ragjait. Az egyessz. 1. szem. a
finnben n, mely a reval-esztben és éjsz. csúdban is megvan, de a
dorpat-esztben elenyészett már. A lapp nyelvjárásokban az m és 5,
(kiittá-w, kiida-ra, kita-, kita-ra; gita-m, kiita-m, kita-6). — Az egyessz.
2. sz. a finn nyelvekben t7 d; a lappban k, h} de t is, (kiitá-t, kita-í,
kiida-íí; gita-&, kiita-ft, kita-A ; de gita-í is). — Az egyessz. 3. sz. a
finnben vii, mely az előző hangzóval összeolvad, így: kiittci-«, kiittiiva helyett, vagy vi, pi-vé változik a nyelvjárásokban, így: kiittavi, kntt'á-pi. Ez a va a többi finn nyelvekben p vagy 6-vé válik, így :
dorpat-eszt: kita-p, reval-eszt: kiida-6, éjsz. csúd: kita-5. — A lapp
nyelvekben is va lehetett az eredeti képző, mely azonban elenyé-
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szett, de ottvoltát magánhangzójának hosszúsága jelenti folyvást,
mert: kita, gitta, kiitta. Tudván, hogy a finn és lapp személyi név
mások : mind, sind, ndn; mon, don, son, látjuk, hogy az első személy
wi-je a finn nyelvekben n-né gyengült vagy el is enyészett, a lapp
nyelvekben vagy m-nek maradt meg, vagy 6-vé sürüdött. A második
személy s-je és d-je (sina, don) a finn nyelvekben t, d-vé, de a lapp
nyelvekben k, h} í-vé változott; — vagy inkább azt kell monda
nunk , hogy a sind, don szókon kivül k, h elejü szó is volt meg a
második személy kifejezésére. A harmadik személy ragja va, va, hanböl alakúihatott ugyan, de bajosan son-bó\.
A többes-szám személyragjainak megfejtésére bocsássuk előre
a finn me, te, he, a lapp mi, di, si (magy. mi ti vi) személyes névmá
sokat. A több. sz. 1. személye a finnben kiittá-m-me, a reval-esztben
kiida-me, a dorpat-esztben kita-rae, az éjszaki csúdban kita-maí.
Kétszer találjuk meg a me-t magát, de a finnben m előzi meg a me-t,
s az éjszaki csúdban i követi a ma-t. Hasonlót veszünk észre a finn
több. sz. 2. személyében is: kiitta-t-te, kiida-íe, kita-te, kita-íei, a hol
a te csak kétszer van meg maga, a finnben azt is t előzi meg, az
éjsz. csúdban i követi. Azt sejtem, hogy a finn többes-számbeli 1. és
2. személyben valami lappang, mit az éjszaki csúd i-je is mutat, de
a mit nem értek még. Azonban nem árt itt megemlékeznünk, hogy
a magyar birtokos ragok többes-számában is van valami feltetsző,
p. o. bot-ya-im, bot-^'a-id, hot-ja-i; kez-e-im, kez-e-i, kez-e-i. A közös
homályosság földerítését a jövendőre bízom.
A finn nyelv igéjének többessz. 3. személye vat, vat, vagyis az
egy essz. 3. személyének (va, va) valóságos többese (kiitta- vat). Ezt
a reval-eszt is teljesen megörzÖtte, hol az kiida-üaí; csonkán van
meg a dorpat-esztben és az éjsz. csúdban (kit-va, kita-5a). — Végre
az egybehasonlító minta mutatja, hogy a finn nyelvekben a praesensbeli személyragok tökéletesen egyenlők a praeteritumbeli sze
mélyragokkal.
Lássuk most a lapp nyelvjárások többes-számbeli személyragjait. Itt az éjszaki lappban különbséget találunk ezen ragok közt.
Ugyan is a praesens és conjunctivus többesei egyfelől s a praeteritum és conditionalis többesei másfelől megegyeznek egymással, így :
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praes. és conjunct.
p
bettet
k

p
ppet
k

praeterit. és condition.
mek
dek
— ge.

Az éjszaki lapp p-je a déli lappban be, az enare lappban i» p,
így: gitte-p, kite-6e, kiitte-p. Ezen rag könyen megfejthető ami-böl.
— Az éjszaki 1. wiefc-je a déli lappban csak me, az enareban m, így:
giti-nie7fc, kiti : we, kiittü-m. Az a írnek nagyon hasonlít a régi magyar
muk (mük)-hoz, a miből a mostani unk, iink, való; a mek, muk a
többes-szám kifejezőjéhez, a me, mí*-höz, még újra hozzá teszi a
többesi képző k-t
Az éjsz. lapp bcettet (gitte-bcettet), mely az enare-lappban vet
ted' (k'nte-vetted'), a déli lappban bete (k'üe-bete), néha bcekket is; a
conjunctivusban meg ugyan ezen rag ppet (melynek pp-je csak a
hangsúly miatt áll p helyett: giticoeppeí), az enare-ban hasonlóképen
vetted1 (k'úüc-vetted1) a déli lappban bet (kitice-6eí). E rag tehát va
lójában pet, bet, vet • s a mi azonkívül még hozzájárul, újra kiteszi
a többest. — Az éjszaki lapp dek (giti-etek), a déli lappban csak te
(kiti-íe), az enareban id (di helyett így: knti-id). A dek is nagyon
hasonlít a magyar tok, tek (tudá-ío&, kéré-tek) raghoz; róla is az áll,
mi a mek, muk-ró\.
Az éjszaki lapp többes-számbeli 3. személyének &-ja (gitte-&) az
ismeretes többesi lapp k, mely a déli és enare lappban h (kite-#,
kiittc-A) 5 így gitice-£, kitice-^, kiitice-/*. Ez a k az éjszaki és enarelapp praeteritumában elenyészett (gitté-, kiittii-), de a déli lappéban
n-né változott (kiti-w), valamint az éjszaki lapp conditionalisában
g'-vé gyengült (gitase-^'e), az e tán az ismételt többesítésnek maradványa, mit a három alak taglalása is mutat, így: me-k, de-k, gV.
Egészen eltérő a déli lapp többesszámbeli 3. személye : kitaluZitm. A
déli lapp conditionalis: kita-lim, kita-lih, kita-li; kita-limen, kita-liten, kita-lika; kita-lirae, kita-lite, kita-lulum, a kita-h6\ és lulim-b6\
(lásd a leet ige optativusát) alakúit.
Általában jegyezzük meg, hogy a praeteritum és conditionalis
többesszámbeli személyragjai a névszók többesszámbeli birtokos
ragjaival megegyeznek.
A lapp ige kettős-számbeli ragjait legjobban szembe tüntet
jük, ha a nyelvjárások egyes időalakjait egymás mellett tesszük kii
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Praesens,

Déli l.

Éjsz. I.

Enare 1.

Conjunctivus.
Déli l.

Éjsz. I.

Enare l.

kite-rc
gitté
,kiitte-»
kitice-n
giticse-fc^we kiiticseai-n
kite-belen gitte-bcette kiitto-vette kitece-beten giücsd-(pjpe kiitic-ueííe
kite-öa
gitte-öa kiitte-v
kitice-ia
gitica3-y« kiíticsese va
Praeteritum.
kiü-men
k\ú-ten
kiti-&a

giti-me
giti-cfe
giti-^a

kiitii-m
kiitii-w
kiitii-ra

Conditionalis.
kitalí-mőn
lúla,\i-ten
kitali-&«

gitasei-me kiitacei-w
gítasei-oJe kiitaceic?
gítasei-í/a kiitacei-w.

A praesens és conjunctivus dualisi ragjai szinte még jobban
különböznek a praeterituméi és conditionaliséitöl, mint az illető
egyes- és többes-számbeli ragok. Itt azt vesszük észre, hogy a prae
teritum és conditionalis dualisi ragjai a névszók dualisi ragjaival
megegyeznek.
Hátra vannak még az imperativus személyragjai, a melyek
kel együtt a rogativust is szemlélet alá vetjük. Ez a mód csak a
finn nyelvben és déli lappban van meg. A finnben az egyesszámbeli
második személye s, harmadika n (kiittáös, kiittákö/i), a többi sze
mélyek ragjai ugyanazok, melyek másutt. A déli lappban leginkább
a harmadik személyek különböznek a szokott ragoktól, mert azok
kifejezője s, melyhez a kettős és többes-számbeli kifejező járul, így :
egyessz. 3. sz. kitos, kett. sz. 3. sz. kitoska, több. sz. 3. sz. kitose-.
A finn nyelvek imperativusa az egyessz. 2. személyében nem
teszi ki a személyragot (kiitci', vagy kiitah) • 3. személye hasonló
képen n, mint a rogativusban (kiittákáán). A többesszámban a szo
kott ragok kerülnek elő. — A lapp nyelvjárások imperativusa az
egyessz. 2. személyében hasonlóképen nem teszi ki a személyragot
(kite, gite, kiite) ; a harmadik személyek itt is s, a számbeli kifeje
zővel, mely azonban mindenütt csak az éjszaki lappban van meg,
így: kites, gittus, kiitus; kiteska, gittus^a, kiittus; kites. ghlusek,
kiittus.
A jellembetük változásaira nézve tanúságos a finn kiitcin, és
az éjszaki lapp gitam ragozásait összehasonlítni. Látjuk, hogy a
finn indicativusban csak a 3-ik személyek tüntetik elő az erősb jellembetíít, ellenben az éjszaki lapp indicativusban más személyek is
teszik azt, sőt a praeteritum egyes-számbeli személyei épen meg-

365

A LAPP NYELV.

fordítva tartják az erösbülést és gyengülést. Továbbá a finn conjunctivus, concessivus és conditionalisban a jellembetü erős, ellen
ben az éjszaki lapp conjunctivusban és conditionalisban vagy optativusban a jellembetü gyenge.
Lássuk immár különösen az éjszaki lapp igét.
Az éjszaki lapp igének ragozásában az igetöre kell tekintettel
lenni. A töt úgy találjuk meg, ha elvetjük az infinitivus í-jét, azonkivül az it végzetü, továbbá a kezdési jelentésű, némely ot végzetü
igéknek elejtett f-jök helyére je-t teszünk. Tehát a lodnot kiváltani,
lokkat olvasni, oajdnet látni, boattet jönni; ravvit parancsolni, vuogat menni kezdeni, indulni, lsebbot terjegetni, bagadet fegyezni igék
töji: lodno, lokka, oajne, boatte; ravvije, vuo^aje, Isebboje; bagade.
E szerint a tő vagy feles, vagy feletlen számú tagokból áll, s ehhez
képest a ragozás is nemiben különbözik. Három osztályra lehet
tehát szedni az igéket:
az első osztályhoz azok tartoznak, melyek töji feles számú ta
gokbúi állanak, mint: lodno, lokka, oajdne, boatte ;
a második osztályhoz meg azok tartoznak, melyek töji (három)
feletlen számú tagokból állanak, de most majd két, majd három taguaknak tetszenek, mint: ravvije, vuogaje, Isebboje;
a harmadik osztályhoz végre azok tartoznak, melyek töji felet
len számú tagokból állanak, mint bagadet, baganet emelködni stb.
Az első osztálybeli igék jellembetüje változó vagy változatlan,
mit úgy lehet megtudni, ha összevetjük az ínfinitivust az imperativussal. Például: lokkat, imper. log'a olvasni; adnet, imper. ane használni;
boattet imper. boad'e jönni stb. igék jellembetüje változó: ellenben
saddat lenni, születni (finn. syntyá) imper. sadda, bacet lőni, imper.
bace; vuölget utazni, imp. vuölge stb. változatlan jellembetüjüek.
A második és harmadik osztálybeli igék mind változatlan jel
lembetüjüek.
A mely változásokat az oa, uo, uö, mu, ie és ce-re nézve a kö
vetkező tagbeli u} i és c a névszókban okoztak, lásd a 297, 298. lapot,
ugyanazokat itt is okozzák, tehát: boattet bottim, vuölget vulgi,
lsebbot lebbit.
•

I. osztálybeliek ragozása.
Ezek tője feles számú tagokból áll, mint: lodnot kiváltani, lok
kat olvasni, oajdnet látni, boattet jönni.
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Jelentő
Te : lodno,

mód.

lokka.

oajdne,

boatte.

Praesens.
Egy. sz. Ionom
Ionok
lodno

log'am
log'ak
lokka

oajnam
oajnak
oajdna

boad'am
boad'ak
boatta

Kettössz. lodnu
lodnobsette
lodnoba

lokke
lokkabaette
lokkaba

ojdné
oajdnebsette
oajdneba

botté
boattebsette
boatteba

Töhb. sz lodnop
lodnobaettet
lodnuk

lokkap
lokkabsettet
lokkek

oajdnep
oajdnebsettet
ojdnék

boattep
boattebsettet
botték

P r ae t é r i tum.
Egy. sz. lodnum
lodnok
lonoi

lokkim
lokkik
log'ai

ojdnim
ojdnik
ojni

bottim
bottik
bod'i

Kettössz lonoime
lonoide
lonoiga

log'aime
log'aide
log'aiga

ojnime
ojnide
ojniga

bod'ime
bod'ide
bod'iga

Több. sz . lonoimek
lonoidek
lodnu

log'aimek
log'aidek
lokke

ojnimek
ojnidek
ojdne

bod'imek
bod'idek
botte.

C o n j u n c t i v u s.
Egy. sz. lonucam
lonucak
lonuca

log'acam
log'acak
log'aőa

ojnicam
ojnicak
ojnica

bod'icam
bod'icak
bod'ica

Kettössz. lonucsedne
lonucseppe
lonucseva

log'acsedne
log'acseppe
log'acseva

ojnicaedne
ojnicseppe
ojnicseva

bod'icsedne
bod'icseppe
bod'icseva
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Több. sz. lonucsep
lonucseppet
lonucek

log'acsep
log'acseppet
log'acek

ojnicsep
ojniceeppet
ojnicek

bod'iceep
bod'icseppet
bod'icék

Optativus. (Conditionalis.)
Egy. sz. lonusim
log'asim
oajnasim
boad'asim
lonusik
log'asik
oajnasik
boad'asik
lonusi
log'asi
oajnasi
boad'asi
Kett'óssz. lonuseime
lonuseide
lonu&eiga

log'aseime
log'aseide
log'aseiga

oajnaseime
oajnaseide
oajnaseiga

boad'aseime
boad'aseide
boad'aseiga

Több. sz . lonuseimek
lonuseidek
lonusege

log'aseimek
log'aseidek
log'asege

oajnaseimek
oajnaseidek
oajnase^e

boad'aseime
boad'aseidek
boad'asege

Egy. sz.

—
lono lodnus

I m p e r a t i vus.
—
—
log'a
oajne
ojdnus
lokkus

—
boad'e
bottus

Kett'óssz. lodnu
lodno
lodnusga

lokku
lokke
lokkusga

oajdno
oajdne
ojdnusga

bottu
boatte
bottusga

Több. sz lodnop
lodnot
lodausek
• «

lokkop
lokkat(et)
lokkusek

oajdnop
oajdnet
ojdnusek

boattop
boattet
bottusek

Injinitiv
Supin.
Comitat.
Abessiv.
Actor.
Activ.

lodnot
lonocet
lonodedin
lonoksetta
lodno
lodnom

Praes.
Praet.

lodnome
lodnom

S u b s t a n t i v u s.
oajdnet
lokkat
oajnacet
log'acet
oajnededin
log'adedin
oajneksetta
log'aksetta
oajdne
lokke
oajdnem
lokkam
Adjectivus.
oajdneme
lokkame
oajdnam
lokkam

boattet
boad'acet
boad'ededin
boad'eksetta
boatte
boattem
boatteme
boát tara
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A jellembetüre nézve látjuk, hogy az a praesens egyessz. 1.
és 2. személyében, azután a praeteritum egyessz. 3. személyében,
annak egész kettős és többesszámában gyenge. Továbbá gyenge az
egész conjunctivusban és optativusban; gyenge az imperativus egyes
sz. 2. személyében, valamint a supinumban, comitativusban és abes.
sivusban.
A tőnek utóhangja o a praesens kettőssz. 1. személyében és
több. sz. 3. személyében,, továbbá az egész conjunctivus és optati
vusban, s az imperativus egyessz. 3. — a kettőssz. 1. és 3. meg a töb
bessz. 3. személyében u-vá változik. A praeteritum egyessz. 1. és 2.
és többes-szám 3-ik személyében pedig az i képzőt clenyésztetvén
lesz w-vá.
A tőnek utóhangu a-ja a prae3cns kett. sz. 1. és több. sz. 3.
személyében , valamint a praeterit. több. sz. 3. személyében, s az
imperativus kett. sz. 2. személyében e-vé; az imperativ. egyessz. 3.
kettőssz. 1. és 3. meg többessz. 3. személyében u-vá változik; a
praeteritum egyessz. 1. 2. személyében pedig az i előtt kiesik.
A tőnek utóhangu e-je a praesens egyesszámában s az egész
optativusban meg a melléknévi praeteritumban a-vá lesz; a praeteritumban i előtt elenyészik, kivéve a több. sz. 3. személyét; az im
perativus 3. személyeiben pedig u-vá lesz.
I utóhangu (vagy it végzetü) ige nem tartozik az I. osztályba.
Áz oa o-vá (tehát az uo u-vá) e előtt vonódik össze a praesens
kett. sz. 1. és több. sz. 3. személyében, továbbá a praeter. több. sz.
3. s imper. kett. sz. 1. személyében. Ebből sejtjük, hogy emez e-re az
i hangnak van hatása; mert egyebütt az e előtt nem vonódik Össze az
oa és no. De i és u előtt kivétel nélkül történik az összevonódás.
A személyek ragjait láttuk már; ott az is meg volt említve,
hogy a praesensben lono/c helyett lonoí, s lodnobse^e helyett lodnobse&&e is fordulnak elő.
Változatlan jellembetüjü igék, a melyek az I. osztályhoz tartoznak, következők:
Injinit.

Praesens.

Praeterit.

Imperat.

oaggot halászni

oaggom

oaggo

oskot, finn uskoa, hinni

oskom

oggum
oaggoi
oskum
oskoi

osko
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ajgot, finn. aikoa, szán
dékozni
doajvot, finn. toivoa, re
ményiem
bajadaddat emelni
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ajgom

ajgum
ajgo
ajgoi
doajvom
dojvum
doajvo
doajvoi
bajadaddam -daddim
-dadda
-daddai
nalgasmaddat édesítni
-maddam
-maddim
-madda
-maddai
caggat akadályozni
caggam
caggim
cagga
caggai
saddat, finn. syntya, szü saddam
saddim
sadda
letni
saddai
gaddet gondolni
gaddani
gaddim
gadde
gaddi
addam
addet, finn. antaa, adni
addim
adde
addi stb.
Ide tartoznak a met} attet, üttet és astet által képzett igék is,
lásd alább az ige-képzÖket.
A II. és III. osztálybeli igék változatlan jellembetüjüek. A II.
osztály példáji legyenek : ravvit parancsolni, vuogat indulni, laebbot
terjegetni; a III. osztály példája legyen : bagadet fegyezni, tanítani.
II. Osztály.
T ö ; ravvije,
vuog'aje,

Icebboje,

III. Oszály.
bagade.

Jelentömőd.
E. sz.

K, sz.

T. sz.

ravvim
ravvik
ravve
ravvijsedne
íravvebsette
iravvijseppe
ravveba
(ravvip
iravvijsep
ravvebsettet
ravvijseppet
ravvijek

Praesens.
vuogam
lsebbom
vuo£ak
lsebbok
vuo£a
laebbo
vuogajsedne
lsebbojsedne
(vuogabsette ílsebbobsette
ivuo^ajseppe ilgebbojseppe
vuogaba
lsebboba

Í

KYELYTUD. KÖZLEMÉNYEK.

vuo^ap
lsebbop
ívuo^abaettet \ lsebbobsettet
ívuo^ajseppet ) Jsebbojseppet
vuo^ajek
lsebbojek
V.

bagadak
bagada
bagadsedne
(jbágadsette
) bagadseppe
bagadseva
bagadsep
bagadaeppet
bagadek
24
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P r a e t e r i t u m.
E. sz. ravvijim
ravvijik
ravvi
K. sz. ravvime
ravvide
ravviga
T. sz. ravvimek
ravvidek
ravvijege

vuo^ajim
vuo^ajik
vüo^ai
vuo^aime
vuo^aide
vuo^aiga
vuogaimek
vuogaidek
vuogajege

lsebbojim
lsebbojik
laebboi
lsebboime
Isebboide
lsebboiga
laebboimek
laebboidek
laebbje^e

bagadim
bagadik
bagadi
bagadeime
bagadeide
bagadeiga.
bagadeimek
bagadeidek
bagade^e.
-

Conjunctivu8.
vuo^acam
E. sz. ravvi cam
ravvi cak
-cak
ravvica
-ca
-csedne
K. sz. ravvicsedne
-cseppe
ravvicseppe
ruvvicaeva
-cseva
T. sz. ravvicsep
-csép
ravvicseppet
-cseppet
ravviéék
-cék

lsebbocam
lsebbocak
lsebboca
lsebbocsedne
lsebboőseppe
lsebboőseva
lsebbocsep
lsebbocseppet
lsebbocék

O p t a ti v u s .
vuogasim
E. sz. ravvisim
ravvisik
-sik
ravviái
-si
-seime
K. sz. ravviseime
ravviseide
-seide
ravviseiga
-seiga
1. sz. ravviseimek
-seimek
ravviseidek
-seidek
ravvisege
-se^e.

lsebbosini
Isebbosik
lsebbosi
lsebboseime
lsebboseide
lsebboseiga
lsebboseimek
lsebboseidek
lsebbose^e

bagadse^am
-se^ak

-tegja
-se^e
-sej^absette
-se^aba
-83§§ep
-se^absettet
-se^ék
#
bagadifcim
-ifcik
-ifci
-ifcime
-ifcide
-ifciga
-ifcimek
-ifcidek
-ifci

Imperativus.
E. sz.

—
—
ravve
vuo^a
íravvijus
í -jus
iravvijekkus í -jekkus

— •

Isebbo
lsebbojus
-jekkus

—
bagad
-ekkus
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K. sz. rawijsedno
ravvijsekke
ravvijseppe
ravvijekkusga
T. sz. Iravvijsednop
^ravvijsekkop
ravvijsekket
ravvijekkusek

-jsedno

lsebbojsedno

-j sekké

lsebbojsekke

-jekkusga
•jsednop
-jekkop
-jsekket
-jekkusek

lsebbojekkusga
ílsebbojsednop
i
-jsekkop
Isebbojsekket
lsebbojekkusek

í
i

-sedno
-sekko
-ekke
bagadekkusga
-gednop
sekkop
•sekket
-ekkusek

Substantivus.
Infin.
Supin.
Com.
Abes.
Actor.
Actio.

ravvit
ravvicet
ravvidedin
ravveksetta
ravvijsege
ravvim

vuo^at
vuo^acet
vuo^adedin
vuo^aksetta
vuo^ajseg'e
vuogam

Isebbot
lsebbocet
lsebbodedin
lsebboksetta
lsebbojseg'e
lsebbom

bagadet
bagadsedet
bagadedin
bagaksetta
bagadsege
bagadsebme

A dj e ctivus.
Praes. ravvime
Praet. ravvim

vuo^ame
vuogam

Isebbome
lsebbom

bagadseme
bagadam

Látni való, hogy a II. osztálybeli igék a töbelije tagot majd
elvetik, majd megtartják, mint ravvebsette és ravvi/oeppe, ravvip és
ravvi/cep stb. A praesens több. sz. 3. személyében (ravvi/e&, vuogajek} Isdbbojek) s a praeteritum több. sz. 3. személyében (rawi/ege,
vuo^a/e^e, lsebbq/ege) aje-t mindenkor megtartják.
A III. osztálybeli igék a conjunctivusban ca helyett $a-t vesz
nek föl, a haügsúly miatt 3§-t tevén ; s az optativusban Si helyet
féi-t tesznek, innen Isebbosim, de bagadifcim. Néha fci helyett Mi-t
találunk, így: bagadifcim; sőt b&g&dukcum, h&g&ducum-ot is. Az infinitivus bagadet helyett van bagadsedet is.
A II. osztályhoz tartoznak az oí-os igék, melyek folytonos
cselekvést, az aí-os igék, melyek kezdő cselekvést jelentenek, mint:
cuorvot hívogatni, nujkot ugrándozni, luoddot hasgatní, sellat éledni,
buollat gyúladni stb. lásd az ige-képzőket. Ide tartoznak az it-es
igék, melyek egyszeri cselekvést jelentenek, mint curvit híni, lebbit teríteni, nujkit egyet ugrani stb.
A III. osztályhoz tartoznak többi közt a d , n képzővel szár
mazott igék, p. o. garvodet öltözni, cokkanet leülni; így: vastadet
24*
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viszonozni, vserdadet hasonlítani, ba?adet mosakodni; továbbá a seí
képzöjü igék, mint galaset vízben gázolni, fürdeni, (gallet kelni);
laejkaset játszadozni.

Szenvedő ige.
A szenvedő ige nem követel ugyan külön tekintetet, mert a
származott igék sorába esvén, ezekkel együtt tárgyalható. De hogy
tüzetesebben lássuk ragozását, itt külön adjuk elő.
Az igetöhöz uvvu képző járulván, szenvedő igék lesznek. A
képzőt az I. osztálybeli igék úgy veszik föl, hogy utóhangukat w-vá
változtatják, s a hangür kitöltése végett j botüt vesznek föl, így :
lodnot, lokkat, oajdnet, boattet-ből lesznek: lodnu, lokku, ojdnu,
hottu, (az oa, a következő u miatt o-vá vonul össze), ezek a hangürt
kitöltő j'-nek közbevetésével veszik föl az uvvu képzőt: lodnujuvvu,
lokkujuvvu, ojdnujuvvu, bottujuvvu. A II. osztálybeli igék, a melyek
tőjejf'e-vel végződik, csak elvetik az e-t, így: ravvit, vuog'at, Icebbotnak ép tŐjei: ravvije, vuog'aje, lazbboje, ezek tehát, elvetvén az e-t,
veszik föl a képzőt, így: ravvijuvvu, vuog'ajuvvu, Icebbojuvvu. A III.
osztálybeli igék töjéhöz minden változás nélkül járul a képző, így:
bagad-MMJw.
Indicativus.
P r a e s e n s.
llodnujJlokkujfojdnujiravvijTt,
ílsebbojIII. bagadI.

i -uvum

-uvuk

-uvvu

1

-uvvubsette

-uvvuba

-uvvubsettet

-uvvujek

, -uvve
-uvvup

Praeteritum.
llodnuj- ,
-uvvik
I. Jlokkuj- | -uvvim
/ojdnxxj- i
-uvuime
-uvuide
íravvijII.
ilsebboj- -uvuimek -uvuidek
III. bagad-

-uvui
-uvuiga
(uvve
( uvvujeg*
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Conjunctivus.
lodnujlokkujojdnujravvijII.
lsebbojIII. bagadI.

-uvvucam

-uvvucak

-uvvuca

-uvvucsedne

-uvvucseppe

-uvvucseva

•uvvufíeep

-uvvuceeppet -uvvucek

Optativus.
üodnuj-

I. Jlokkuj- i-uvvusim
/ojdnujravvijII. leebbojIII.", bagad-

Í

-uvvusik

-uvvusi

-uvvuseime

-uvvuseide -uvvuseiga

uvvuseimek

-uvvuseidek -uvvuse^e

Imperativus.
lodnujlokkujojdnujravvijII lsebbojIII. 'bagad-

—
—
uvvo

(uvvu
"iuvvo
luvve

S

-uvvus
-uvusga
-uvvusek

uvvujeedno "íuvvujsekke
Substantivus.
uvvup
iuvvut
Infinit.
-uvvut
uvvujsednop
"luvvujsekket
lodnuj- -uvvucet
Supin.
Comit.
-uwudedin
lokkujAbes.
-uvvuksetta
odnujActio.
-ubme
Actor.
-uvve
ravvijAdjectivus.
Isebboj- 'uvvume
Praes.
bagad- \ -uvvum
Praet.
A lodnujuvum, lodnujuvuk, lodnujuvvu össze is vonódik így:
lodnum,lodnuk, lodnu. Az infinüivusiuvvut helyett uvvat-ot is lehet
hallani.
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A képzőt előző j helyett a nyelvjárások szerint h is mutatko
zik, így : lodnohuvvut vagy lodnahuvvut; vagy s, így : lodnosuvvut,
lokkasuvvut, ravvisuvvut. Különösen a déli (svéd) lapp így ragozza
a szenvedőt (eeetovet amari) :
Praesens.
Egy. sz.
Kett. sz.
T. sz.

ecetovab, -tuab, ecetovah v. -tuah, ecetova v. -tua
íecetoven v.
íecetovebetenv.
,
J
i
< . , .
ecetoveba
iecetuen
iecetuebeten
ecetovebe
ecetovebet
eeetoveh
Praeteritum.

Egy. sz.
Kett. sz.
T. sz.

ecetovib
ecetoveimen
ecetoveime

Egy. sz.
Kett. sz.
T. sz.

ecetovob
ecetovon
ecetovom

ecetovih
ecetoveiten
ecetoveite

ecetovi
ecetoveika
ecetovin.

Imperativus.
ecetovoh
ecetovoten
ecetovote

Conjunctivus,

ecetovos
ecetovoska
ecetovose.

Praesens.

Egy. sz.
Kett. sz.
T. sz.

ecetovocab
ecetovocen
ecetovocebe

ecetovocah
ecetovocebeten
ecetovocebet

ecetovoca
ecetovoceba
ecetovoceh

Egy. sz.
Kett. sz.
T. sz.

Conjunctivus, Imperfectum.
ecetovolim
ecetovolih
ecetovoli
ecetovolimen
ecetovoliten
ecetovolika
ecetovolime
ecetovolite
ecetovolin.

A lapp nyelv a Imt lenni, segédigével többféle alakot fejez ki,
azért ide tesszük annak ragozását.
Déli lapp.

Éjszaki lapp.

JEkiare lapp.

Praesens.

Egy. sz.

leb vagyok
leh
li, le

Isem

tok

lae

laem
lseh
li
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Kett. sz.

len, Ián
lepe, lepen
lekan, lepa

ledne
Iseppe
lseva

lseseo
laeppe
lseva

T. sz.

lep
leped, lépet
leh, láh

lsep
Iseppet
lseh

lsep
lsepped'
lseseh

Praeteritum.

Egy. sz.

lijeb
lijih, lih
lii, lei

le^im
légik
lsei

lijj im
lijjih
lsei

Kett. sz.

limen, leimen
liten, leiten
lika, leika

lseime
lseide
lseiga

Iseem
lseed
lseen

T. sz.

lime, leimé
lite, leite
lijen, leijen

lseimek
Iseidek
lege

leim
leid
lijjü

Con j u n c t i v u s .

Egy. sz.

le§eb, licab
le^eh, licah
leí^a, liöa

lse^am
lsegah
lsegga

leem
leeh
lseg

Kett. sz.

le^en, licen
le^ebet, licebeten
ledébe, licaba

\x$$2i
lseggabsette
lse^aba

lse^en
lse^uvette'
lse^uvv

T. sz.

l e ^ e p , licebe
le^ebet, liöabet
le§§e, liceh

lse^ap
lse^absettet
le^ek

lse^ep
lse^uvsetted
l^^eh

0 ptativus.

Egy. sz.

lulib
lulih
luli

lifcim, (likcim lukcum) lipcim
lifcik (lucuh)
lipcih
lifci (lucui)
li^ij

.
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Kett. sz . lulimen, luluimen
luliten, luluiten
lulikan luluikan,
T . 8Z.

lulime, luluime
lulite, luluite
lulin, lulun

Déli 1. (orro)
Éjsz. 1. lsege, lekkus;
Enare 1 — leh, laeos ;

(orrot)
(orrocet)
orodedin
—
orroje

lifcime (lucimek)
lifcide (lucidek)
lifciga (lucigak)

li^iim
liíjiid
li^iin

lifcimek (lucimek
lifcidek (lucidek)
lifci (lucam *)

li^iim
liíjiid
lipcii

I mperativus.
(orroten)
lsedno, lsekke -k usga;

(orroskan)
laekkop, lsekket
[lekkusek.
lsehon -hovette, lsehus; Isehup lsehovet[ted Isehns.
Substantivus.
Iset
lse^et
orodedin
oroksetta
orro
lsebme

Ised'e, Iset
orodin
orohadna
orroo
lseme

A dj e c t i v u s.
orroje
orrom

lseme
laemas, lsem

lsem.
lsem.

A leet igének tője lee, tulaj donképen le' vagy lej, mert a praeteritum leg'-i-m (lij-i-b; fo}'-(j)im) azt mutatja, hogy lej, leg' a tője.
Ez majdnem azonos a magyar lev tővel (lev-ék, lev-él, lev-e), s a
finn Ue tővel (lie-nen stb.) A magyarban és finnben val meg lev, ol
meg Ue kiegészítik egymást; a lappban a lej, leg' teljesebb, csak az
imperativusban és substantivusban egészíti ki az or (finn ol, magy.
val) ige, mely az I. osztálybeli lodnot szerint veszi föl a képzőket és
ragokat: tehát orro lévő, való, orohoztta nem levén, orodedin levén.
Az éjszaki lappban a leet ige háromféle alakot alkot, 1) az
igék adjectivum praesensével, mely rendesen a pradicativusi ragot
veszi föl, így: Imm lokkame-n, olvasván vagyok, olvasó vagyok; ler
*) Van lifcinam, lifcinak, lifcina stb. = voltam volna stb.
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g'im lokkamen. olvasó valék, vagy inkább olvasok vala, mi az imperfectumot teszi; laz$am lokkamen olvasó legyek, lifcimen lokkamen
olvasó volnék, Imm Icemaé lokkamen olvasó voltam.
2) Az igék adjectivum praeteritumával, így:
lsem lsemas, lsek lsemas, lse lsemas voltam, voltál, stb.
lsem lodnom, lsek lodnom, lse lodnom váltottam stb.
lsem lodnujuvvum, lsek lodnujuvvum, lse lodnujuvvum váltattam, váltódtam stb.
lse^am lsemas, lse^ak lsemas, lse^a lsemas, lennem kellett,
lsejjjam lodnom, lseg;ak lodnom, Ise^a lodnom váltottam legyen stb.
Isegam lokkam, lse^ak lokkam, lse^a lokkam, olvastam legyen stb.
le^im lsemas, le^ik lsemas, lsei lsemas, voltam vala stb.
le^im ravvim, le^ik ravvim, lsei ravvim, parancsoltam vala stb.
le^im bagadam, légik bagadam , lsei bagadam, fegyeztem
vala stb.
lifcim bagaduvvum, lifcik bagaduvum, liföi bagaduvvum fegyezödtem volna stb.
3) Az igék injinitusával, így:
le^im lodnot, le^ik lodnot, lsei lodnot, váltottam volna (mintegy : váltani valék),
légim lodnujuvvut, le^ik lodnujuvvut, lsei lodnujuvvut, váltódtam volna stb.
lenini boattet, le^ik boattet, lsei boattet, jöttem volna stb.
Jegyzet. A déli svéd lapp optativusa vagy conditionalisa az
igetöböl és a lulib, lulih, luli stb. optativusi alakból lett, így: eca-lim,
eca-lih, eca-li; eca-limen stb. eca-lime, eca-lite, eca-lulum. De így
is mondják: lulib ecet szeretnék, lulih ecet, luli ecet; luluimen,luliten,
luluikan ecet j lulime, lulite, lulun ecet.
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Az enare-lapp igeragozása.

Az enare lapp igeragozását uucid1 keresni, occat, f. etsiá; luuhud olvasni, lokkat, f. lukea; kaiazccid' nézni, gsecéat, f. katsoa; cervéded' érteni, arvedet, f. arvata, igéken mutatjuk meg.
Átható.
E. sz . luvvum
luvvuh
loha
K. sz .lohhon
luhovette
luuhovv
T. SZ luuhopp
luhovetted'
loheh

Praesens.
servedam
uusom
uusoh
servedah
served
oca
servedsesen
occen
servedvette
ucevette
servedaeva
uucevv
servedepp
uucepp
ucevetted' servedvetted'
-servedeh
oceh

E. sz luuhim
luuhih
luvvii
K. sz luvvaim
luvvaid
luvvain
T. sz luvviim
luvviid
luhhii

uucim
uucih
uusii
uusaim
uusaid
uusain
uusiim
uusiid
uccii

Praeteritum.
servedim
servedih
servedi
servedseim
servedseíd
servedsein
servediim
servediid
servedii

Szenvedő.
aervedum
aerveduh
serveduva
aerveduvveun
serveduvette
serveduva
servedup
serveduvettedJ
asrveduveh

serveduvvim
serveduvvih
servedui
serveduim
serveduid
serveduin
serveduim
serveduid
serveduvvii

C o n j u n c t i v u s.
E. sz. lovveem
serveduveem
servedeem
(oseem)
servedeeh
lovveeh
serveduveeh
(oseeh)
servedse^a
serveduva
luvvu^
uusu?j
servedugjjjen
K sz, luvvucgesen uusucsesen servedse^en
luvvucvette uusucvette servedse^gevette servedu^evet!
servedu^ev
luvvucseseva uusucseseva servedse^evv
T. sz. luvvuöép
uusucep
servedseíjjjjep
serveduggep
luvvucvetted' uusucvetted' servedse^evetted' serneduj^evetted'
luvvuőeh
uusuceh
servedse^eh
servedu^eh
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Optativus.
luvvucim
luvvucih
luvvuci
luvvuceim
luvvoceid
luvvueein
luvvuciim
luvvuciid
luvvucii

uusicim
uusicih
uusici
uusiceim
uusiceid
uusicein
uusiciim
uusiciid
uusiöii

servediccim
servediccih
servedici
servediciim
servediciid
servediciin
servediciim
servediciid
servedicii

serveduccim
serveduööih
serveduci
serveduceim
serveduéeid
serveducein
serveduciim
serveduöiid
serveducii

Imperativus.

K.sz.

T.sz.

Irvfinit.
Inessiv.
Instruct.
Illativ.
Inessiv.
Adessiv.
Ablativ.
Elativ.
Abessiv.
Actio.
Actor.
Ad.prae.

iuvvu
iovvus
iohhon
iohhe
lohhos
iohop
iuuhed'e
lohhos
luuhud'
luvvudiin
luvvun
luuhoman
iuuhomen
luuhomein
luuhomeld
iuuhomest
uwuhadna
uuhem
lohhee
luuhom

uusu
osus
occon
occe
occus
ocop
uucced'e
occos
uucid'
uusodiin
uuson
uuceman
uucemen
uucemein
uucemeld
uucemest
uusohadna
uucem
occee
uucem

sérved
servedus
servedon
servedee
servedus
servedup
serveded'e
servededus
serveded'
servedediin
serveden
servedeman
servedemen
servedemiin
servedemeld
servedemest
servedhadna
servedem
servedejje
sevredam

serveduu
serveduvus
serveduvvon
servegovvo
serveduvvus
serveduvvup
serveded'e
serveduvvus
serveduvvud'
—
—
—
—
—
—
—
serveduhadna
—
serveduvve
servedum

Mondtuk már, hogy a cc j-vé gyengül, innen kceceüced nézni
(é. 1. gaeöeat, f. katsoa) ksesejem nézek. Oa itt is u és i előtt oo-vk
vonódik Össze; innen oajdnet látni, oojdnim láték, oojnii láta; oojdnum látatom, látódom,
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A luuhud\ uuciá" az I. osztálybeli igékhez tartoznak ; de p. o.
rcevvid' inteni, é. 1. ravvit, koccad' ébredni aII. osztályhoz valók,
azért a praeteritumban: rcevvijim} koccajim; azután rcevvijeman, koccajema,n stb. rcevvijejje, koéajejje. MrvedeoV a III-dik osztálynak
példája.
A tagadó ige.
A finn nyelvekben külön tagadó ige van, úgymint:
Finn.
Éjszaki cs. Déli lapp. Éjszaki lapp. Enare lapp.
E. sz. en (nem va - en
ib
jem
im
jeh
ik
et [gyök) et
ih
ei
ei
i
i
Ü
sem
áhn
sessn
K.sz.
—
epén
aeppe
aeppe
—
ápah
seva
seva
—
38p
T. ez. emme
emai
epe
®p
ette
etei
epet
aeppe
aepped'
áh
íeaeh.
sei
eivat
eba
Rogativus.
elom
(eloh)

E. sz. ellön
ellös
elköön
K.sz.

alias
állon
álloten
álluskan
állob
(állote)
álluso

•

T. sz. elkömme
elkötte
elkööt

I m p e r a t i vus
E. sz. elkán
elá
elkaan
K. sz.

—
ala
algha

T. sz. elkámme
elkátte
elkáát

algamai
algatei
algha

—
ale
ellus
—
—
álluskan
—
alet
állus

—
ale
allus
allo
allé
allusga
allop
allét
allusek

—
sela
selus
sellon
selle
aellus
sellup
aelled'e
sellus
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Ezen tagadó ige tehát úgy ragoztatik, hozzájárulván annak az
igének, a melyre a tagadás értetik, illető idöalakjának tője, p. o. a
finnben így: en et ei, emme ette eivát kiitá', nem köszönök stb. en et
ei, emme ette eivát kiitáne, ne köszönjek stb. en kitaisi, nem köszön
nék stb. ellön kiittákö, elkan kiittáká, ne köszönjek stb. így a há
rom lapp nyelvjárásban is, p. o. az éj szakiban:
nem vagyok
„ váltok
olvasok
n
„ látok
„ jövök
„ parancsolok
teregetek
TI
n fegyezek
stb.

lodnujuvuv. j
lodnu
( nem
vált
ravvijuvu
ódom
bagaduvu ) s t t *
lse^a
j ne legyek
lonuca
„ váltsak
log'aca
/ „ olvassak
ojniea
] „ lássak
stb.

nem voltam
lsem
lodnom
J7 váltottam
im, ik, i
ravvim
n parancsoltam
bagadam „ fegyeztem
sem seppe, seva( lo dnujuv- „ váltattam
[vum vagy
vagy
>
lodnum n váltódtam
sep, seppet, sei
ravvijuvvum nem intebagaduvvum tödtem
stb.

lifci
nem volnék
lonusi „ váltanék
ravvisi „ parancsolnék
bagadifci „ fegyeznek

lm, ik, i

lsek
.lono

1 log'a

'oajne
sem, seppe, seva i boad'e
| ravve
sep, seppet, sei lsebbo
[bagad

1. személy.
i lsekko
— i lono
\ log'a
allo ' oajne
t boad'e
allop F ravve

-juvvusi „ váltódnak
intetöd-juvvusi „
nek
-duvvusi „
3. személy.

2. személy.

ale

allus

allé

allusga

allét

allusek

lsekko
lodnu
| lokku
ojdnu
| bottu
ravvijsekko
bagadsekko

ale, allus; allo, allé allusga; allop, allét, allusek lokku vagy
lokkujuvvu, ne olvastassál stb. bagaduvvu, ne fegyeztessél stb.
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i lset nem lenni, i lodnot nem váltani, i lokkat nem olvasni,
i bagaduvvut nem fegyezó'dni stb.
Az amam, ainad, amas; amame, amade, amasga; amamek,
amadek, amasek tagadó ige iníinitivusban veszi magához az illető
igét, így: amam lset, hogy ne legyek, amad lodnot, hogy ne váltsa
ki, amas lokkat, hogy ne olvasson, amame ravvit, hogy ketten ne
intsenek, amade lokkujuvvut, hogy ketten ne olvasódjanak stb.
A déli vagy svéd lapp a praeteritumra nézve kivételt teszen,
mert az idöjelölést a tagadó igével fejezi ki, így:
i ^ i b , i ^ ' h , i§§i kite, nem köszöntem stb. eimen, eiten, eika
kile, ketten nem köszöntünk stb. eime, eite, i$$m Mte, nem köszön
tünk stb. mit az éjszaki nyelv így fejez k i : im, ik, i gittam; sem
seppe, seva gittam ; sep, seppet, sei gittam.
Különösségek.
A lapp nyelvben is vannak csak harmadik személybeli igék,
mint muöttet havazni, mutti havaza; Zuormastet (jégről) esni; arvat
(esőről) esni; bieggat (szélről) fúni. Ilyen a gcevvat kelni is, finn.
kaydá, e szólásokban: moft gsevva ? németül: wie geht es ? burist
muni gsevva, mir geht es gut: orrot lenni, a látszani jelentésben, p.
o. orro muni vagy orro muo mielast, úgy látszik nekem.
A vceg'et segíteni, dajdet tudni, tehetni, a magyar hatt het kép
zőt pótolják, p. o. gallé vsejam boattet, bizony jöhetek ; gallé vse^a
nu Iset, bizony így lehet; dajdam lokkat, tudok olvasni és olvasha
tok ; dajdim lokkat, tudék olvasni és olvashatók ; dajda jo mannám
elmehetett már ; dajdi jo mannám go bottik ? elmehetett-e már, mi
dőn jövel ? dajdet le^im addet go le^ik adnot must, talán adhattam
volna, ha kértél volna tőlem.
%

Igehatározók.

Ezek vagy eredetieknek látszanak, a mennyiben már annyira fo
gyott szók, hogy bajos kitudni eredetöket; vagy névszók és név
mások ragos alakjai; vagy végre származott szók.
I.) Eredeti igehatározók : jofjuo már, finn. j o ; be mégis, hagy
j á n ; jo be, jo bejo, jo be son} már így, természetesen ; ovto egyre,
f. yha; ale} alohe, alolassi mindég, f. alati, alatse; odne ma; jikti,
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jiftif ifti estve, az estve; ikko éjjel (iga éj) ; dola mikor ? go ha, mi
kor, f. kuin; vimag végre, f. viimeh; farga, forg gyorsan, davja
gyakran ; ajn még, f. aina; vela, vei mégis, f. viela ; vaj úgy, vaj nu
vaj úgy ; die} die de tehát; no jo no már ; mis hogy ; varé még is ;
varé mis mégis hogy; vaj de mis vaj hogy; hat ámbár, bátor; fal
csak, ajve csupán f. aivan; ajdo, ajdo épen ; jurra épen f. juuri; mo
muft, de makt is mint; nu, no, nuft, noft, naft úgy, f. nőin; nutta,
nuvta egyedül, csak, makká tudniillik; fást, fastajn vissza, f. vastaan; on *) de; ajnas egyszer valahára; gallé elég, f. kyllá; appar,
mendo nagyon; illa alig, bajosan; mazlgad lehetősen, f. melkein; érit
el, észtül era el, f. eri; gidda -ig; sagga, huj különösen; oalle sok ;
burdo darab (út, idő); sulla úgy valahogy.
Némely igehatározó fölveszi a melléknévi fokozást, p. o, farga,
fargab, fargamusat, gyorsan, gyorsabban; davja, davjeb, davjemusat,
gyakran, gyakrabban leggy. sagga, saggabb, saggamusat, nagyon,
jobban, legjobban.
II. a) Névszók rágósai: itten reggel, ittaci reggelig, ittalest
reggel ólta; dalaci eddig, dalaSést ettől fogva ; dajag = dam jag'e
az idén, ez évben; dimag, dima ( = dim — jag'e ?) tavai; seska, sesk
minap, f. asken; oudal előtt, f. edellá; mannel után; gukka, gukkas,
gukkasi hosszaa, f. kauvan) ; gukkeb, gukkemus hosszabb, leghosszabb
harvói, harvai, harvasist ritkán, gyéren, f. harvoin, harvasti; vajgen
alkonyatkor, cied'd'am hajnalban; ssevdnaden setétben; odnaci máig,
odnacést mától fogva stb.
Hely.igehatározókvX kivált azon névszók járnak, a melyeket
láss a 326.327. lapon. Különben legszokottabbak: lakká közel, f. lahi,
lag'abuid közelebb oda; lag'abuin közelebb, lag'amusast legközelebb ;
gukkas messzire, gukkebuid, gukkebuin; olgon kün; olgus kivé; olguld kivül; olguli, olgulist = olgo-bselli, olgo-bselist, kifelé, kifelöl:
olgobust, olgomusast v. -musta kivülebb, legkivülebb; bag'en fen, f.
paá-n, bajas fel, bajebuid felébb, bajebust, bajemusast stb. stb. Davven éjszakon, távul; davvas éjszak felé, davvebuid, davvelid, davvelebbuid, davvelebbucid, davvemusast; — madden délen, maddns
délfelé, maddebuid stb. usken ajtó mellett, uskebuid, uskemusast,
-musasta stb.
*) Nyilván a Kalevalában előforduló on, mely mint odasimuló szó áll, ro
kon ezen és a aon lapp szóval, melyet a,jo be sow-ban találtunk.
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Miségi igehatározók: duMas ingyen ; luojkas kölcsön; vodgas
hitelbe; jamas holtan; galmas fagyosan; suolgai lassan; su'ole tit
kon, lopózva; bahast rosszul; burist jól (f. pahasti, parasti); mat
körülbelül stb.
. b) Névmások rágósai: dast innen, dasa ide, dasto reá, dastmannel azután; gosa hová, gost hol, gosaikkenes, gostikkenes akár
hová, akárhol, goas ? mikor; goassacc meddig; man mint, miért;
mannen minek, danen annak, azért; goassege, ejsege valamikor; i
goassege, i ejsege soha; muttomin néha.
c) Számnevek rágósai: ovtast együtt, oftan, oftanag'a vagy oktanag'a együtt; ofto, oftonessi egyedül; oftelassi = oft-alelassi
egyre; vuost, vuostacln, vuostacedin, vuocan először; nubbadest,
nubbadassi másodszor, goalmadest harmadszor stb.
d) Az igeszók némely alakjai, melyek az imperativus 2-ik sze
mélyéhez hasonlítanak, hasonlóképen igehatározói jelentéssel jár
nak, p. o. sug'a evezve (sukkat), vuöje szánon menve (vuögjet), vieg'a
futva (viekkat), vage sétálva (vagget), cuojga hó-talpon menve (cuojgat), nag'a mászva (nakkat) stb. Ilyenféle a magyar vagy (val igé
ből), a finn kenties, a magyar talán.
III. A származott igehatározók lesznek:
a) melléknevekből, még pedig úgy, hogy a feles tagú szók t-t
vesznek föl, mint:
Nominativus.
£ivre erős
lo^e szelid
vig'etaebme
(vikke, vig'e
arvedatte
armogas
gitovas

Tó.
^ivra
loge
vig'etsebme
hiba, vétek,
arvedatte
armogassa
gitova^a

Igehatározó.
^ívrsit erősen
lo^et szelíden
vig'etaebmet hibátlanul
finn. vika, vian)
arvedattet érthetően
armogassat irgalmasan
gitova§^at hálásan.

Kivételt tesznek: duotta igaz (f. tote, tosi), bahha és buörre
melyek igehatározóji: duod'ai, bahhast, burist.
A feletlen tagú szók az a-t e-vé változtatják, s úgy veszik föl
a í-t, mint:
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Nominativus.

Tó.

garas kemény
cieg'os

garrasa
ciekkosa

hanea
rakis
heeppanaggis
vajaldakkis
muddag
lossad
gavvel
diettemsettos(-ni)

hadnasa
rakkasa
hseppanaggasa
vajaldakkasa
muddaga
lossada
gavvela
-msettosa

Igehatározó.
garraset keményen
ciekkoset titkon
(őikkusist)
hadnaset mohón
rakkaset kedvesen
-naggaset szégyenkedve
-dakkaset feledékenyen
muddaget illően
lossadet nehezen
gavvelet ravaszon
-msettoset tudatlanul stb.

Az aj, oj, uj-jal végződök a j helyébe veszik a í-t, mint gsedgaj köves, gsedgat kövesen ; sell'oj eleven, selíot elevenen stb.
A második fokú b, ut-ot vészen fel, a bbo pedig bbut-ti válto
zik. A harmadik fok rendesen at-ot vészen föl; a helyviszonyt je
lentök sta-t is, mint:
boastot visszásán
loget szeliden
bahast rosszul
burist jól
állagét magasan
ciekkoset titkon
cabbaset szépen
lakká közel

boastobut
lojebut
bahhabut
buörrebut
alebut
ciekkosabbut
cabbasabbut
lag'abut

böastamusat
lojemusat
bahhamusat
buörrenjusat
alemusat
ciekkosamusat
cabbasamusat
lag'amusta.

b.) Névmásokból különbféle ragokkal lesznek igehatározók,
mint: dabe ide, duobbe oda, dobbe amoda ; dabeb idább, dabemus
legidább; duobbe odább stb. Azután: dabebuid, dabbelebbuid (idefelébb), dabbelebbuci, dabemusta. — Daggo ide, duoggo oda, doggo
amoda; dal most, dalle itt, doule, dule előbb, dolin múlt időben;
duokko, oda, dokko amoda; deki, dek, dejki, dejke ide, idáig.
c.) Számnevekből valók ezek : ofti, okti egyszer, gufti két íz
ben, golbmi, nelK, vitti, gutti, cicci, gavci, ovci stb.
d.) Névszókból valók: gid'd'ag tavasszal, ggeseg nyáron, őaföag, cakcag ősszel, dalveg télen, bsejveg nappal; ilyenek : dimag ta
vai, dajag ez idén.
NYEI/VTUD. KÖZLEMÉNYEK, V.
25
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e.) Igéktől is származnak némely igehatározók t segítségével,
p. o. vaelhot fekve (vselhat feküdni), cokkot ülve (öokkat ülni), cuo§§ot állva (cuo^íjot f. seisoa állani) stb. Vesd össze itt a II. d.)
Odasimuló igehatározók: -go, gos ha, -é, p. o. died'ak-go tu
dod-e ? -g, ge, kege, ege, ikkenes vagy ikkenessi (f. ikánánsá), p. o.
gige valaki, gi-ikkenes akárki; -rak, rakkan épenséggel, p. o. duod'airakkan igazán*); -aga, anaga, an együtt; hal, han már, mégis
ihan soha; maj és, még; -aj is; -lákka, -kka, mely a helyjelentő ige
határozókhoz járul, mint : davvelákka távolacska éjszak felé; favlelákka mélyebbecske, tovább a mélységbe; olgolakka kivülecske,
mannelákka kissé után; oudalákka kissé előtt stb.

Mondatkötök.
Önállók: ja és, f. j a ; sikké — ja mind-mind, f. seká — ettá;
daj dajhe, dajheke, dajherak vagy f. tai; dajhe-dajhe vagy-vagy;
vaj magyarul is vaj, p. o. vaj így ? mutto de; almake, alma mégis,
de, (almake died'ak, mégis tudod), daddeke mégis ; lika szinte, mind
a mellett; go ha; dainago minthogy; dastgo mert; mad'e — dad'e
mennél — annál; moft — nuft mint-úgy; nuftgo, nugo úgyhogy ;
dego mintha, néha, de-hogy; mad'e mield (mad'emmield) — dad'e
mield valamint — azonképen; jos, jus ha; satte (f. saati) ámbár;
vajke jos ámbár; jusgo, josga, josjoge, ha mindjárt is ; atte (f. ettá)
hogy; nabbo különben, (a nabb a na, nu fokozott alakja, mint a ma
gyar egyéb-ir&ut, különben).
Odasimuló mondatlcötök: -ge, gis, -ag, -aj, -se is ; a tagadó i-vel
ige-ige sem-sem.
*) P. o. Lukács ev. 1,1. „Dad'emmield go sednagak risebmam lsek daid
dappatusaid callet, mak dnoá'&i-rakhan min lut dappatuvvum lsek" = valamint
hogy sokan hozzáfogtak azon történetek leírásához, melyek valójában(duotla í. tote ig'az, duod'ai igehatározó és rakkan) nálunk megtörténtek = tapasztalódtak stb.
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Szó-alkotás.
A lapp nyelv is, mint más nyelv, szó-képzés és szó öszszetétel
által képezi szavait.
A.) Szóképzés.
A lapp nyelv egyik kitűnő jelessége szóképzésének gazdagsága.
A névszók mind más névszókból mind igeszókból, lesznek; a
képzés maga vagy föltehető szógyökhöz, vagy már képzett szóhoz
járul. E tekintetben mindenik nyelv magára sok homályosságot mu
tat fel, mely csak a rokon nyelvek összehasonlítása útján enyésztethető el. Már a rag és képző közti különbség sem mindenkor vi
lágos ; így p. o. Fries a dat, duót, dot (ez, az); a dabbe, duobbe, dobbe; duoggo, doggo - daggar, duoggar, doggar szókat mind
származottaknak nevezi, a mi pedig nem helyes. Mert a dat, duót,
dot nominativusok t-je nyilván rag, valamint a dabbe, duobbe, dobbe,
duoggo, doggo Z>e-je és #o-ja is helyragok (a b és g csak a hangsúly miatt
kettősek), ámbár a névszók ragjai közt nem fordulnak elő: de a
daggar, duoggar, doggar szók gar-ja. (itt is a hangsúly miatt kettős
a g) valóságos képző.
Mindenik igeszónak van nomen actoris-a: gite köszönő, lodno
váltó, lokke olvasó, oajdne látó, boatte jövő, orro levő; ravvijse^e
parancsoló, vuogajsege menni kezdő, Isebbojsege teregető, bagadse^e
fegyezö, mely, mint a magyar is, két finn szónak felel meg. A lapp
gite (gitté), magyar, köszönő, részint főnév, finnül kiittaja, részint
melléknév, finnül kiittava. Tehát a finn ja, ja, va, vei, képző a ma
gyarban ó, ö, a lappban részint o, és e, a melyek hosszak, s ez által
tanúsítják még a történt megrövidülést; — részint josg'e.
Mindenik igének van nomen actionis-a,, mint: gitam köszönet,
lodnom megváltás, lokkam olvasás, oajdnem látás, boattem jövés;
ravvim parancsolás, vuogam mehetés, Isebbom térj égetés, bagadsebme fegyezés, lsebme lét. Ezek képzője m, bm, mely a finn ma, ma
vagy mise képzőnek felel meg, lásd a kiittema-t és kiittemise (-minen)
nominális alakokat a 356—358. lapon. A magyarban is megvan e
képző, ezekben : tudomá-s, hallomá-s stb.
25*
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I. A többi képzők, melyek bármilyen szóból is főneveket al
kotnak, némi rendben itt következnek :
o közvetlenül járulván az igékhez, az m (hm,) képzős névszók
hoz hasonló jelentésüeket alkot; azonos a finn o, ö, u, y, i képzővel
p. o. dakko tett, f. teko (dakkat tenni, f. tehda); datto akarat, finn
tahto (dattot akarni, f. tahtoa); doajvo remény, f. toivo (doajvot re
ményleni, f. toivoa); osko hit, bizodalom, f. usko (oskot hinni, f. uskoa); bargo munka (bargat dolgozni) ; ballo félelem f. pelko (ballet
félni, f. pelkátá); saddo szüleség, gyümölcs, termés, f. synty születés
(saddat lenni, teremni, f. syntya); gojko szomj (gojkat szomjazni) ;
algo kezdet, f. alku (alget kezdeni, f. alkaa); oappo, oappa oktatás,
f. oppi (oappat oktatni, f. opettaa); bivdo vadászat, f. pyytö fogás,
(bivdet fogni, f. pyyttaa); gukko hosszúság (gukkot hosszú lenni);
gasso vastagság (gassot vastag lenni); allo magasság (allot magas
lenni); govdo szélesség (govdot széles lenni).
os ritkább képző, igékhez járul, mint
z/s(usa,ussa)is igeszókból képez főneveket, a finnben is os (okse)
us (ukse), ys (ykse), p. 0. gitos köszönet, f. kiitos, oksen (gitet kö
szönni, f. kiittáá); lajtos dorgálás, kifogás, f. laitos (lajtet dorgálni,
f. laittaa), baldos ijesztés, f. pelotus (baldet ijeszteni, f. pelottaa) ;
goööus parancs, f. kutsutus hívás (goccot, f. kutsua); rokkus kérés,
f. rukous (rokkát); jed'd'itus vigasztalás, cujgitus intés, hettitus aka
dályozás, gad'otus rontás, serotus különzés, baldatus félemlítés, bagadus fegyelem (bagadet), vastadus viszonyzás, vserdatus hasonlítás
(vserdadet f. verrata); sivnadus teremtés, buttastus tisztaság, f. puhdotus; senostus jövendölés, mujtalus elbeszéllés, balvalus szolgálat,
bietalus tagadás.
u§, o§} lué, ruS ritkább képzők, melyek főnevekhez járulnak,
p. 0. ojvus vagy oajvus folyónak feje, forrása (oajve fő); bád'os
madárfark (bátta hátulsó rész); oallolus a bikának lelógó húsa
(lepenyeg, oalol áll); oajverus ágybéli fejtakaró (oajve fő); juolgerus lábbeli.
ar, finn uri, yri, foglalkozót jelentő névszókat képez, p. o,
duogar kézmives, (duöge, f. työ kézmű) ; bilkar f. pilkari gúnyoló ;
nselgar éhezó (nselge éhség); bivdar vadász (bivdo vadászat, fogás).
Sok ar végzetü névszó idegen, mint: duobmar bíró, ó skand. domari;
rievvar rabló, norvégül röver, ó skand. raufari, németül rauber;
skuttar lövész, norv. skytte stb.
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dak az igeszók gyengült alakjához járulván, időjárást jelentő
névszókat képez, mint: galmadak hideg idö (galbmat fázni) ; gojkadak száraz idö (gojkat száradni) ; necadak olvasztó idő (neccat);
sseradak derült idő ; balgadak forróság, meleg idö, a midón a szú
nyogok felette alkalmatlanok (balgát sütni, napsütni); jod'adak jó
szánút (jottet menni, jutni); oajnadak tiszta levegő, mikor messzire
lehet látni (oajdnet); borjadak, kedvező szél a hajózásra (borjastet,
finn. purjehtia vitorlázni); — de oad'd'ak háló ruha (oad'd'et alud
ni) stb.
dak névszókból is képez névszókat, melyek különbfélét jelen
tenek, p. o. uvsudak az ajt'ó melletti hely, ufsa ajtó; bsejvadak nap
fény, bsejve nap; nalmadak torkolat, nyilas, nalbme száj ; hsergadak
irambör, hserge irambika ; aldodak iramökörbör, aldo iramökör;
miessadak egyéves iramüszőnek bőre, miesse egy éves iramüszö ;
vircadak ürübör, virce ; savcadak juhbör, savca juh stb. Ugyan ezen
jelentésű a
gaty kat képző, p. o. vuonalgat két éves irámüszönek (vuonal)
bőre; ciermakat egy éves iramtinónak bőre, cierma stb.
dak melléknevekből állapotot jelentő szókat is képez, mint :
bahhadak rosszaság, babha rossz; hsegodab gyengeség, hsego gyenge;
nevrudak nyomorúság, nsevre nyomorult; ssevnadak homályos, sürü
levegő , ssevnad, ssevnis setét; gefhudak szegénység, gsefhe sze
gény stb.
tok, jelentésére nézve hasonlít a dak-hoz, a magyar ték} tek-kel
is egyeztethető, p. o. ruota-tak ügető marhának nyoma, útja, ruott-at
ügetni, futni; sela-tak hely, a hol iramszarvasok tartózkodnak, sell-et
élni, tartózkodni; naska-tak erdőn át vágott út, naska-t nyesni, mintha
magyarul nyeseték-et mondanánk ; oajna-tak kilátó, hely a honnan
messzire lehet kilátni stb. Hasonlítsd e magyar szókat: ferge-teg =
borga-dak, borga hó-fuvás; fogyaték stb. Ilyenek még a lapp luodo-tak, ludo-tak hasábfa, luoddot hasítni; vuola-tak gyaluforgács, szi
lánk, vuollat gyalulni stb.
Idák, úgy látszik, csak a £a&-nak változatja; p. o. nieja-ldak leszálló (hely), áiegat leszállani; boad'a-ldak országút, közút, boattet jönni.
tak néhány névszóból is képez szókat, p. o, gama-tak, vuodatak, giesa-tak, az a hely, hol a csizma, bocskor (gama, gabmag) kö-
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tövei (vuodda) megköttetik (giessat körültekerni); oajva-tak, gom
bolyag, oajve fej.
lak talán csak a tak nak változatja, p. o. miettalak lefelé bocsátkozás, vuösta-lak ellenmozgás; mietta szerint, vuösta ellen.
das mértéket jelent, p. o. aska-das, a mennyit át lehet ölelni,
aske öl; baja-das, a mennyit föl lehet emelni, bage föl, bajedet
emelni.
k igéből képez névszókat, melyek többnyire állatokat jelente
nek, p. o. gaskek herélt iram, gasket harapni; nalak, szarvavágott
iram, nallat lecsapni, melák kis hal, melyet mások elnyelnek, niellat nyelni; capok fekete holló, cappot feketedni; ruovsok riska mar
ha, vielgok fehér marha; — de képez más jelentésű névszókat is,
különösen stet végzetü igékből, p. o. bog'ustak nevetség, boag'ostet kinevetni; balkastak hajítás, balkestet hajítani; vuojnastak lehe
lés, vuojnastet lehelleni ; többnyire azonban
stak képző eredeti (képző-nélküli) igékhez járul, p. o. bivastak verejték, bivvat fűlni, meleg lenni; jug'astak korty, hörpentés,
jukkát, jug'am inni; gocostak intés, goccot híni, parancsolni; garastak kötő, garrat kötni; gorustek varró fonal, goarrot varrni stb.
k még olyan többesszámbeli névszókat is képez, melyek vala
miből vagy valamire készült dolgokat jelentenek, p. o. gallo-kak
(több. sz.) homlok, (gallo) bőrbül készült bocskor; nuorjokak fóka
bőrből készült csizma, nuorjo fóka; nuftukak, nuttukak irambörböl
való csizma / öacekak vízbe való csizma, éacce víz ; gojkekak száraz
útra való csizma, gojka száraz; luosak lazaezháló, luosa lazacz ; muoldak mezei egér, muolda föld; uvsak sátor ajtaja, ufsa általában ajtó.
g sokszor hasonló jelentésű, de a mostani nominativusban hi
ányzik, és csak a genitivusban tűnik elö ; p. o. jurda, gen. jurdag
gondolat, jurdat gondolni; cala, gen. callag szeles, irás, callet írni,
szelni; lavla, lavlag ének f. laulu, lavlot f. laulaa; rava, ravvag pa
rancs, ravvit parancsolni; coavda, éoavdag szög. Azután: muota,
muottag hó; vuodda, vuoddag bocskorkötő; madda, maddag tő, fatő ; bsena, baednag kutya.
Egészen másfélék: golmag három bokor evezős sajka (golma
három); nselleg négy, vid'ag öt bokor evezővel bíró sajka.
lm, Imas gyéren előkerülő képző, mely azonos a magyar lm
(alom) képzővel (nyúgalm), p. o. jug'alm vagy jug'almas vendégség,
t, k. ivó mulatság. Ilyen a magyar lakodalm stb,
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Ivas is gyéren kerül elő, p. o. buocalvas betegség, buoccat
beteg lenni.
m cselekvést jelentő névszókat (nomina actionis) képez, mint
láttuk már; ennek más képzővel való szaporodása
mus, mely majdnem mindenik igéből képez névszókat, így :
jukkám ivás, jukkamus ital; borram evés és borramus étel: sellam
élés, sellamus' élelem; dakkam tevés, dakkamus tenni való 5 sardnom
szólás, sardnomus szólni való stb.
n néhány igéből eszközt jelentő névszót alkot, p. o. skarban pi
pavakaró, tisztító, skarbat vakarni; firron főző kanál, fierrot kavarni,
fserran vágó eszköz, fejsze, fserrat vágni; cuoppan bárd, cuoppat
vágni, csapni; roggan vájó, roggat vájni.
nas úgy látszik egyszeri cselekvést, néha eszközt jelentő név- '
szókat képez, tehát az n még az igetöhöz is számítható, p. 0. vuojnanas egy lehellés ; bossanas egy fúvás, bossat fúni; goajkanas esöppenés, csöpp; rogganas vájó, roggat kivájni stb.
s (as, ássa) eredeti igék gyengült tőjéből, vagy net, íeíképzöjü
igékből képez névszókat, melyek azt jelentik, a mivel az igék cse
lekvése megtörténhetik, p. o. govcas takaró, gofcat takarni, rejteni,
vuojdas ír, kenőcs, vuojdat kenni; cuovgas világ, cuovgat világolni;
bivtas ruha, melegítő, biftet melegíteni, bivvat melegnek lenni; aganas időtöltés, mulatság, aganet mulatni; canatas kötő, cadnat kötni,
finnül sidotus, sitoa stb.
Néha az s (tas), minta k (stak) is, vagy néha tak, azt jelenti, a
mi az igének cselekvéséből ered, p. o. vuolatas = vuolatak gyaluforgács; fseratas = fserastak fejsze-forgács; cuovkatas morzsa, töre
dék, cuovkanet darabkákra törni; bacatas maradék, baccet hátra
maradni.
s anyagot és egyebet jelentő névszókat is képez, p. o. nuolas
nyílra való anyag, nuola nyíl; girdus abroncsra való szál, girdo ab
roncs; ajros evező rúdra való, ajro evező ; gamas csizmára való bőr,
gama, gabmag csizma, bocskor; suormas újjra való gyürü, suorma
újj; coalos bélzsír, coalle bél; vajmos fabél, vajbmo szív; nieras a
nap pirossága, nierra orcza; bselfas edény füle, bselle fül; bsejves
napjáró föld, bsejve nap;
s melléknevekből is képez névszókat, p. 0. allagas magasság,
állag magas; ssevdnadas setétség, ssevdnad setét; cuovgadas vi-
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lágosság, cuovgad világos; vielgadas fehérség, fehér hely; cappadas
feketeség, fekete hely ; jagaldas síkság.
is, é§ néhányszor fordul elö, p. o. oudis, többesben oudisak, az
állat előlábairól való bőr, ouda előtt való; mannis, mannisak a há
tulsó lábak bőre.
s mint már tudjuk, az alapszámbeli sokaságot jelentő szókat
képezi, p. o. guöftes ketten, golmas hárman, nselfes négyen, vid'as
öten ; — sorszámokhoz járulva azoknak törtét jelenti, p. o. goalmadas V3, úsell'adas luf vid'adas V6 stb.
s végre viszonyszókhoz is járul, p. o. aldas felső bőr, ald föl;
bagedas megszerzés, mi a vételen felül adatik; bajeldas valaminek
felülete, színe.
vuotta, vuota, a) az igék cselekvési és fosztó neveihez járul, p. o.
bargamvuotta munkásság, naggimvuotta kényszerítés; naggiksettajvuotta kényszerítetlenség , bagelgseöcamvuotta felvigyázás; andagassi-oa^omvuotta megbocsáthatás;
b) járul névszókhoz, p. o. ustebvuotta barátság, mannavuotta
gyermekség; makkavuotta sógorság; olmajvuotta férfiasság; bselíevadne-vuotta fülhiányosság = nagyothallás; calbme-vadne-vuotta
szemhiányosság = gyenge látás; vassevuotta ellenség;
c) járul a mellékneveknek részint önálló alakjához, mint: bahhavüotta rosszaság, buörrevuotta jóság; jallovuotta bátorság (jallojelzőileg jalos); logevuotta szelídség (lo^e, lojes ; havskevuotta kényel
messég (havske, havskes); — allagvuotta magasság, gassagvuotta
vastagság, barokvuotta gyorsaság, lossagvuotta nehézség, gavvelvuotta ravaszság, gitovasvuotta hálaadatosság, ibmelbalolasvuotta
kegyesség (— gottesfürchtigkeit); — gsed'gajvuotta kövesség, guöllajvuotta halasság, halbőség, lastivuotta levelesség; — buörebvuotta jobbság, buörremusvuotta legjobbság stb. — részint jelzői ala
kúkhoz, t. i. a fosztó képzők: tsebme, kaetta, setta, msettom jelzői
alakjaihoz, így: diettemaettosvuotta tudatlanság stb.
£ (s) kicsinyítő és kegyelő névszókat képez, a genitivushoz
vagy inkább a tőhöz járulván, s az utó e-t a-vá változtatván, mint:
girjas könyvecs-ke, több. sz. girjacak, girje könyv; jog'as, jog'acak
folyócska, jokka, jog'a folyó; goad'as házikó, goatte ház; manas
gyermekese, manacam gyermekesem, manna gyermek; sullus szige
tecske, suolo sziget; boccus kis iramszavas, boaco; vadnasas sajkacska, vanas; ssebmonas kis szakáll, ssemo stb,
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Tcus vagy kuos is kicsinyít, némi szánakozást fejezvén ki, p. o.
manakus szegény kis gyermek, manakucain sz. k. gyermekem ; niej.
dakus sz. kis lány, olsmakus v. olmajkuos emberese stb.
Az s a rokonsági nevekhez járulván, két-két rokont jelent, de
a beszéllönek nemét fejezi ki, p. o. moaj ledne viellas mi ketten (én
és húgom vagy néném) testvérek vagyunk, pedig viell'a fitestvér,
magyar fél, vagy inkább vei, finn. véli, a miből a vei viszonyszó
lett; — moaj ledne oabas, én (nő) és bátyám, öcsém testvérek va
gyunk, pedig oaba néne; boadnas férj és nő (boadna férj) ;> akas,
akacak nő és férj (akka asszony). í g y : moaj akas bod'ime, mi fele
ségestüljöttünk,! k. én és feleségem; manacak, annyi mint: vanhemak
oktan manaides gujm = szülék gyermekeikkel együtt; galis, -cak és
gujmis, -cak házastársak mag'as, -cak egymás sógorai; spilis, -cak két
testvérlánynak férjei, a kik nem rokonai egymásnak; gaj mis, -cak játok,
druszák; jumis, -cak ikerek; coarvos egy'párszarv; buricak egymáshoz
ók, barátok; bahacak nem barátok; vasicak(vasse gyűlölet) ellenségek.
sasa, sas leendő rokonságot jelentenek, mint: vuoppasasa le
endő ipa, vuoppa; vivvasasa leendő vő, vivva; makkasasa leendő só
gor, makká; spillesasa leendő sógor (nejénél fogva), spille; vuonesasa leendő napa, Vuöne ; siv'ugsasa leendő sógorasszony, siv'ug
(süv, itt sógorasszony); mannesasa leendő meny, manne.
Külön állók: akkob, így híjjá az öreg anyó (akko) unokáját;
ag'ob, így híjjá az öreg atya (aga) unokáját; siessal így híjjá a nagynéne (siessa) testvérgyermekét; siv'ug, siv'og ángy.
II. Különösen melléknevek főnevekből következő képzők ál
tal származnak:
jf i által, melyek előtt a főnév e-je a-vá, o-ja vagy w-vá lesz .
vagy megmarad, a-ja pedig elvettetik, p. o. gsed'ge kő, gsed'gaj kö
ves ; gifse kín, fájdalom, gifsaj fájdalmas; vuo^a vaj, háj, vugi zsí
ros, vajas; suovva füst, suvvi és suovvaj füstös; lasta levél, lasti és
lastaj leveles; calbme szem, calbmaj szemes, nagy vagy sok szemű;
nalbme száj, nalbmaj nagy szájú; nudne orr, nudnaj nagy orrú;
vajbmo szív, vajmoi (vajbmoi?) bátor; jsedna hang, szó, jedni han
gos, nagy hangú, Rokon evvel
ag'aj, azg'aj, mely ugyanazt jelenti, mint: boaco, boccu szar
vas, ökör, boacoagaj vagy boccusegaj ökrös, ökörben gazdag; muota, muottag hó, muottagsegaj havas. Ezt a jelentést comparativussal
is kifejezik, p. o. son lse hergabuS, mon laem smavvasagabus, ö né'
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mileg ökrösebb, ökörben gazdagabb, én baromfiasabb, némileg ba
romfiban vagyok gazdagabb.
ti, mely különbözik a j% i-töl, mert calbme szem, calbmis sze
mes, a ki jól lát, ellenben calbmaj nagy szemű; bselle fül, bellis fü
les, ki jól hall, ellenben bselfaj nagy fülű; így nunis kinek jó orra van,
jól szaglál, nudnaj kinek nagy orra van. — Nálunk az a képző a
lapp is, és, j , i képzőknek felel meg, mert lábas jószág olyan állatot
is jelent, melynek magas lába van, nem csak olyat, melynek lába van.
la§ (la§), finn. laise, valahová tartozást fejez ki, s a gyengült
alakhoz járul, p. o. oa5§e bús, oa^alas húsos, húshoz tartozó; oasse
rész, szerencse, oasalas részes, szerencsés ; vasse gyűlölet, vasalás
ellenséges; vaukká erő, vseg'alas erős; fabmo erő, famolas hatalmas;
akke idő, ag'alas örökké való ; ide tartoznak :
sabmelas vagy samelas lapp ember, suomalas finn ember, laddelas svéd (ladde = land, laddelas tehát szó szerint: vidéki), de ruottalas is svéd; dacalas dán, ruossalas orosz, judalas zsidó.
sas, sa$ összetett melléknevekben fordul elő, mint gukkis-vuoftasas hosszú hajú, vuofta haj ; garra-likkasas kemény börü, likke
bőr; guöfte-bsejvasas (bsejve) két napos; golm-gserdasas háromszo
ros; ovt-akkasas egyidejű, akke idő; min ajgasas min-idönkbeli,
sin ajgasas" ő idejökbeli, ajge idő. De
saS néhány o végzetü főnevekhez is járul, melyek terjedelmet
jelentenek, mint: matto-sas nagyságú, allo-sas magasságú, gukko-sas
hosszúságú, govdo-sas szélességű, gasso-sas vastagságú; továbbá
mutto-sas képű, habma-sas külsejű, lakka-sas módú, p. o. mi lsep
óvta allosacak vagy ovtallosas olbmuk, mi egy magasságúak vagy
egy magasságú emberek vagyunk.
gas kevés névszóhoz járul, p. o. armo-gas kegyelmes, valíogas
bőséges. — Suddogas bűnös, audogas boldog, idegenek, mert ó
skand. syndugr, audugr.
ag, mint: muddag mértékes, govdag széles, gassag vastag, ál
lag magas. E képző néha összetett mellékneveknél is előfordul,
mint: golm-oajvag három-fejű, ííselfe-juölgagnégy-lábu, gietta-bselag,
félkezü, cad'a-calmag elfogadható, mi mindenki szeme előtt kedves.
ad, mint: vsekad erős, cuovgad világos, saevnad setét, vuobmad
széles, lossad nehéz, súlyos, gaappad könnyű, roakkad bátor stb.
íce&me fosztó képző, p. o. vseg'atsebme erőtelen, armotsebme
kegyelraetlen, asetsebme ártatlan, dolgetsebme tollatlan, boacotsebme
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kinek nincs szarvasa, muotatsebme hó nélküli, lovetseb me engede
lem nélküli, hseggataebrae lélektelen, gudnetsebme tisztelettelen, rafhetsebme nyugtalan, békételeu; — bassetsebme szentetlen stb.
rncBttom is az, mint: ibmelmsettom istentelen, buttesmaettom
tisztátalan. Ezt a képzőt leginkább igés neveknél találjuk, mint:
cselkemsettom mondhatatlau, vseg'emaettom lehetetlen, oajdnemsettom
látatlan, serranmsettom különbözetlen stb. — S azért m-je az igés
névszóhoz tartozik, mit a finn nyelv világosan bizonyít, p. o. tuntema-ton. De az ibmel-mcettom, buttes-mcettom szók a fosztó képzőt
mcettom-nak mutatják. Ilyenfélék a magyar véghetetlen, végtére, me
lyeknek hetetlen, téré részök csak igékhez járulhatna.
kcettaj, kcetta, cetta, atta is fosztó képzők, mint: jaegel-kaettaj
mohatlan, daver-setta szegény, pénzetlen, duodar-atta hegyetlen.
#, I melléknevekből kicsinyítőket képez, melyek a birtokos
raggal szeretnek előfordulni, p. o. buörre jó, buörracam édesem,
kedvesem; cabba szép, cabbacam szépecském. Különben buricak,
bahacak azt jelentik, hogy barátok , ellenségek , lásd a 393. lapot.
Ez a kicsinyítő képző a comparativushoz is járul, mint: buörebus
jobbacska, bahabus rosszabbacska, lag'abuS közelebbecske stb.
A lalcke f. lai (mód, féleség) szó I, c, n képzővel, lag1 ás, lag'an
képzőket alkot, melyek melléknevekhez járulnak, p. o. alek-lag'as
kékes, kékféle, vilgis-lag'as fehéres, fehérféle, cappis-iag'an feketés,
fekete-féle, boares-lag'an öreges ; — nubbelag'as, jeőcalag'as más
féle; ollolag'as, sednalag'as, moaddelag'as sokféle, mindenféle*).
kai, gas képző, úgy látszik, nem változtatja meg az eredeti
szó értelmét, igy: ucce kicsiny, uccekas is az ; vuöllegas alázatos,
bahhakas rossz (ördög).
s ragos viszonyszókhoz járul, p. o. olgold f. ulolta, kül, olgodés, olgodas külső; siskeld f. sisáltá bel, siskeldés belső.
§, c időt jelentőkhöz járul, mint: itten reggel, ittas reggeli;
jifti, jikti tegnap, jiftas tegnapi; dima tavai, dimas tavali; dal most,
dalas mostani; odne ma. odnas mai.
k néha melléknévből főnevet alkot, mint : buörre jó, buorak
a jó ; stuorre nagy, stuorak a nagy.
*) A magyar lag, leg ilyenekben: hason-lag, felesleg, továbbá a lyan, lyen
lyas, lyes ezekben: olyan ilyen, olyas ilyes, a finn lai, lapp lakke-val egyeztethetők.
A magyarban csak la a tő (finn lai, lapp lakké), melyhez # j á r u l v á n , lesz lag, n
és s járulván lesznek lan, laé, Vesd össze a 318. lapot,
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Igékből következő képzők által alakúinak melléknevek:
s (as, os, és) azt az állapotot fejezi ki, a mely az igejelen
téssel j á r , mint: nuoskas nedves, liuoskat nedvesedni ; gastas,
kastos, vizes, gastat vizesedni; viesas fáradt, viessat fáradni; suttas haragos, suttat haragunni; galmas hideg, galbmat fázni; died'os tudó, diettet tudni; dovdos ismeretes, dovdet ismerni; cieg'os
titkos, ciekkat titkolni stb. Eredeti melléknevek lehetnek : líalgis
édes, rakkis kedves, veris idegen.
I (al, el) természeti tulajdonságot jelent, mint: cokkal hegyes,
cokkat hegyezni; bastel éles, bastet harapni, bevágni; bistel tartós,
bistet tartani, állani, f. pyystáá; bissel állandó, bisset maradni, f.
pyysyá; suddel olvadós, suddet olvadni; így: bivval meleg, mujtel
emlékező, secel hű, valakit szerető (állatról, p. o. bsena lse isedes
secél, a kutya gazdájához hü), a3ccet szeretni stb.
s, is hajlandóságot jelent, p. o. bulis égős, buöllet égni, főlni;
od'is álmos, oad'd'et alunni; balis félős, ballat félni; dittis tudós,
diettet tudni; saddis gyorsan nevekedő, saddat lenni, nőni.
akkis, aggistúlságos hajlandóságot fejez ki, mint: boag'ostakkis nevetős, boag'ostet nevetve kifakadni; suttadakkis hirtelen ha
ragvó , suttat haragunni; gielastakkis hazudozó, gielastet hazu
dozni; suoladakkis lopásra hajlandó, suoladet; hseppanaggis szé
gyenlős, hseppanet szégyenkezni; bakkanaggis könnyen megmele
gedő, bakkanet melegedni.
las, laé-nak is hasonló jelentése van, mint: gaskalas harapós,
gasket harapni; dorolas viaskodó, doarom, doarrod vitázni, vívni;
cierolas siránkozó, cierom, cierrot sírni; oappalas tanulékony, oappam, oappat tanulni; mutulas változékony, mutam, mutet változ
tatni stb.
va§, va%, finnül vaise, mint: nokkavas múlékony, nog'am,
nokkat múlni; duttavas v. dud'avas elégedett, d.ud'am, duttat elé
gedni, f. tytyváise, tydyn, tyá; bisovas állandó, bisom, bisot, f. pyysyváise, pysyn, yá; gitovas háládatos, f. kyytáváise stb.
kcetta (kaettaj, ksetta) fosztó képző, igéből is alkot mellékne
veket, lásd fentebb a mcettom képzőt, p. o. oajnekaetta látatlan, a mi
látva nincsen, ellenben oajdnemsettom láthatatlan, a mit nem lehet
látni; log'aksetta olvasatlan, de lokkamsettom olvashatatlan. Néha a
szenvedő alakhoz is járul, mint: ojdnuksetta, lokkuksetta stb.
A cselekedtető alaknak névi módja a magyar ható-nak felel
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meg, mint; borrat enni, boratet étetni, borataege ehető; így: manatsege mehető, manatsege lae jokka, mehető a folyam; jaketatte hi
hető, jakket hinni; dag'atatte tehető, dakket tenni; log'atatte olvas
ható ; arvedatte érthető stb.
III. Igék származásai. Az igék származnak főnevekből, mel
léknevekből és más igékből.
A) Főnevekből származnak igék
1) képző nélkül is, mint: gsed'ge kő, ged'gi-t (kő-ni) kövezni;
suojdne fű, sujni-t (füv-ni) fűvel ellátni; cuovga világ, euovga-t vi
lágolni ; muota hó, muötte-t havazni; arve eső, arve-t esni (az eső
ről) ; stb. biegga szél, biegga-t fúni (a szélről) stb.
2) képzők által, jelesen
d által, mely a magyar z-nek felel meg, p. o. varra, vara vér,
var-cü-et vérez-ni, vuoga vuoja vaj, vuoj-cZ-et vajaz-ni;
t vagy d által, mint: balka bér, balka-í-etbérrel, fizetni, jutalmaz-ni; vsekke segéd, víeke-í-et segíteni; loppe engedelem, lopped-et engedni; oajve fej, oajva-d-et fegyezni, tanítani; — borjas vi
torla, borjas-í-et vitorlázni; moras gond, moras-í-et gondozni stb.
d -\- uvv által, p. o. buog'.o fekély , buog'a-á-ztuv-at fekélyesedni; nivna nyű, nivna-d-ituv-at nyüvesedni; vselge adósság, vselga-áwüu-at eladósodni; dalló ház, daloi-á-iiuu-at a ház birtokába
jutni; iga éj, i{£a-c£-Myy-at eléjeledni, éjszakázni; suddo bűn, suddod-uvv-at bünösödni stb.
I -f- uvv, st-uvv által is, mikor az l, st, úgy látszik a d helyét
foglalja el, mint: gojka száraz, szomj, gojka-Z-wi?u-at szomjasodni;
hsette szorultság,, baj, haed'a-.sí-nvu-at bajba kerülni stb.
t -\- uvv által, mint: varra, vara vér, vara-í-w-üü-at vérezödni;
vuoga, vuoja vaj, vuoja-í-ztüü-at vajazódni stb.
uvv által, mely a csonkított fosztó képzőhöz járul, mint: ivne
szín, ivne-tsebme színetlen, ivne-t-wva-at színetlenedni; arbe örökség
arbe-tsebme örökség nélküli, arbetwvy-at örökségből kiesni; cseve,
nyak, csebatsebme nyak nélküli, esebat-ww-at nyaka veszni stb.
s által, mely a főnevet igévé teszi, p. o. jurda gondolat, jurdas-et gondolni; mserka jegy, mserka-s-et megjegyezni; gasta víz,
gasta-3-et keresztelni, vizezni; gavpa kereskedő, gavpa-s-et keres
kedni, oavdo f. outo, csuda, oudu-s-et (ovduset h.) csudálkozni.
us által, mint: gietta kéz, gied'ag kézzel, gied'ag-itSÍ-at kézi
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munkával foglalkozni; oaffer-w£-!at áldozni (offre, opfern) skuttarws£at
lődözni, skytteri = schiesserei.
stal által, mint: hserra ú r , hserra-síaZÍ-at uraskodni; olmaj
férfi, olmaj-síaZZ-at úgy viselni magát mint férfi; noajde bűvész, noajáa-stall-sd büvösködni stb.
b) Melléknevekből képző nélkül is származnak igék, mint:
loss-(ad, is) nehéz, lossot nehezedni stb.
t, d képzők által, mint: ravas nyilt, ravas-í-et nyitni; buörre
jó, buöre-det javítani ;bahha rossz, baha-c?-et rossznak tartani, roszszallani; gseppad, geppis könnyű, gsepe-á-et könnyíteni; ucce kicsiny
ucce-d-et kicsinyíteni; oanekas és oanes rövid, oane-e/-et rövidíteni;
— Ilyenek : olgo-cZ-et távolítani, kivülíteni; baje-á-et felemelni;
buosso-cZ-et megkeményíteni, makacsítani; cielga-d-et deríteni, tisz
tává tenni.
§ által, mely annak való nézést jelent, a mit a melléknév meg
nevez, p. o. stuorra nagy, stuoralet nagyallani, nagynak tartani;
így : gasaSet vastagallani; uccaset, unnaset kicsinyelleni, gukkaset
hosszallani; oanaset rövidelleni; dusSaset semminek tartani; losaset
nehéznek tartani stb.
savé képző nagyobb mértékben teszi azt, mint az $, p. o. buttaset tisztának nézni, butta&wsat nagyon annak tartani; öabaset szép
nek tartani, cabaSavsat nagyon vitatni hogy szép; buörebéavsat
jobbnak állítani stb.
m valamivé levest jelent, mint; bastel éles, bastalmet élesedni;
hse^o, hsejos gyenge, hsejosmet gyengülni; így: garaswet kemé
nyedni ; nuorasmet gyengéddé válni; gievraswiet erősödni; nanoswet
erősség biztossá lenni stb.
n némi állapotba jutást teszen, mint: vuölle alatt, vuolanet
alávetni magát, alázkodni; így: lákkánet közeledni, davvawet tá
vozni, ba^awet felállani; serranet elválni, különbözni; gaeppawet kön
nyülni ; lossawet nehezedni stb.
c) Igékből származnak más igék
1) képző nélkül is, midőn egy gyökből kétféle ige származik, mely
nek egyike o által nagyító vagy folytató jelentésű, másika i által egy
szeri cselekvést teszen ; vagy a által kezdő cselekvést, e vagy * ál
tal tartós cselekvést jelent, mint:
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cuorvot hivogatni.
Isebbot teregetni
nujkot ugrándozni
luoddot hasgatni
goajvot ontani,

curvit
lebbit
riujkit
luddit
gojvit

híni
teríteni
egyet ugrani
hasítani
önteni.

a
goccat ébredni
oad'd'at elszunnyadni
sellat éledni
buollat gyúladni
vuogat indulni (kocsin)
mujtat megemlékezni
cseggat felállani
gojkat száradni
cuovgat világosodni

e, i
goccet ébren lenni
oad'd'et alunni
sellet élni
buollet égni
vuo^et menni
mujtet emlékben tartani
ceggit fenállani
göjkit száraz lenni
cuvgit világolni stb.

E külömbséget úgy tartja meg a nyelv a ragozásban , hogy
buollat, sellat stb. a jelen időben is buoZZam, se^arn, de buollet, sellet
a jelen időben buo£am, se/am.
2) képzők által, még pedig:
a) t (h) vagy hangsúlyos tagban tt által, mely a gyenge alak
hoz járul, s vagy
cselekedtetö igéket képez, mint: cierrot sírni, éieroifet siratni;
sellet élni, seleíet életni, éltetni; arvet (eső) esni, arveíet esőt hagyni
esni stb. vagy
lehetőséget jelentő igéket képez, minél fogva a származott ige
azt és az előbbi jelentést foglalja magában, mint: dakket tenni, tag'aíet tétetni és tehető lenni; adnet használni, aneíet használhatni és
használható lenni; jakket hinni, jakeíet hitetni, és hihető lenni. —
Mikor ezen képző lehetséget jelentvén kettőztetik (tt) vagy ismé
teltetik (tatt), akkor az igének névi alakja is ugyanazt teszi , p. o.
arvedet érteni, arvedaííet értetni, arvedatte sadne érthető szó ; így :
dag'atatte tehető, jaketatte hihető stb. — vagy benható igékhez já
rulván
átható igéket képez, mint: viekkat futni, vieg'afet futtatni; girdet repülni; girdetet repíteni; nakkat mászni , nag'aíet mászatni;
vuogat úszi, vuojaíet úsztatni stb. vagy
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erösbíti az eredeti igének jelentését, p. o. adnot kérni, anoíet
erősen kérni; gieldet (nincsen gieldot) tiltani, gieldoíet erősen tiltani.
Ezen képző, már másképen is képzett igékhez járulván, ter
mészetesen ezeknek képzőit követi, de viszontag maga is megelőz
más képzőket, úgy mint a megfelelő magyar t. Példák tegyék vilá
gossá : (buog'o fekély) buog'oduvvat fekélyesedni, buog'oduttet fekélyesíteni; (vaelge adósság) vselgaduvvat eladósodni, vaelgaduítet
adósságokba ejteni; (suddo bűn) suddoduvvat bünösödni, suddoduííet bűnössé tenni, suddodufíalet sokakat bűnösökké tenni;
gojkaluvvat szomjasodni, gojkalutffet szomjassá tenni; haed'astuvvat bajba keveredni, hsed'astuííet bajba keríteni;
varatuvvat vérzödni , varatulíet vérzödtetni, vuojatuvvat vajozódni, zsírral bekeveredni, vuojatuííet zsírral bekeverni;
ivnetuvvat színetlenedni, ivnetuftet színetleníteni; arbetuvvat
örökségétől elesni, arbetu^et örökségétől megfosztani stb.
ravastet nyitni, ravastaWet nyittatni; bataret futni, bataraítet
futtatni; jukkát inni, jug'astet keveset inni, jug'astaííet, keveset
itatni; ballat félni, balas&et félemedni, balaskaííet félemíteni; gastaset keresztelni, gastasa^et kereszteltetni; (selíos tüzes) sellosmet
tüzesedni, aeirosmaftet tüzesíteni stb. stb.
b) et (eh) benható s egyszeri vagy hirtelen cselekvést jelentő
igéket képez at és ot végzetü igékből (nem et végzetüekből, mert
akkor a képző cselekedtető jelentésű, mint: adnet használni, adneíet használtatni); p. o.goalkat kopogni, goalkeíetkoppantam; suttat
haragunni, sutteí-et megharagunni, hirtelen megharagunni, („olmus
süttet, go oanekassi ja óvta gserde hoapost suttá, olmus moarat, go
gukka bindadat sutto" — az emberről azt mondják, hogy süttet, ha
röviden és egy ízben gyorsan megharagszik; az emberről azt mond
ják, hogy moarat (haragtartó), ha sokáig tartja a haragot); — cielgat derülni, cielgeíet hirtelen kiderülni; bavkat csapni, fakadni,
bavkeí-et hirtelen csapni; gajkot szaggatni, gajketet egyet szakí
tani ; jorgot forogni, jorgeí-et egyet fordulni stb.
c) d, vagy a hangsúly miatt dd, folytonos vagy ismételt cselek
vést jelent; ez tehát ellentéte az előbbi képzőnek. Többnyire a gyen
gült alakhoz járul. P. o. dakket tenni, dag'ad-et teddegélni; faggat
fogni, faggac?et fogdosni; buoccat beteg lenni, buocadet betegeskedni •
occat keresni, ocaoíet keresgélni, nagyon keresni; o a ^ o t kapni, 05Udet azon lenni, hogy kapjon; dorrot vívni, dórodét viaskodni; bata-
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ret futni, bataraddat folyvást futni, sokan futni, mint: vuost batári
okta, ja de bataradde buokak, előbb egy futa el, s azután mindnyá
jan elfutdnak; baganet kelni, emelkedni (egyről), baganaíWat kelni
(sokról) stb.
A dd-t gyakran 11 váltja fel, ha t vagy d előzi meg, p. o. (likkat mozdulni, likadét mozogni), likkaíet mozdítani, likkataWat vagy
likkataddat mozogtatni; (bahha rossz) bahadet rossznak tartani, bahadaZfet vagy -ástddet gyakran tartani rossznak; (balka bér, juta
lom), balkánét jutalmazni, balkataZZat, vagy -t&ddat jutalmazgatni;
(gsesset húzni, hozni) gseseíet hozatni, gaeseta^at, gSBseha^at, gseset&dd&t hozatgatni, mint: muoraid gsesetallat, fát húzatni, fát vinni.
Ll vagy dd (állat, addat) járulván a cselekedtetö d-höz, ez
szenvedő jelentést kap, p. o. gasket harapni (gaskeíet hirtelen ha
rapni), gaskaíet haraptatni, gaskata^at v. gaskatadcZat harapódni,
gaskatal bsednagi megharaptatik kutya által; — goddet fogni, ölni,
goddatet öletni, goddatallat, — taddat öletödni; ilyenek még: fillitallat megcsalódni, vuojtatallat meggyőzetni, bsetatallat elárúltatni,
harjetallat gyakorlódni stb.
A d benható jelentéssel is bír, p. o. garvodet öltözni, garvoíet,
öltöztetni; cinaáet csinosodni, cinaíet csinosítani; likkaeZet mozdulni,
likkaíet mozdítani; — caskat nyelni, caskadet nyelődni;
néha cselekedtetö is, a t helyét pótolván: vuölget menni, utazni,
vuölgaáet (vuölgaíet h.) küldeni, utaztatni; callet szelni, írni, caldet
(caleíet h.) íratni;
néha viszonosságot is jelent, mint: gavdnat találni, gavnadet ta
lálkozni ; gullat hallani gulat-et hallatni, gulataWat v. gulataádat v.
gulahallat egymást hallani, érteni.
Jegyzet. A d képző megkettőztethetik, azután más képzőket
is megelőzhet vagy követhet, p. o. dsevkocZet homályosodni, dsevkodaddat imitt amott homályosodni, (dsevkodattet homályosítani); —
capoáet feketedni, capodadáat imitt amott feketedni; — lossodastet kissé nehezebbé tenni, lossodaddat mind nehezbbé tenni, lossodattet nehezbbé tetetni, lossoladdat kissé nehezbbé válni, lossanaddat
mind nehezbbé lenni.
d) idf magánhangzó után^'c?, képző kevés igében fordul elő, a
nélkül, hogy nagyon elváltoztatná az eredeti igének jelentését, p. o.
golgat folyni, golgiáet folyni, bolyongani (a munkátlan népről); juHYELYT, KÖZLEMÉNYEK, Y.
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mat zúgni, juma/á dörögni *) ; morrat ? mom'cZet kitörni, fakadni (a
naptámadásról); loss-(ad, -is) nehéz, lossot nehezedni, losidet nehe
zedni, losidaddstt inkább meg inkább nehezedni.
e) st perczig tartó kis cselekvést jelent, s a gyengült alakhoz
járul, p. o. orrot, finn. olla (vol-ni) lenni, maradni, orosíet megálla
podni, kissé maradni; jukkát inni, jug'asíet egy kortyot inni; cuovgat világolni és világítni, cuovgasíet kicsit világítani; buoccat beteg
lenni, buoccastet kicsit beteg lenni; iskat fürkézni, vizsgálni, iskasíet lehető gyorsan valami után látni; oaggot horgászni, halászni,
oaggosíet kis ideig halászni ; bagadet fegyezni, tanítani, bagadasíet
(vagy a hangsúly miatt bagadsestet) kicsit fegyezni stb
Ez a képző a szenvedő képző után is járul, mint: adnet hasz
nálni, adnwwut használódni, adnwsíet kicsit használódni, p. o. adnu
stam lee dat gserés, kicsit használódott a szánka.
Néha megkettőztetik, megerősítvén a kicsinyítést, mint:orosíastet egy perczig megállani; nokkat szunnyadni, nokkasíasíet egy per
czig szunnyadni; Őallet írni, őalesíet keveset írni, calesíastet igen ke
veset írni; arvesíet kicsit esni (az esőről) , arvesíasíet felette ke
veset esni; muöttesíet kicsit havazni, muöttesíasíet felette keveset
havazni stb.
Az sí néha csak átható jelentésű, kicsinyítés nélkül, mint:
dovdet tudni, dovdasíet megvallani, megismerni; boag'osfet kine
vetni ; dorvasfet rábízni, benne bízni ; balkestet dobni, vetni.
f) l olyan igéket képez, melyek hirtelen és kicsiny cselekvést
vagy kezdő mozgást jelentenek. Az erős alakhoz járul. Jelentésére
nem sokat különbözik az st képzőtől, kivéve abban, hogy inkább
fejez ki gyorsaságot, például: borrat enni, borraZet hirtelen enni,
borasíet keveset enni; jukkát inni, jukkáiét hirtelen inni, jug'esíet
keveset inni; gallet kelni, (jog'a gallet folyón átkelni), galleZet hir
telen átkelni, galesíet keveset kelni; gitet köszönni, giteZet hirtelen,
gitesíet keveset köszönni; bofteZet hirtelen felkölteni, bovtestet gyen
gén felkölteni ;
továbbá (kezdő mozgást jelentök): sukkat evezni, sukkaZet
evezni kezdeni j girdet repülni, girde/et indulni (repülésre), „de goas*) Úgy emlékszem, hogy Lönnrot a jumala szót juma dörgés, zörgés szótól
származtatja. De már a lapp jumat, jumajdet szó sem egyez meg a lapp ibmel =
jumala szóval. A finn jumala-t igy kell taglalni: jumal-a s s ibmel, nem juma-la.
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kem girdeli ja girdi ave rasta = akkor a sas repülni kezde, s átrepüle a tengeren" ; viekkat futni, viekkaZet kezdeni futni; vag^et
járni, vaggeZet sétálni indulni.
Gyakran st képzővel egyesül az l képző, gyenge és hirtelen
cselekvést jelentvén, mint: bofteZasíet hirtelen és gyengén felkölteni;
boatteZasíet hirtelen és apródonként közeledni: vaggeZasíet kicsit
gyorsan elmenni; lokkat olvasni, lokkaZasíet néhány szót olvasni.
A c) alatt láttuk, hogy az l gyakran a folytonos vagy ismételt
cselekvést jelentő d helyett áll, olyan igékben, melyekben azt t v. d
előzi meg. De a folytonosságot jelentő l a gyenge alakhoz járul, el
lenben a hirtelenséget jelentő l-t az erős alak veszi fel. Tehát: buftet hozni, buf telet hirtelen hozni egy dolgot, vagy egyszerre több dol
got, buwtaZet hozogatni; boftelet hirtelen felkölteni, boutaZet sokakat
felköltögetni; oajdnet látni, Q&jdna.let egymást látni hirtelen, oajwalet
gyakran látni egymást.
g) s folytatólag kicsinyítő cselekvést jelentő igéket képez,
vagyis olyan cselekvést jelentőket, mely lassanként folytattatik, p. o.
gallet átkelni, gázolni, galaset ide odajárni a vízben, fürdeni; cuollat fejszével vágni, cuolacZet folyvást vágni, cuolaset vagdosni, cuolasíet bselotákki félig bevágni, cuollaZet hirtelen vágni; gasket ha
rapni, gaskaset rágni.
h)uvvu szenvedő értelmet ád az igének, lásd a 372, 373. lapokat.
i) n az erős alakhoz járul s valami állapotba jutást teszen, mint:
cokkat ülni, cokkawet ülő helyzetbe jutni, ülepedni; coagget gyűj
teni, coagganet gyűlni; gajkot, gajkit szaggatni, szakasztani, gajkanet szakadni; hsevatet veszteni, rontani, hsevvanet veszni, romlani stb.
Az n képző után más képzők is következhetnek, mint: hsevvanisgoattet veszni kezdeni, hsevvanastet v. hsevvanástet kevéssé vesz
ni, hsevvanaddat folyvást veszni stb.
j) ué, úgy látszik, uvv-ból és s-ből van összetéve, p. o. hseppanet (egyszer) szégyenleni, hseppanussat szégyenkedni; coagganet
gyűlni, coagganussat gyülekezni.
k) s hasonló jelentésű az n képzőhöz, mint: mogat nevetni, moguset mosolyodni; ilyenek: bokkuset *) nevetve fakadni, roakkaset
ragadni, rattaset repedni stb. Ez a képző is vehet föl más képzőket,
*) A magyar nevet hajdan menet volt,avogulban mauint, vagy mouint, s ev
vel a lapp bokkat,bokkuset egyeztethető (mert tev, tenni a lappban dakk-at, tehát mevet a lappban bokh-at); a wios-oly meg a lapp mog'-at szóval egybevethető.
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p. o. rno^usastet kissé mosolyodni; mogusaddat mosolyogni, mogusattet mosolyogtatni, mogusattalet sokakat megmosolyogtatni.
1) gf sk is hasonló jelentésűek, mint: bodiiat fonni, bona</et fo
nódni; ballat félni, balas&et félemedni; eallat éledni, selas&et élemedni.
Sk után is következhetnek más képzők, p. o. eelas&aítet élemíteni,
(egyet), xlaskattalet élomíteni sokakat.
m) etuv kívánságot fejez ki, mint a magyar hatnám, hetném, p.
o. jukkát inni, jug'astuvvat ihatnám; borrat enném, borastuwat ehet
ném; igy : muötestuvvat, úgy van, mintha hó eshetnék; jabmet halni,
jamestuvvat halhatnám stb.
n) goat kezdést fejez ki, B következőképen járul az igetőkhöz :
Rendesen az erösb alakhoz járul, még pedig az infinitivus í-jének
elvetésével közvetlenül az I. osztálybeli igékhez, s a II. osztálynak
ot végzetü igéihez, igy: lodno-goattet váltani kezdeni, lokka-goattet olvasni kezdeni, oajdne-goattet látni kezdeni, boatte-goattet
jönni kezdeni; — leebbo goattet teregetni kezdeni.
A II. osztályból az at végzetü igék, melyek magok kezdési
jelentéssel járnak, nem szívesen veszik föl a goattet képzőt, s ha még
is, úgy közvetlenül a tőhöz veszik azt, p. o. vuo^a-goattet indulni kez
deni. A II. osztályból az it végzctüek vagy közvetlenül veszik föl,
vagy é betűt szúrnak közzé, így : ravvit, ravve-goattet és ravis-goattet inteni, parancsolni kezdeni.
A III. osztálybeliek és a sok tagú igék, mindenkor S-et szúrnak
közzé, így: bagadet fegyezni, cokkanet leülni, darbaset szüksé
geim, bagadiSgoattet, cokkanisgoattet, darbaSiSgoattet; — bastalmatti§-goattet élesedni kezdeni, harjetallaS-goattet gyakorolni kezdeni,
cuovgastuvvuB'-goattet kissé megkezdeni fosztani a világosságtól stb.
A goat képző, úgy látszik, a m. kez-d igével hasonlítható összeAz igeképzők sokaságának és egymásutáni következésöknek
példája gyanánt a foiovga világ, világosság szót hozza fel Fries, a
melyből következő, valóban divatozó, igék származnak:
Először három külömbözö igetö :
I. íuovgat
II. Zuvgit
III. csuvgodet (őuvgot szokatl.)
világítani
villanni
világosodni.
Mindenik igetönek vannak első és másodrendű származé
kai. Tehát:
7. íuovgat-böl lesznek:
1) cuovga-tet világíttatni; 2) cuövge-tet hirtelen világosodni,
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3) cuovga-det tartósan világosodni, 4) cuovga-stet kissé világítani,
5) cuovga-let hirtelen világítani, 6) cuovga-net világossá lenni. Ma
gának a éuovgat-nmk és ezen hat első rendű származékaínak megint
következő másodrendű származékaik vannak:
cuovgat világítani, cuovgagoattet kezdeni világítani , cuovgastuvvat szeretnék világítani, világíthatnám, cuovgastuvvasgoattet sze
retnék kezdeni világítani.
1) cuovgatet világíttatni, cuovgatisgoattet kezdeni világíttatni,
cuov gatallat (-taddat) világíttatgatni, cuovgatallasgoattet kezdeni világíttatgatni; —• cuovgatattet világtól megfosztani, cuovgatattestuvvat szeretni világtól megfosztani, cuovgatattisgoattet kezdeni világ
tól megfosztani, cuovgatattalet hirtelen világtól megfosztani.
2) cuövgetet hirtelen világosodni, cuovgetisgoattet kezdeni hir
telen világosodni, cuövgetastet hirtelen ki3sé világosodni, cuóvgetastisgoattet hirtelen kezdeni kissé világosodni, cuövgetattet hírtetelen világoaodtatni.
3) Zuovgadet tartósan világosodni, cuovgadisgoattet, cuovgadastet, cuovgadastisgoattet; cuovgadallat, cuovgadalastuvvat, Suovgadallasgoattet; — cuovgadattet, cuovgadattalet.
4) cuovgastet kissé világítani, cuovgastisgoattet, cuovgastallat,
cuovgastalastuvvat, cuovgastallasgoattet; cuovgastastet, cuovgaBtastisgoattet; cuovgastattet, cuovgastattisgoattet.
5) cuovgalet hirtelen megvilágosítani, cuovgalisgoattet; cuovgaladdat, cuovgaladdasgoattet; cuovgalastet , cuovgalastisgoattet;
cuovgalattet, cuovgalattisgoattet.
6) Zuovganet világossá lenni, cuovganisgoattet, cuovganaddat,
cuovganastet, éuovganastisgoattet, cuovganattet, cuovganattie'goattet.
/ / . Zuvgit-hől lesznek:
1) cuvgitet, 2) cuvgidet. Tehát: Xuugit villanni, cuvgisgoattet
kezdeni villanni, cuvgistet kissé villanni kezdeni, cuvgistastet.
1) Zuvgitet villantani, cuvgitattet villantani hagyni, cuvgitattiágoattet; cuvgitallat, cuvgitalasgoattet; cuvgitastet, cuvgitaetisgoattet.
2) cuvgidet némileg világosodni, cuvgidisgoattet, cuvgidattet
némileg világoaodtatni, cuvgidattisgoattet; cuvgidallat, cuvgidallasgoattet, cuvgidastet, cuvgidastiggoattet.
III. cuvgodet-bó\ lesznek:
cuvgodisgoattet világosodni kezd (a napról), cuvgodattet, cuv-
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godattisgoattet, cuvgodattalet míg világos addig nyugalomra adni
magát*) ; cuvgodallat, cuvgodallasgoattet; cuvgodastet, cuvgodastiSgoattet.
Még ezek is megvannak : cuovgasavsat világosnak nézni, cuovgajduvvat világgal el lévén látva, cuovgajduttet ellátni világgal; éuovgatuvvat világtól megfosztódni; cuovgatuttet valakit megfosztani
a világtól = cuovga-tsebme-uvvat-tet; cuovgatattet, cuovga-tag'a-tet
ugyanezt jelentik. S ezek ismét másodrendű képzőket vehetnek föl.
IV. Az igehatározók származásait lásd a 382. stb. lapokon.
B) Szó-összetétel.
Összetétel által úgy alkot szó kat a lapp nyelv, hogy
1) főneveket, tehát igékből származott főneveket is szerkeszt
össze, mint: oajve-olmaj fő-ember, guölle-bivdar hal-fogó, halász,
gudne-hallo tisztelet-kívánás, gudne-gojko becsület-szomj, jokkagadde folyópart, bsena-gullam mélyföld ( = kutyahallás 2 ), olmusgodde emberrontó, cseve-cuöppe nyakcsapó, nyakvágó, öseve-cuoppam nyakvágás, lajbe-dakke kenyércsináló, sütő, gama-goarro czizmavarró, viste-csekko házépítő, ács stb.
2) főneveket és mellékneveket vagy számneveket, mint: gednamvuölas földalatti, cacce-vuölas vízalatti, vajbmo-lacíes szív-lágy,
irgalmas, ija-birrasas egy éj es; bsef-goalmad harmadfél, bser-vid'ad
ötödfél stb.
3) melléknevet és főnevet vagy igésnevet, mint: buörre-dakko
jótét, buok-diette mindentudó, buörremus-sedne fogadó anya (leg') P. o. euvgodattalsedno dasa, nyugodjunk itt le, mig világos.
) Másutt láttuk, hogy a mélyföld finnül peni-kuulma (s penin kuulema ku
tya-hallás), észtül penikuulma ; vogulul amp-suj = eb-szó , tehát az a távolság,
a meddig a kutyaszó elhallik. A finnek és esztek már nem értvén a régi kifejezés
jelentését, azt peni-kuorma, peni-koorm-n&k, azaz kutya-tehernek, magyarázgaták,
mintha a régiek azt a távolságot akarták volna mélyföldnek, vagy útmértéknek
venni, a meddig a kutya egy hajtással el bírja vinni terhét. Azonban e magyará
zat hamisvoltát a lapp bcena-gullam is, mi szószerint penin kuulema = kutyahal
lás, kimutatja. Most már senkinek sem jut eszébe , félre magyarázni a finn és észt
peni-kuulmn-t;
most látjuk, hogy a lapp bcena-gullam ugyanaz , s hogy a vogul
amp-suj = eb-szó, és a tatár cagirim = kiáltás, szó, a mennyiben mélyföldet je
lent, mint a régi magyar kegy = kiáltás is (lásd itt a 253—255. lapokat), azon
egy alapnézetnek kifejezései.
2
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jobb anya), bajemus-pappa főpap, vserre-dakke gonosztevő; bahhamielalas rossz elméjű, geppis-lundulas könnyű természetű.
4) viszonyszót és névszót, mint: vuostai-naggo ellentállás, bagel-lundulas természet fölötti, cad'a-calmag mindnyájától szivesen
látott stb.
5) számnevet és származott melléknevet, mint: ovt-akkasas
egy idejű, korú, ovt-allosas egy magasságú, guÖfte-bsejvasas két na
pos, golm-gserdasas háromszoros, naelfa-juölgasas négy lábú, gud'ajakkasas hat éves, cuöd'e-jakkasas száz éves stb.
6) Az igehatározók nem tétetnek össze az igével, mint a ma
gyarban, vogulban és már az észtben is (be-menni, fel-menni), s ha
kerülnek elő fordított könyvekben ilyen összetételek, azok az ide
gen nyelvek utánozásai, p. o. sisa-bigat beültetni, bajas-boaldet fel
gyújtani stb. Azonban némely idegenszerűségek már a nép nyelvé
ben is találkoznak, p. o. ezek: bagel-gseccat felügyelni, vuostai-cuog,§ot ellentállani, vuostai-valdet , finn. vastaan ottaa, svédül emot
taga, dánul modtage, németül entgegen nehmen = elfogadni. Egyéb
iránt ilyenek : vuost-riegadam elsö-szülött, bajas-cuo^elet felállani,
bajas-rakadet felrakni, felépíteni, vuolas-mannat lemenni stb. a szó
szerkezet azon fokán vannak, a melyen a régi magyar: kivé-menni,
megé-szakasztani stb. voltak.
7) De a viszonyszók, a melyekből amaz igehatározók szár
maznak , összetehetők más névszókkal, mint: ouda-bselle elő-fél,
előoldal, manna-bselle utófél, utó-oldal; manne-caksa utó-ősz, gaskabaejve (nap közepe) dél; ilyenabagel-lundulas természet fölötti stb.
A szó-összetétel többnyire az illető szók változása nélkül esik
meg: ámde a felhozott példák némelyei változást is mutatnak. Ilyen
változás:
a) midőn az első szó genitivusban áll, mint: olbma-baelle férfi
fél (nominat. olmaj), ag'e-baejve életidő (nominat. akke), de mond
ják akke-bsejve is ; falla-öivga czethal fiatala (fales) ; fallaid-bivde
czethal fogó; muoraid-gsesetalle fahordó, húzó. Fallaid, muoraid a
több. sz. genitivusai.
b) Az első szó megrövidíttetik, p. o. vil-bselle (== viella-b.)
féltestvér; muot-albme havas idő (muota) ; cal-oappavas írástudó
(cala), bsel-goalmad harmadfél.
c) Néha az utolsó szó új végzetet kap, mint: vuöste-gied'agsevvad ellentörekvés, mintegy: ellen-kéznek menése ,• miette-gied'a-
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gsevvad megegyezés, mintogy: szerintikéznek menése. A gsevvad
különben nem fordul elő (gsevva finn káyda, kelni, menni).
d) A cselekvés neve részint változatlanul szerkeződik más
névszóval, mint: sellem-gserde életmód, jabmem-bsejve halál napja,
orrom sa^e tartózkodási hely, assam-bajke lakóhely, vuölgem-bsejve
elutazás napja; részint megrövidül, midőn az cebme végzetü am-má
végzetüvé leszen, p. o. riegadet születni-ből lesz riegadcebme szüle
tés, de riegadam-bajke születés-hely; ramedet dicsérni, ramedcebme
dicséret, de rameáam-sardne dicséret-szó; vuojnadet lélekzeni, pi
henni, vuojn&dcebme pihenés, de vuojnacüam-bsejve nyugvó nap, pi
henés napja.
Leggyakrabban kerülnek elő az összetételekben :
ceppe *) (seppedet kételkedni, finn. epá ; epáán, cvátá tagadni),
*) A finn epa, lapp ceppe szónak kétféle származtatását ismerem. A egyi
ket Fries hozta elő, azt gondolván, hogy a szó az ó skandináv ef ejt = kétség,
kétkedés-tó'l való, lásd lapp nyelvtana 135. lapját. A másikat Lönnrot találta ki,
a Kalevala, lyhennetty laitos czímü kiadása 394. lapján ezt írván : „Ep'áán, -vat'á
annyi mint kieltáá, azaz tiltani, az epa szótól, mely összevethető a latin aft-bal, eb
ben : ab-utor, a svéd a/-val, ilyenben : af-art, (németül ab-art), s a görög árcó-val.
Azonban biztosabb az epá szót a finn e (én, et. ei = nem én, nem te, nem Ő), ta
gadó igétől származtatni, melynek participiuma epa, mint a syön, eszem, igéé
ayöpd, a kiiyn kelek, igéé köypü. Az epü-t azután a nyelv tő-szónak vette, belőle
új szókat származtatván, mint: epáán, evatá, epüilen, epüUlá stb. A lapp ceppe
nem látszik ugyan, hogy igenes származéka volna az int, ih i nem én, nem te, nem
ő, ceí», seppe, ceva nem mi ketten stb. uep, seppet, sei nem mi, nem ti, nem ők, ta
gadó igének, hanem hogy inkább a finn epá-nek mintegy utánozása: de ehhöz
több hasonló példát találunk a lapp nyelvben, p. o. a finn náy-n nüydü, nézni, igé
nek hasonmása nincs a lappban, mégis a finn nákö nézés, álomlátás, a lappban
niekko, nieg'o, a miből azután nieg'adet álmodni ige lesz, mint az eeppe-böl seppe
det kétkedni, seppadus kétkedés stb. lett. Az epá, seppe szónak altajiságát vagy
honiságát nagyon támogatja a mordvin tagadó af, p. o. af fan nem fúvók,
affat
nem fúsz, af fatama nem fúvunk stb. mely af a melléknevek olőtt is használtatik,
mint af-lama nem sok, kevés, af pohS (mintegy finnül epapaksu nem vastag) ki
csiny. S valóban a mordvin af szakasztott mása a finn epa-nek, amaz a, emez e ta
gadó igének participinma lévén. Mert a mordvinban az / képző megfelel a finn va
és pa képzőnek, p. o. a mordvin fa =z finn. puhu (fú), ebből lesz fa-f puhu-va, to
vábbá a finn h'áy-p'á és kay-vii, syö-pá és syö-vd ; így a mordvin af, a finn e-p'á.
S mert a mordvin af már participialis alak, azért nem veszi fői az alanyi ragokat
mint a finn e, s mondják: af-fa-n nem fúvók, ellenben a finnben mondják e-n pu
hu — nem-én fú (nem fúvók). Hogy a mordvin af mellett még apák participiumi
alak van, ez csak azt mutatja, hogy a mordvin nyelvtudat is elfelejtötte már az
af származását, mint a finn nyelvtudat nem sejti, hogy epa az e tagadó igének
participiuma.
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mely ellenkező, vagy kétkedő fogalmat jelent, mint: seppe-ibmel álisten, hamis isten ; seppe-usko ál-hit hamis hit; aeppe-dajdo hamis
tudás ; seppe gudúetet becsteleníteni, mert gudnettet tisztelni.
vcerre ferde, finn. váára, mint: vserrc-dakko rossztett, vserredakke gonosztevő ,• vserre-valle hamis hit / vserre oapatsege ha
mis tanító.
ligge- finn. liika, túlig való, magy. leg (a harmadik fokban), p.
o. ligge-nabma gúnynév, ligge-akka ágyas.
mcecce erdő, vadonság, nisecce-spiri vad állat, nisecce-spidne
vad diszó, rnsecce-selle eretnek.
ticejypefinn.seppá kovács, mester, mint: golle-cseppe aranymí
ves, Ötvös; lavlom-cseppe énekmester, költő ; callem-cseppe írás.
mester stb.
bcdle f. puoli fél, mint: lajbe-bselle felkenyér; azután a kettős
nek egyike, mint a magyarban, p. o. gista-baille félkesztyü, giettabselle félkéz, calbme-baílle félszem, juölge-bselle fél láb, olbma-baelle
férfi fél, nisson-baílle asszony fél; acce-bselle mostoha atya, bardnebselle mostoha fiú.
lakké valaminek, a mit ketté törtnek gondolunk, felerésze, így :
bsejve-lakke félnap, mannod-lakke félhónap, jakke-lakke félév, badde-lakke kötöszalagnak fele.
rajge lyuk, összetételben azt jelenti, hogy keresztül, mint: ufsarajge az ajtón keresztül, nalbme-rajge vagy nudne-rajge a szájon,
orron keresztül.
Csak összeírások, nem igazi összetételek, a következők : bassen-dakkat szentté tenni, buörrebun-adnet jobbnak tartani, diettevassi-addet tudtul adni , andagassi-addet megbocsátani , ofti-big'at
egybeállítani, ofti-oftstattet egyesíteni stb.

Szó-füzet.
Szándékunk még némely szófüzeti tüneményeket is felhozni,
a melyeket figyelemre méltóknak tartunk.
1) A határozatlan alanyt, melyet francziául on (on dit), néme
tül man (man sagt) szóval fejeznek ki, a lapp nyelv vagy az ige
egyes-számbeli és többes-számbeli harmadik személyével, vagy olmus — ember, olbmuk *) emberek, nép, szóval jelöli. P. o. go gulla
*) olmaj gen. olbma férfi ; olmua geu. olbmu ember.
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jena maecest, ige dovda, mi lae, mi jenada, de olmuS goavdo dam
jenast, szószerint: ha hall szavat az erdőben, s nem tudja, mi az mi
szól (hangzik), akkor az ember fél attól a szótól. Itt a gulla, dovda
(hall, tud) az egyes-szám 3-dik személye, s úgy fejezi ki a határozat
lan alanyt, mintha hallik, tudik (tudatik) volna: de átható jelentésben
állanak, mert jena (hangot) nem^ecüm^ahang) állott^Ekkedéstnuoladuvvu, id'd'edést garvoduvvu = este vetköződik, reggel öltözik (az
ember). Itt az ige szenvedő alakban áll. A magyar nem fejezheti ki
az ige egyes-számbeli 3. személyével a határozatlan alanyt, kivéve
a kevés hallik, látszik, tetszik-fé\e igét. — Maid ocTd'a sag'aid mujtalek? mi uj dolgokat (újságot) beazéllenek. Olmué goavdo dam je
nast, az ember fél attól a szótól. Ezek a magyarban is szokott szójá
rások. — Árva esik az eső, Zuormasta jég esik , sevdnud setétedik
(ssevdnad setét, jelzőben: sevdriis iga setét éj, sevnudet setétedni).
2) A mondomány száma az alany számával megegyezik , te
hát : Andor ja Vulle Imva (kettős-szám) vielfas, Andor és Vilmos
testvérek; olmaj ja su vanas ja bissoZce& (több. sz.)hsejok, az ember
és sajkája és puskája gyengék, hitványok. — De a gyűjtő nevek a
többes-számban kívánják a mondományt, p. o. din joavko lae oaggomen ja ajn goddek guöle, a ti népetek horgászik, s mindég fognak
halat. Az s képzöjü s rokonságot jelentő nevek (lásd a 393. lapot)
a kettősszámba teszik a mondományt, p. o. dat akas leeva soappomsettom kaskansesga, ez az asszony (férjestül) összeférhetetlenek
magok közt (a kett. számban); dat boadiías laiva (kett. sz.) riggasak,
ez a férj (feleségestül) gazdagok.
3) A lapp nyelv a kicsinyítöket szereti, s a vocativusban aj-t
ragaszt hozzájok, így: virdecam-aj gúla ! barátocskám halljad. De
azt az aj-t az igéhez is ragasztja, így: gula-aj, don ucceka^am!
halljad, te kicsikém!
4) Néha kapcsolat nélkül áll a nominativus, mint: cokka ocast
gietta = ül, kebelében a k é z ; cokka askest gied'ak = ül, ölben a
kezek. Tudjuk, hogy ilyen szófüzetek : elment, könyvvel a kezében,
bottal a kezében, kalappal a fején stb. idegenszerűek ; magyarosab
bak ezek: elment, könyv a kezében, bot a kezében, kalap a fején.
De a Japp nyelv még tovább folytatja e sajátságot , ezeket is
mondván: éokka rokkolas gied'ai, ül , kérős kezei / cokka murtolas julgi, ül, keresztbe hajtott lábai; sselgolas gied'ai son va55a =
bátas kezei sétál stb. Itt gied'ai, julgi a többes-szám genitivusai (giet-
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takéz,juölge láb), melyeket las,las képzős melléknevek megelőznek;
a mondatok értelme pedig ez: ül , kezeit imádkozásra össze
hajtván ; ül lábait keresztbe vetvén; sétál kezeit hátra vetvén.
Ilyen: sivet férte vulus ojvi mannát, mutto olmus bajas ojvi, calmi
= az állat kénytelen fejét lehajtva járni, de az ember fejét, szemét
fölemelve (jár). Itt ojvi (oajve fej), calmi (calbme szem) a többes
szám genitivusai.
5) A tet képzösigék, melyek a magyar tat képzősökkel megegyez
nek, a tárgyat közvetlenül veszik magokhoz, p. o. viekkat futni, vieg'atet futtatni, de son vieg'ati su, mutto i jufsam, akkor ö azt futtatta (az
az, utána futott), de nem érte utói ,* sukkat evezni, sug'atet eveztetni,
son sug'ati dam bacas lodde, a lőtt madarat evezteté, azaz, a lőtt
madárért eveze.
Különben a távolságot jelentő névszó is infinitivusban vagy genitivusban áll, avagy a duökkai viszonyszó fejezi azt ki, p. o. odne
Isem va^$am olló bsenagullamid, vagy bsenagullam duokkai, ma sok
mélyföldet mentem.
6) A kérdő névmások az infinitivust kivánják, p. o. gi dat lse
olbmuid ? ki az ? tulajdonképen: quis est ille hominum ? gsdk vagy
mak dak lsek olbmuid ? kik azok ? = qui sünt illi hominum, vagy
quales stb. — mi dúst lse namaid ? mi a neved = quod est tibi nominum ? — gallé goad'e dobbe lsek, hány ház van ott ? Itt a goad'e
az egyesszám genitivusa.
7) A kiterjedést, mértéket kifejező névszók a számnevet vagy
a névmást genitivusba teszik. Ilyenek a gukko hosszúság, allo ma
gasság, gasso vastagság, govdo szélesség, gall'o bőség, gar$o szük
ség, basko szorosság, losso, dieddo nehézség, súly stb. P. o, dat muorra lse vid'a alán gukko, ez a fa öt réf hosszú, szószerint: öt réfnek
hosszúsága. Son lse muo alo = est mese altitudinis. Muo manna lse
vid'a jag'e boares, az én gyermekem öt éves = est quinque annorum.
A dam mad'e, dam ms&re, dam mad'o, dam muddo genitivusok
azt jelentik, a mit a magyar annyira vagyok, annyi-féle szólások, mint:
lsem jo dam ma$e, go olgonge vagam, én már annyira vagyok, hogy
ki is járok ; goddim dam mad'as gulid, go vussim, annyi halat fog
tam, a mennyit főztem; — son lse jo dam muddo boares, atte jes
satta vastedet = ö már olyan idős, hogy maga bír felelni.
Egészen magyaros ez: sust las vitta dam mad'e rud'ak, go must
neki öt annyi pénze van, mint nekem-.
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Genitivusban áll az idő is, melyben valami történik, s az a
tárgy, a mely felett csodálkozunk, mint: gud'e bcejve bottik deki ?
mely napon jöttél ide? mannám lavardag'a, múlt (elment) pénteken.
— Mon galgam lset dast nubbe dam bodda boatte bsejvest, én ott le
szek a jövő napon ilyenkor. — Ezek ismeretesek már: bcejveg nap
pal, ikko éjjel, dalveg télen, gaeseg tavaszszal, gid'd'ag nyáron, <$afZag ősszel. — Voi must daid cabba ja buojde labbaid, jaj az én szép
és kövér bárányaim!
8) A hová kérdésre az állati vus áll, vagy a sisa viszony szó, a
főnév genitivusával, mint: cagnat goattai bebújni a házba; mana
goad'e sisa menj be a házba. — Gukkego Ise dam rajast Garasjokki ?
messzi van-e innen Karasjokiba ?
Néha a gidda = ig viszonyító is áll az allativus előtt, mint:
olmus oappa gidda curgis vufti, gidda jabmem baijvai, az ember ősz
hajig, halál napjáig tanúi.
Midőn a hová kérdésre hoz szóval felelünk, lusa viszonyító
áll, mint: manai goattai gednes lusa, elmene haza az anyjához.
Az allativus ilyen szólásokban is áll: vuölget batarussi, balvalussi, oppi, skulli, futásra eredni, szolgálatba, tanításba, iskolába
menni; mának manne muörjai, a gyermekek a bogyóba (bogyót
szedni) ménének.
Kinek kérdésre is áll az allativus, mint: ejsevalde Ise rakadattaru dam vieso mat'kalo^uidi, a felsőség ezt a házat az utasoknak
(utasok számára) rakatta; addi girje mannát, a könyvet a gyer
meknek adá.
Nevezetes, hogy a tollat, taddat képzős igék, melyek szenvedő
jelentéssel járnak, azt, a kitől a szenvedés származik, allativusba te
szik, p. o. varot amad oajnatallat suúi, vigyázz, hogy ne láttassál
tőle (általa); bsena goddatalai gumpi, a kutya a farkas által meg
öletett.
Még nevezetesebb, hogy az a tulajdonság is, a min csudálkozunk, allativusban áll, mint: voj voj dam nisson las cabesvutti! azaz,
haj be szép ez a nő! — voj dam varé, viste Ise allagvutti, haj be
magas a hegy, a ház!
9) A locativus a hol ? honnan ? miből ? mitől ? kérdésekre áll,
p. o. assat gavpugést, a városban lakni; du sajest im Isem nuft dakkat,
helyetted nem így tettem volna; biftet jecas dolast, magát a tűznél
melegíteni; guÖlle-&ioc/osí laet, hal fogáson =*= halászaton lenni; ol-
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bmuk botték girkost, a nép az egyházból jő ; goccat oad'd'emest, fel
ébredni az álomból; gserjedi must borramusa, enni valót kért tőlem.
A locativus a kinek, minek van ? kérdésre is áll, mint; gallé
mana dúst Isek ? hány gyermeked van neked ? — sust lse goccot,
mist lse jssg'adet, neki van (joga) parancsolni, nekünk (kötelességünk)
szót fogadni.
Áll a mikor ? kérdésre is, mint: gallé gserde bcejvest borra Samelas ? vid'a gserde bcejvest, hányszor eszik napjában a lapp ember ?
ötször napjában. — lm Isek oajdnam dam olbmu calmid dam mannemus gud'a bsejvest, nem láttam ezen ember képét ez utolsó hat na
pon. — í g y is mondják: gud'e bsejve boad'ak? mely napon jöttél?
e helyett: gud'e bsejvest boad'ak.
10) A praedicativus a magyar an} úl, vd, nak ragoknak felel
meg, p. o. légim su lut balvalse^en, muora-gsesetallen, nála szolgául
(szolgának), fa-húzatónak valék; — mon lsem iseden. vadnas ald,
én gazdául vagyok a sajkán; — maid addak muúi balkán? mit adsz
nekem jutalmul ? — dassago muoldan saddak, mást Isek valdujuvvum, mig porrá lészesz, a miből véve vagy ,• — gutte viseséw jecas
lokka, jallan sadda, a ki magát bölcsnek tartja, az bolonddá lesz;
— aldsim oasetésvuottcm lsem mon dakkam nu, magam szerencsét
lenségére tettem úgy; — dakkat jeőas buöceen, oad'd'en, jabmerc, ma
gát betegnek, alvónak, holtnak tetetni; — oskokgo dam duottcm ?
hiszed-e azt igaznak ?
11) A comitativus társaságot fejez ki, vagy maga, vagy ovtast,
oftanag'a ( = együtt) szóval, mint: hserra lekkus duina, din gujm}
az úr legyen veled, veletek; borai ja jug'ai muina ovtast, evek és
ivek velem együtt; gseina vulgik dokko? gujminam, vanhemidam
gujm; kivel menél oda ? hitvestársammal, szüléimmel.
De mikor kettőről van szó, a guöftes szó megelőzi a comitativust, így: Hansa guöftes Nilasin valdiga galvoidaesga ja vulgigaJános ketten Miklóssal vevék holmijöket és elutazának; goas pappá
guöftes ákainés bod'iga? mikor jőve a pap feleségestül? — Mikor
többről van szó, a golmas, n&tt'es stb. hárman, négyen, stb. szám
szók tétetnek ki a comitativussal, mint: mi golmas papáin vulgime,
dak nselFes sundin bacce, mi hárman a pappal együtt elmenénk, ők
négyen a tiszttartóval együtt ott maradának. — Jegyezd meg eze
ket is: moaj Hansain, mi ketten János ; azaz mi ketten, én és János;
moaj acin, én és az atya; doaj akainsede lseppe dam dakkam, te és
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feleséged tevétek azt; soaj acinsesga guoratalaiga ase, ő és atyja
megvizsgálák a dolgot.
A comitativus eszközt is jelent, mint: íuoppat avsoin, fejszével
vágni; Isem dakkam dam jeccam gied'ai gujm, én azt magam kezei
vel tettem ; dat olmus sella bargoinés, ez az ember munkájával (-ból)
él; dat olmus seleta óbba baerases bissoinés, bargoinés, ez az ember
egész háza népét puskájával, munkájával élteti, tartja fen.
Egyébiránt a lapp nyelvben a boft úgy különbözik a comita
tivus ragjától, mint a magyarban az által a vei ragtól, p. o. gesim
vadnas bajas vielfam vsekeboft im dusse jeccam api gujm, a sajkát
testvérem segítsége által, nem magam erejével húztam fel.
12) A viszony szók használatát lásd a 327—332. 1. 1.
13) A mellék vagy tulajdonságnevek gyakran a főnevek he
lyett állanak, mint: vuorrasak az öregek, nuorak az ifjak, buorracam jó emberem; buricak, bahacak, vaHcak jó barátok, rossz bará
tok, ellenségek. — VaSalaS ellenkező ; dat nsevre a gonosz (ördög);
oajvabuk felsőbbek, vulucak alattvalók, oajvamus felség; gievra hős,
vitéz ,* líalgak nyalánkságok.
A melléknévi fogalmat néha főnév által fejezi ki a nyelv,
mint: msecce-spiri vad állat, varrabiergo-gappalagak véres hús dara
bok ; calbme-vadne-olmus, bsell'e-vadne-olmus rosszul látó ember,
nagyot halló ember; cidna-gietta piszkos kéz, rafhe-olmus békés em
ber, gii^e-olmaj (a régi magyarságban: késás ember = ) békételen,
zavargó, zenebonás ember.
A fokozott melléknév után gof mint, f. kuin, vagy genitivu9
locativus áll, mint: dúst lsek sembo boccuk, go must, neked több
iramszarvasod van mint nekem; — im lsek borram nalgasabbo, go
ad'd'arn ja riuofőam, nem ettem jobb nyalánkságot, mint velőt és
nyelvet; — don lsek boarrasabbo must vagy muo, te öregebb vagy
nálamnál.
Ha két tulajdonság egy alanyban hasonlíttatik össze, azt két
fokozott melléknév fejezi ki, p. o. guofca Ise gievrab go vsellekabbo
a medve bátrabb mint erősebb (nagyobb a bátorsága, mint ereje).
A nagyon szónak értelmét appar, apparas, meg illa fejezik ki,
mint: dat bivtas Ise appar (illa) goavvad muni, ez a ruha nagyon fé
nyes nekem; dat biergo lee illa buojdak borrat, ez a hús nagyon kö
vér enni. — A harmadik fokot néha buok (minden) előzi meg, mint:
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dat lse buok buörremus, ez a legjobb. Ez tán idegenszerű, az „allerbedst" = allerbestes-nek utánozása.
14) A lapp birtokos ragok magára az alanyra vonatkoznak,
azaz, reflexiv jelentésűek; tehát más személy vagy tárgy nem ve
szi föl azokat, p. o. Gufitarak lege dam baj kést, ja son lsei hufsim
goad'es sin bajke ala, Gufitarok valának azon helyben, s ö a házát
az ö helyökre építötte volt; de son bod'i dallosis, vagy dallosis,
akkor ö a házába jőve; — de manne fastajn si gaddaijagarvode^e
daid sin biktasidesek fást bagelassesek, akkor visszamenőnek ők
a partra s felölték megint ruhájikat = rakák magokra (bagelassesek)
ruhájikat (sin biktasidesek). — Adde andagassi, mon dakkim dam
bagel du dato (nem: du datod), bocsásd meg, én azt akaratod ellen
tettem; — jus don lopedak, mi du aha sist lse, ha megígéred, mi fe
leségedben van.
Minthogy magáraható jelentésűek a lapp birtokos ragok, azért
nem járulnak a nominativushoz, kivéve ha ez vocativus gyanánt áll.
Rosszul van így mondva: dat lse muo aUam, az az én atyám, hanem
csak így jó : dat lse muo áfáé. De a vocativusban mondják : accam
accam-aj, gúla = atyám, halljad, accaceemek atyácskánk! Kivételt
teszen még is a lae>t szó, mikor a „habere" jelentéssel jár, mert ak
kor a locativus fölveszi a birtokos ragokat, ámbár az más, mint az
alany, p. o. cajet muni dal dam girje, mi dúst lse ocastad, mutasd
nekem most a könyvet, a mi kebledben van.
Az itt kitett különbségeket nem követik a fordítások, de az
élő nyelv nagy következetességgel megtartja. Innen a miatyánkot
is rosszul fordítják, így: Accacaemek, gutte lsek almin, bassotuvvus
du namad (nabma h.), bottus du valdegoddad (valdegodde h.), dakkujuvvas du datod (datto h.) stb. Csak az aUe atya, födne anya,
mell'a testvér stb. rokonsági nevek, veszik föl mindig a birtokos ra
gokat, mint: de gacai barnestes: gost sednat (sednad) lse, akkor kérdezé a gyermektől: hol van az anyád? — Go accam dalloi bod'icsedne,
de don ik galga jecaid diervatet go dusse aöcam, ha atyám házába
érünk (mi ketten), akkor neked nem kell másokat köszöntened,
mint csak atyámat.
15) A lapp igének idö-jelölesei nagyon tanuságosak.
a) A praesens a jelen és a jövő időt fejezi ki, mint: vieg'am vaj
bivam, futok, hogy megmelegedjem; maid dal dag'ak don ? mit csi
nálsz te majd ?
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Különben a galgam, ajgom, Saddam, boad'am igék jelölik a
jövőt, mint: itten don galgak Iset dast nubbe dam bodda, holnap ilyen
tájban itt fogsz lenni (kell lenned); okti galgap jabmet, együtt fo
gunk meghalni; — de ajgo arve dakkat, most esni fog az eső ; —
ik boad'e (sadda) acad oadnet goassege, nem fogod sehol sem lát
ni atyádat.
b) a körülírt praesens szinte a török „jazajorum" praesenshez
hasonlít, p. o. maid don dast cokkak ? mon laim revvanid Zokkamen =
mit csinálsz itt ? én rókát lesek, leső vagyok. — Gallé mon Icem
lokkamen (olvasásban vagyok), go boad'ak, bizony olvasok még, ha
jösz, olvasásban fogsz találni, ha jösz.
c) A praeteritum a történeti multat jelöli, p. o. de botte si dam
sullui, gast Jetanasa haagga laei, ja de inaimé sullui ja botte dam farpal lasa. De hiorbmadi guofca ouda-julginés farpal bag'a eriti, ja
dam farpal sist ritottasti savca stb. Akkor érkezének arra a szigetre
hol az órjás lelke vala, s fölmenének a szigetre s a hordóhoz érke
zének. Ekkor a medve elő-lábával lecsapá a hordó abroncsát, s a
hordóból egy juh rohana ki stb.
d) A körülírt praeteritum az imperfectum értelmével jár, p. o.
dego son bod'i gonagas-gardemi , de Imi su moarse bassaladdamen
biftasid cacce gajvo lut, midőn a király kertjéhez ért, az ő meny
asszonya ruhákat mos vala a vízikutnál. — Go son gaBrgai borramést, dolla ajn Imi buöllemen, midőn elvégzé az evést, a tüz még
ég vala.
e) A perfectum a szokott perfectumi jelentéssel j á r , mint: bappa Ise boattam ja mannám girkoi, a pap eljött s az egyházba ment.
De a Imt ige jelenidejével és conjunctivusával futurum exactumot
jelent, mint: itten don Imk vuojtam buok, holnap mindent le fogtál
győzni (wirst überwunden habén); — golm mannod gsecest,de Imk
don vuölgam dast érit, három hónap múlva te el fogtál utazni.
f) A plusquamperfectum-nak is megvan szokott jelentése, mint:
lodde id'i cace ala vuojdnastet, ja go vuojnastam Imi, de fást buokcali, a madár feltünék a vízre, lélekzetet venni, s midőn lélekzetet
vett volt, ismét alábukók.
g) A leet igének praeteritumja más ige infinitivusával, conjunctivust vagy conditionalist fejez ki, p. o. gallé mon leg'im mafset, go
must liftt Icem rud'ak, bizony megfizettem volna, ha pénzem lett
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volna ; im mon Icem mafset, jos vei UfU leemge rud'ak, én nem fizet
tem volna, ha lett volna is pénzem.
16) Az igemódokről következőket jegyezzük meg:
a) Az indicativus, jos-va\i föltételes és vaj-vali mivégettségi
mondatban is áll, mint: jos don goargasmuvvak, de don likkoliuvvak *), ha gőgösködol, úgy szerencsétlenné leszesz; — jos don muo
loajtak luovos, de don oagok must buok} maid don darbasak, ha en
gem szabadon eresztesz, úgy megkapsz tőlem mindent, a mire szüksé
ged. Vieg'am vaj bivam, futok, hogy megmelegedjem; addam duni
dam girje, vaj cabbaset log'ak, adom neked azt a könyvet, hogy szé
pen olvass; son viggai gajkot dam gsed'ge, vaj son bs&ssa oajdnet, mi
dam vuold lae, ö igyekezék felszakítni a követ, hogy láthassa, mi
van alatta.
b) A conjunctivus egy csak képzelt vagy lehetséges gondola
tot fejez k i , azután kétkedést vagy tagadást jelentő kérdést jelent
akár magára álló, akár függő mondatokban, mint: majd be satecam
du vsekjetet? hogy tudjalak segíteni? — m a i d dal dag'acaip? mit
csináljunk most ? — nago mon 6%uo,am maidege acestam, talán így
kapok valamit atyámtól; — go gulacak maidege ikko, de ik galga
suorganet, ha hallasz valamit éjjel, akkor nem kell megijedned; —
de mon vulgim dobbe érit, imge sat died'e, moft dobbe laz$$a dappatuvvam viddasebbut, akkor elmének onnan, nem is igen tudom, mikép
történt legyen tovább; — mon cuovom du, gosaikkenes manacak, én
követlek, akárhová mégy is.
Áll e mód no gukka go-vsd. is, mint: don oa^ok adnet dam, nu
gukka go elicak, használhatod azt, a meddig élsz ; go najtus-hsejak
Isek, de moarse i vuölge hsejaidi, mutto bacca aces goad'e uvsa cikki,
nu gukka go si dobbe irge goad'est jukkámén le%$ek, midőn a laka
dalom áll, akkor a menyasszony nem megyén a lakadalomba, hanem
marad atyja házának ajtaja szögletében mind addig, míg ott a vőle
gény házánál isznak.
c) Az optativus óhajtást fejez ki, gyakran varé, bár, szó kísé
retében, mint: varé saddasi monnoidi buöreb dille! bár lenne ne
künk (kettőnknek) jobb állapotunk! — ibmel addaH, vaj nu saddaH !
Isten adná, hogy úgy lenne! — varé lifeim ajga jo dam ala jurda*) likko norvég, lykke, glück, szerencse, likkoíuvvat vagy likkoftuvvat
szerencsétlenné válni.
NYEEVT. KÖZLEMÉNTEK. V.
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sam, bár régólta gondoltam volna már reá! — addim dudni dam,
vaj j e l galgasik dam adnet, adtam azt neked, hogy magad hasz
nálnád.
Az optativus föltételes mondatokban is áll, mint: go must lifei
Icem seneb duoljek, de mon lifcim o%%om seneb rud'aid, ha nekem
több bőröm lett volna, több pénzt kaptam volna.
d) a névimódra nézve jegyezzük meg, hogy
a) az irtfinitivus mint alany és mint mondomány áll, lse igé
vel ; áll kérés, parancs stb. után; továbbá mivégettséget fejez ki, s
olyan melléknevek után is állhat, a melyek alkalmas voltot, kész
séget stb. jelentenek, mint: suddo dakkat, lse dakkat maidege ibmel
dato vuöstai , bűnt tenni, valamit isten akaratja ellen tenni;
caeppe dat lse gulid bivdet, az mester halat fogni; — goőoi muo du
lusa boattet, felszólíta engem, hogy te hozzád menjek; — deki lse
boattam, oastet aldsis galvoid, idejött, magának szerszámot venni;
dat nisson lse selsar bargat, ez a nő tüzes dolgozni (a dologra); cabes lse dat nisson oajdnet, gsecastet, szép ez az asszony nézni (né
zésre szép).
b) A supinum helyett, az éjszaki nyelvben többnyire az infinitivus áll; de a forditásokban és a déli nyelvben az mivégettséget
fejez ki, mint: dobben son fást boattet galga, dubmi&et elid ja jabmid, honnan vissza fog jönni Ítélni az élőket és holtakat (ítélés vé
gett) ; — de bige guökte bardne vie$acet do stallo rulappi, akkor
két fiút küldenek, elhozni (elhozás végett) az órjásta menyekzőre.
c) A comitativus az alanynak egy azon idejű cselekvését je
lenti, s felveszi a birtokos ragokat is, mint: dat olmus sardno oad'ededinés, ez ember aludtában szól; sug'adedin gadde mield ojdnim
f evvan, a part hosszában evezvén rókát láték.
Néha a comitativus a tárgyra is vonatkozik, mint: bacim lodde
girdededinés, röptében lőttem madarat; son loppedi muni dam, buok
olbmui guladedin, megigéré azt nekem, az egész nép hallatára.
d) Az ábessivus vagy maga áll, vagy néha alma, vadne
szókkal is egyesül, mint: dakkim dam du dato died'ekcetta, tevén
azt, a nélkül, hogy tudtam volna akaratodat; — dam died'am alma
(vadne) du cmlkekcetta, tudom azt, ha nem mondod is.
e) A nomen actoris főnévül, mondományul és jelzőül áll,
mint: son lse muo mattatsege, mon Isem su mattajsege, ő tanítóm, én
tanítványa vagyok; — nuösse manno ja sadde manno, fogyó és telő
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(levő) hold ; dag'ai jecas oad'd'en, alvóvá tevó (teteté) magát; dat
bargo Ise dag'atatte, ez a munka tehető; — manatse^e Ise jokka,
boratsege Ise guolle, mehető (hajókázható) a folyó, ehető a hal.
Némely mozgást jelentő igék cselekvő alakjának mintegy genitivusa (lásd az igehatározókat a 384. lapon) igehatárzóképen já
rul más igékhez, mint: sukkat evezni, v a ^ e t sétálni, cuojgat hó-tal
pon futni, oakkot kis ügetéssel futni, nuolget ügetni, doalvat vág
tatva futni, viekkat szaladni, ruottat előre ugrani, bsekket csúszni,
goargiíot mászni, vuöget szánon, sajkán menni, líakkat mászkálni,
jottet jutni, — meg orrot maradni. P. o. vage mon bottim ja cuojga
vulgim, sétálva (gyalog) jöttem s hó-talpon futva mentem el; —
sug'a dat bod'i, evezve jött ő ; buÖreb Ise jod'e go oro, jotib haladni
mint maradni.
f) A nomen actionis locativusa ezért jegyezhető meg :
go gulai, atte jafok oaj^omést laek, midőn hallá, hogy lehet kapni
lisztet; laego dat hserge vuovdemést, eladó-e ez ökör? — i dat gsed'ge lsek bajedsemest, e kő nem emelhető; guölek lsek nu olló, attesei
laek sembo lokkamést, a hal annyi, hogy nem lehet többé megolvasni.

Függelék.
Közlök még néhány mutatványt, a melyek a lapp nyelv vi
szonyát illető rokonaihoz szótárilag is kitüntessék.
I.
Hogy a lapp nyelv mind nyelvtanilag mind szótárilag, a finn
csoporthoz tartozik, azt e közlemények bőven s meggyőzőleg bizo
nyítják. Mégis figyelemre méltó, hogy vannak olyan finnes szók, a
melyek töjeit nem találjuk meg többé a lapp nyelvben. P. o.
1) majlbme világ, finnül maa-ilma vagy maiima; a finnben maa
föld, Urna lég, ég, maa-ilma tehát föld-ég = világ. A lappban meg
van ugyan albme, alme; ilbme, ilme az ég, de a maa (föld) szó nin
csen meg, hanem ott mdnam, déli 1. edriam, a föld; még is majlbme}
majlme világ = ma-ilbme.
2) A finn paa fej, fő, szó imeretes, valamint ismeretesek a tőle
lett viszonyítok is : paallci fel, p'dalle felé, paaltd felöl. A püa-t'ól
származnak a paata = fej(e)z [páá = fej,t = z], azután a püase «*•
27*
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fes(l)ik, s pads-ta = fej-t igetők is, tehát: pddtdn fejezek, pddsen feslem,padstdn fejtek; származik attól többi közt apadhise, vagy p'ditse = fék. —• A lappban nincsen meg apad szó, mert abban oajve
a fő (caput és superus), innen oajvdb főbb, oajvamus legfőbb ; még is
bag'e ( = páá), bag'el páállá, fel, bag'eli páalle, felé, bag'eld
páalta, felöl stb.
bcessat = páástá, bcesam paásen, s bcesadet = fesleni [mely
ben s =*= s, d — 1]; besujussi szabadon ;
bcestet = páástáa, fejteni; továbbá
bagge *) — paáhise, páitse, fék,
bajedet emelni, bajedaddat emelinteni.
3) Nincsen meg a lappban a finn saan, saada féle ige, melynek
származéka saatan, saattaa tehetni: mégis ennek hasonmása : satam}
sattet tehetni, megvan abban, p. o. jus don satak óvta ija must óvta
muora faktit, ha te egy éjszaka nekem egy fát bírsz megőrizni =
ha megőrizhetsz egy fát.
4) Nincsen meg a lappban a finn ncien, nahda nézni, ige, a mely.
tői származik nakö, naön látás, különösen álomlátás. Mégis ennek
megfelelője : niekko, nieg'o álom, meg az ettől származó ige : nieg'adet álmodni (nieg'adceg'e álmodó, nieg'adcebme álmodás) megvan
a lappban is. így a déli lappban nceko álom, úceketet álmodni. Néz
ni a lappban oajdnet.
5) A lapp nyelv a finn antaa adni, kolmante harmad, henki
lélek stb. helyett addet, goalmad, hcegga-t mond; mégis ezt a finn
szólást antaa anteeksi = ajándékul adni, megbocsátani, a lapp is
így használja : addet andagassi. A finn anne, miből anteeksi, e helyett
v a n : anneh vagy andeh, s ezt találjuk a lapp andage szóban, mely
allativusi raggal: andagass-i, igehatározóvá lesz, mint a besujussi
(szabadon), lásd a 2) alatti bcessat szót.
6) A finn epd szót, melytől epüUn, evatd stb. származik, a finn
e tagadó igétől származtattuk (en nem-én, et nem-te, ei nem ő stb.)
lásd a 408. lapot. A lapp tagadó ige: im, ik, i; mégis megvan ott
is: ceppe kétség, tagadás, {aeppedet tagadni, ceppadus tagadás), mely
a finn epa-nék hasonmása.
7) A finnben isa atya, ema anya; ezektől valók : isanta házi
*) Ha a lapp bagge r= fék, a buog'o lehet = fek-ély, buog'odwúvat fekélyegedni, buog'oduttet fekélyesíteni.
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úr, emantü házi asszony. A lappban acőe atya, asdne (— finn aití)
anya. Mégis megvan abban is ised házi úr, cemed házi asszony, me
lyek a finn isantci, emantü szókhoz úgy viszonylanak, mint addet
adni, goalmad harmad, hcegga a finn antaa-, kolmante-, henki (lélek)-hez.

n.
Nagyobb figyelemre méltók azonban azon lapp szók, a melyek
nincsenek meg a finn nyelvben, hanem az ugor nyelvcsoportban, te
hát a magyarban és vogulban, honosak.
1) A számnevek közt föltetszik a lokke, lok, log' tíz, mely az
enareban lőve. A finn nyelvekben kymrnene tíz, de a vogulban lau,
luj lou tíz. Azonban, úgy látszik, e szó nem áll magánosan. A vogul
ban lauém szólok, lauintém olvasok, számlálok; s ezek tője lau, leg
alább látszatra, a lau, lou, lu — tíz szóval azonos. A lappban lokkat
olvasni, számlálni, lokko, log'o szám, a finnben is lukea, lu'en olvasni,
számlálni, luku, lu'un szám. Talán azt lehet állítani, hogy a lapp, vo
gul 10-es tulajdonképen „számot" jelent: de figyelemre méltó, hogy
a lokke, lok, log'e, lőve, mint tíz, csak a lappban fordul elö a finn
nyelvek közt.
2) oalol, déli 1. olol áll, mentum, vogulul uol. —• A finnben
leuka = áll, leuka-luu áll-csont.
3) mialga, midig a déli lappban nielly, pectus, vogulul majl. A
finnben rinta, az éjszaki lappban is radde a melly. Azonban az éj
szaki lappban is megvan a miella *) szó, miből mield = mellett,
mieldam, mieldad stb. mellettem, melletted, déli lappban melt, justa,
secundum, melde = penes.
4) hadle begy, madár melly.
5) badl'e, déli 1. pele, vogul pel' fül. A finnben korva a fül.
6) ihe, ig'e az enare-lappban év, iva$ = éves. Az éjszaki lapp
ban jakke, jag'e, a déli lappban jaké ésjape év, innen saskad jape
szökő év (sasket, finn. syöksen, syösta szökni). A finnben vuote év,
*) Fries ezt a miella szót, melyből mield lesz , a finn mieli, elme, szóval
egyezteti. Talán két hasonhangu szót kell fölvenni a lappban, úgy hogy 1) miella,
déli 1. miala, finn mieli elme, s 2) miella, déli lappban mialga, mi'álg melly. S az
utóbbitól valók a viszonyító mield, déli lapp. melde és melt — mellett. — A 329.
lapon én is a mield viszonyítót, Fries után, miella f. mieli, elme, szótól származottnak mondám.
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ikci idő. — Hogy a lapp jape, jag'e (jaké, jakke) csakugyan megfe
lelnek a magyar év szónak, azt a következő egybeállatás is mutatja:
jug' = iy,
vig' = viv,
jak = hiv,

mert jukkát, jug'am
„ vikkat, vig'am
„ jakét, jakam

(iv) inni, iszom
(viv) vinni, viszek
(hiv) hinni, hiszek.

Itt a magyar szótő utóhangu v-jének a lappban k vagy </' felel
meg, tehát a magyar év csakugyan lehet a lappban jag\ jak. — Sha
a déli lappban mégjap is van ujak mellett, az azt mutatja, hogy az
utóhangu g\ k, már ott is p-vé vált, mely közelebb áll a magyar
utóhangu v-hez. De legkülönösebb az enare-Iappbeli ihe} ig'e (év)
melyből ivaz = éves. Éhez az ihef ig'e szóhoz közeledik a vogul is,
jis szó, mely év-et jelent. A szó tehát következő hangváltozatokat
tüntet fel: év, ih, is és jis, jap és jak.
7) Látván, hogy a lapp szók k, g'~je a magyar szók v-jének
felelhet meg, a nevetni és mosoly szók hasonmásait is felmutathatjuk
a lapp nyelvben.
A nevet hajdan mevet volt, mint tudjuk, a mevet a vogulban
mauit vagy mauint, mert a vogul szereti az n hangot a t, k, g előtt
(mint jang,jang jég, a lappban is jen, lunt lúd, így mauint mevet). A
magyar és vogul szóban a t már képző, az illető szótő tehát mev, mau.
Ennek megfelelője a lappban boko, boag'o, melyhez st képző járul
ván, lesz boag'ostet mevetni, boag'ostakis nevetséges, bogustak nevet
ség; s képző járulván hozzá, lesz : bokkuset nevetve kifakadni, bokkusattet megnevettetni, a déli lappban pőkostet mevetni, pőkostem
mevetés stb. Azonban a magyar élőhangú m-nek (mert csak az
eredeti mevetni szót lehet hasonlítgatni) megfelel-e b a lappban?
Meg. A magyar marni a finnben purra (pur-ta), az éjszaki lappban
borrat (enni), a déli 1. pőrret. A magyar mosni a finnben pesta, az
éjszaki lappban bassat, a déli lappban passat, az enare-lappban bossod'; de már az észt pese-ma és mösk-mo, (mosni) világosan bizo
nyítja, hogy p, b és m váltakoznak ; s ezt mutatja a magyar mevet,
mevetés és a lapp boag'ost, pokost, bog1 ástak, pőkostem. Egybehason
lítván a mevet szót a bog'ost, pokost szóval, azt is észrevesszük, hogy
ezek hangutánzók.
A magyar mosoly szónak megfelelőjét a lapp mog'e, moje szó
ban találjuk meg, a déli lappban mojos, mojus mosoly. Hogy s és j
megfelelhetnek egymásnak, arra a finn pajti = füz is például szol-
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gálhat, mely a lappban &ceso-dak, 6ces-tak, besu-dak. = fíiz. Ha áll a
mosoly és mog'e, mojos-íéle hasonlat, a magyar szót így kell taglal
ni : mos-oly. Az éjszaki lapp mog'e szótól lesz mog'at, mojam moso
lyogni, mog'uset mosolyodni, mog'usiégoattet mosolyodni kezdeni stb.
A déli lapp mojos, mojus szótól lesz: mojotet mosolyodni, mojotallet mosolyogni.
8) oad' magyarul aZ-udni. Hogy a magyar szónak gyöke
vagy tője al} mutatja az álom szó is; hogy pedig a lapp, oad', ód'
csakugyan a magyar aí-nak felel meg az aludni szóban, bizonyítja
a nyél, nyelezni, mely a lappban nad'oVa, nad'a — nyél, nad'adet =
nyelezni; bizonyítják még inkább az alább következő osztják és
mordvin ad, ud, szótök, melyek azonosak a magyar aZ(-udni) tővel.
Az éjszaki lappban oad'd'et, oad'am aludni, oad'd'at, oad'd'am
elaludni, elszenderedni, a déli lappban ődet aludni, ódajet elaludni, obdormiscere, továbbá az éjszaki lapp. oad'd'améloxn, odis álmos, a déli
lappban ődem álom, odis álmos. Legközelebb áll a lapphoz az oszt
ják ádem alszom, ódám álom, őtman álmos, ótmesem álmodom. Vi
szontag a magyar álom-hoz, legközelebb áll a vogul ulm,,, ulom, ulum
= álom, álm, ulming álmos, ulmtál álomtalan, ulmijém és ulmijáuém
álmodom, a melyek mind az ulm, ulom, ulum származékai, mint a
megfelelő magyar szók az álm-, álom-éi.
De a vogulban megvan az aZ-(udni) szónak megfelelője is, ajém és ajáum = al-(sz)om, ajlém, ojém is alszom. A vogul szónak
tője: aj vagy al', ajl, mely oj (oí)-jé is változik, mint a magyar al is
oZtani-vá lesz. Ajltém altatok, ajlmdtem álmodom, ajlmatáum u. a.
ajlmátilém álmodozom stb. Bizonyára felette tanúságos látni, hogy
valamint a magyarban az eredeti aZ(-udni)-nak külön s a származott
aZom-nak is külön származékai vannak: a vogulban is külön szár
mazékokat ereszt az aj, al', ajl, oj tő, külön valókat az ulm szó, melyet
már az m miatt is ul tőtől származottnak kell tekinteni, ámbár ezt a
mai nyelvben, legalább az előttünk ismeretes nyelvben, nem talál
juk meg többé. De legtanuságosabb látnunk, hogy mint a magyar
alszik, álmodik ikesek, azaz, alanyra ható ragozásuak: úgy a vogul
ajáum, ajiláum szundikálok, ajlmatáum álmodom is stb, vogulosan
ikesek, vagyis az alanyra ható ragozásuak. Ezt itt csak mégérintem.
Foglaljuk össze a tényeket. A lapp oad', ód\ ód, az osztják ád,
a vogul aj, al', ajl, oj, a magyar al egy közös, azonos szótöt tesznek,
a lapp oad'd'am, ődem, az osztják ódám, a vogul ulom, ulum, ulm, a
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a magyar álom, mind ama tőnek , m képzővel , lett származékai.
— A finn, észt, liv nyelvben nincsen meg az az igető; az tehát
az ugor nyelvek sajátjának látszik, mert a mordvinban is ud =
a l , udi alvó, udom, udoma álom. Azonban a finn nyelvekben uni
az álom , somnus és somnium, s ez a szó megvan a mordvinban i s :
on, de csak somnium, ellenben udom, udoma somnus. Nagyon kínál
kozik a fölvétel, hogy az az uni, un, on talán azonos az oad'd'am,
ődem, ádem, álom, álm, idum, ulom, ulm szóval: de míg több példa
nem bizonyítja be, hogy a tőszó elveszvén, származéka maradt meg
a finn nyelvben, addig nem ragaszkodunk eme fölvételhez.
9) ig'a, ija éj; a vogulban iét} jét, a mordvinban ve, a finnben
yö. De nem azért hozom fel a lapp ig'a szót, hogy nagyon közel áll
a magyar éj-hev, hanem inkább azért, mert a lapp szó ezt az igét:
ig'aduvvat = éjjeledni, ereszti, melyet a nyelvszokás így használ:
dam hajlckai ig'aduvajmek — azon a helyen eléjjeledénk , az
az, hálánk.
10) gi$$e és gisse, régi magyar késa, késés, késasdg = zene
bona, háborúság, zenebonás ; giséedet késázni, milyen igét azonban
nem találunk a régi magyar biblia-fordításban.
11) oamés, oabma ó, av, p. o. oabma biftes ó ruha; vuoras,
vuorra = ör-eg. A lappban két hasonhangu szó az oames, oabma ó,
av, s az oabme, oame saját, maga. A finnben ez utóbbi oma, magya
rul ön, innen a lapp oame-dovdo, a finn oma-tunto, a magyar Ön-tud
at szakasztott hasonmások. De a finnben az oames, oa&ma-nak = óav-nak nincsen megfelelője. Tehát: oames, oabma = ó, av; oabme,
oame, finnül oma, magyarul Ön.
12) noammel, nőmmel nyúl, melynek, régi alakja, a lapp szó
szerint, nyovel volt volna.
13) Vannak a lappban oly különös szók , melyeket a ma
gyarból oda-tévedteknek mondanál. Ilyen a java-las gazdag. A
las, finnül laise, képző, lásd a 394-dik lapot; ez itt javvé szóhoz
(mint: appe segítség , apa-laí) járult, mely a magyar jav, jó
nak, szakasztott mása. A lapp javve tehát jószágot jelent, mint
a magyar jó, jav. — Ilyen a gista kesztyű szó. — I l y e n a va
karcs, melyet már Sajnovics hozott fel: „proles ultimo et postremo
partu edita utrisque (Lapponibus et Ungaris) dicitur vakarts.11 Váj
jon a magyar szó közönséges tropusbeli kifejezés-e, vagy a lappból
fejthető meg? A lappban vaker a legkisebbik, legifjabbik gyermek,
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a vaker az s ($) kicsinyítő képzővel lesz vakerc, vakerac és vakart;
vakarcam = kedvesem.
Mint különöst felhozom a lapp skippar szót is, melyet sem
Stockfleth, sem Lönnrot (az enare-lapp szógyűjteményében) nem a
norvég skippev (schiffer) vagy skibförer (schiffführer) szók értelme
zése gyanánt hoznak fel, hanem guojbmn = társ szóval magyaráz
zák. (Stockfleth: skippar = staldbroder = genosse). De a lapp
mondák is útitársnak veszik, vadászatban, szárazon való utazások
ban stb. Az a skippar nagyon emlékeztet a magyar czimbor szóra,
guojbmevuot és skipparvuot = czimbora, czimboraság.
Legyen ennyi elég.

Toldat.
A 393. lapon aj, i képző elibe tehető:
§ és n által, mint: vájva! és vaj van bajos, vaj ve baj ; varran
véres, varra vér; lag'aS és lag'an féle, lakké miféleség, lásd a 395.1.
Legtöbbnyire azonban a la, finn. lai, szótövei fordul elő, s alkotja
a las, finn. laise képzőt, lásd a 394. 1. Például: hsed'alas szükséget
látó, hsette, f. háta, szükség; hseggalas élő, lelkes, hsegga'élet, lélek;
vselgolas adós, vselge adósság, f. velka; ilyenek: apalas segítséget
adó, appe, f. apu, apulaise; javalas gazdag, (javve).
HUNFALVY P A L .

A BASZK NYELV ISMERTETÉSE*)
10. §.
Mielőtt az alig múlt és a többi idők képzési módját felmutat
nám , szükséges a segédigékkel megismerkednünk. Az olvasó
tudja, hogy a baszk nyelvben (lásd a 8. §.) két segédige van a ha
bere és esse jelentésre; mindkettő ugyanazon tőből sarjadzik ki,
mely az izán lenni, izangó lévén alak, így a múltban: izán det, izáa
dézu, izán du, bírtam, bírtál, bírt, ellenben: izán naiz, izán séra,
izán da voltam, voltál, volt stb.
A jelen időt mindkét segédigétől már ismertettük a 8. s ille
tőleg a 9. §-ban, az aligmúlt alakja következő :
Habere ige:
ego habebam id
tu habebas
„
ille habebat
„
nos habebamns „
vos habebatis n
illi habebant „

núen
sénduen
zííen, seúen
gúenduen
sénduten
zúten

Esse ige
valék
nincan
valál
sinan
vala
zan
valánk
guinan
valátok
siiíaten
valának
siran.

Ha ezen két alak közül a habere alakot elemezzük, azon kö
rülményből, hogy az en szótag állandóan minden személy végén elő
fordul, következik, hogy ez a múltat jelentő rag, mint például a la
tinban az imperfectum ha szótagja, melynek a szanszkrit habere ige
hhu gyöke adja jelentését; továbbá azt is látjuk ezen alakból, hogy
*) Lásd a 37. lapot.
') Ez ismertetés első részében a segédige hajlításánál a tz baszk hangot
^s-el fejeztem ugyan k i , de meggyőződvén később , hogy e hang egybeolvadva
csakugyan a c-nek felel meg, bár következetlenségnek látszik, jónak láttam in
kább ezt használni már most következetesen.
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a személyragok, különbözöleg az árja, áltaji és sémi nyelvfajok ido
maitól, elül tapadnak az ige alakhoz, és pedig az első személyben
m/c-ből marad n betű, a másodikban zuk-hól lett hihetőleg az euphonia kívánatára sen, melyhez különben is hasonló ser-ori, tenmagad,
visszavivö névmásnak első szótagja (1. a 57. lap.); a harmadik
személyrag származása már homályos, a z vagy se ark-h6\ meg nem
fejthető , hacsak ser, serk mi, micsoda, névmásra nem gondolunk,
mint alig is lehet. A többes-számban az első személyben, gúenduen,
a gu szótag világos, a melléje ragasztott e«, úgy látszik, csak a múlt
idő fogalmának ismételt kifejezése; a többes második és harmadik
személynek ugyanazonossága az egyes-számuakkal szembeötlő, és
ezeknek többesét a közbeszúrt t betűben brnerjük föl, mely a je
lenidőnél is már észlelt többest jelentő te szótagnak maradványa.
Hátra van még a tőnek, és tárgyeseti ragnak fölfedezése, melyet most
már nem is nehéz fölfedezni. Az u betű bizonyosan az euki = habere
igéneka tője, a d betű pedig a tárgyeseti rag, csakhogy ez minden
személyben nem fordul elő, mint az egyes első, továbbá egyes és
többes harmadik személyben; de itt föl kell tennünk, hogy elkopott,
vagyis, hogy idő folytán az ige tőjével és ragjaival összeolvadt, mint
ezt az árja és áltaji nyelvekben is a mindennapi tapasztalás mu
tatja.
A jelentő mód többi idői már összetételek, mint fentebb jelezni
alkalmam vala, és pedig: múltidö vagy végzett jelen izán det, dézu,
du} izán dégu, dézute, dúte bírtam, bírtál stb. izán naiz, izán séra,
izán daf izán gúera, izan séraie, izan díva *) voltam, voltál, volt stb.
A baszkban még egy múlt idő van, melyet a nyelvtanírók „Prétérit
éloigné" távolabbi múltnak neveznek, mely azonban az úgynevezett
történeti múltnak (aoristosnak) felelhet meg. Ez ismét összetétel.
Egyes-szám.
1. izán núen
birék
2. „ sénduen bírál
3. „ záen
bíra
stb.

Egyes-szám.
1. izan nincan valék
2. „ sinan valál
3. „ zan
vala
stb.

a többes szám is egészen rendes.
*) Az ékezetet illetőleg szíveskedjék az olvasó előbb a hangsúlyról szóló
részt áttekinteni az értekezés végén.
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A régmúlt idő és a történeti múlt közt — prétérit éloignó —
csak azon különbség van, hogy a határozatlan segédige ismételtetik,
a hajlított ige alakja ugyanaz, és pedig nem más, mint az aligmúlt,
így : izán izán núen bírtam vala, izán izán sénduen bírtál vala stb.
Az esse igénél: izán izán nincan voltam vala, izán izán sinán stb.
J'ÖVÖ

idő.

A baszk nyelvben a spanyol nyelvtanírók, mint Larramendi,
Lardizaval, háromféle jövőt különböztetnek meg a jelentömódban:
futuro imperfecto az egyszerű jövőnek felel meg, futuro perfecto
proximo múlt jövő, és fut. perf. remoto föltételes jövő.
Egyszerű jövő.

Egyes-szám.
1. izangó det
2.
„ dézu
3.
„
du

1. izangó naiz
2.
„ séra
3. „
da

Többes-szám.
1.
„
dégu
2.
„ dézute
3.
„ dúte
bírni fogok, fogsz, stb.

1. „ gúera
2.
„ sérate
3. „
dira
leszek, leszesz, lesz stb.

A múlt jövő — futuro perfecto proximo — két jövő közt a
viszonylagos múltat jelenti, mint a németben: nachdem ich gegessen
habén werde, melyben nincs meg azon feltételes értelem, mint a la
tin arnavero, magyar látandók alakban.
Ezen jövő a spanyol nyelvben: yo Jiabré tenido alakkal fejez
tetik k i ; a baszkban a detf dézu, du vagy a naiz, séra, da jelenidei
alak elé a jelen és jövő participium tétetik : izán, izangó, det, dézu
du birandok, birandasz, birand, izán, izangó, naiz leendek leendesz stb.
A föltételes jövő, — futuro perfecto remoto — mely már in
kább megfelel a latin arnavero alaknak, a baszkban úgy képeztetik,
hogy a jelen és jövő igenév az alig múlt alakjával kapcsoltatik
egybe, mint:
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E g y e s - szám.
birandok s bírandó ttam;
1. izán izangó núen
2- „
n sénduen
3. „
!) zúen

leendek s leen dettem.
1. izán izangó nincan
2- ,
n síúan
3. „
n zan

Többes -szám.
1.
23.

»
„
„

»
)?

n

gúenduen
sénduten
zúten

1.
2.
3.

n
n

„

n
n
n

guiúan
sinaten
síran.

Parancsolómód.
Egyes-szám.
bírd, bírja
2. izán ézazu (ezak ezan)
3. „ béza

légy? legyen
2. izán zaite
3. „ bédi

Több es-szám.
2.
3.

ézazate
„ bézate

n

2.
3.

„ zaítezte
„ bítez.

Ezen alakokban az a e ai i hangzók a segédigék tőjét ké
pezik. Föltűnő főkép a habere értelmű igénél a minden személynél
előforduló z betű, s illetőleg za szótag, mely a lenni igénél —. úgy
látszik — mintha elülálló személyraggal olvadt volna egybe; és e
ragban, mely a kötmódban is megvan, kell rejleni a szükségesség
kellékének. A 6 az egyes és többes harmadik személyben azonos a
ba előraggal, mely az óhajtást jellemzi, mint a franczia nyelvben a
que kötszó, ós így beza — qu'ii ait, bédi = qu'il sóit.

Köt mód.
A kötmódban két időt különböztetünk meg, a jelentés multat,
melyek összetétel által képeztetnek, mint:
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Jelenidö.
Egyes-szám.
hogy bírjak stb.
1. ezdn dezaddn
2. „ dezaztin
3. „ dezdn

hogy legyek stb.
1. izdn nádin
2. „ zaitesén
3. „ dedín

Többes-szám.
1.
2.
3.

„
„
V

dezagűn
dezazúten
dezdten

2.
3.

„ gaiteséu
„ zaitézten
„ ditesén.

Ezen idomban a habere ige elemzése könnyű. A kezdő d a
tárgyeseti rag, za azon szükségesség ragja, mely a parancsoló mód
ban is megvan, és melynek kiegészítése a személyek végén lévő an
multidöi rag, az ismeretes személy és a többest jelentő te ragok fölismerhetök, és ha a tő az e betű, még az el marad fen, mint az első
személy-rag.
Nem oly egyszerű a megfejtés a lenni igénél. A személyragokon
kivül, melyek elül tapadnak az igéhez, és a kötmód jegyén, az n be
tűn, kivül az egész idomot az úgynevezett árja nyelvbeli tökély jel
lemzi, mert a töt ragjától nem igen lehet megkülönböztetni.

Múlt idő.
(hogy bírtam stb.)

(hogy voltam stb.)

Egyes-szám.
1. izdn nezdn
2. n senezdn
3. » sezdn

1. izdn nendín
2. „ sindesén
3. „ sedin
Többes-szám.

J.
2.
3.

guenezdn
n senezdten
sezdten
ii
??

1.
2.
3.

gumaesen
sindézten
sintesén.

Ha ezen idomokat a núen és níncan aligmúlt idomokkal vetjük
egybe, a habere igénél szembetűnők a változások. A személyragok
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megmaradtak elül, a multat jelentő n a végén; e betű a tö, de egy
új szótag zajárúit hozzájok, mint mód jelelő; a tárgyes eti d rag egé
szen össze- vagyis inkább elolvadt az idomban. A nendin alaknak
elemzését ily nagy változások mellett meg sem kísérthetjük, e rész
ben a nyelv talán még a született baszknak sem ád felvilágosítást.
A. föltételes és óhajtó módot a nyelvtanírók eléggé nem külön
böztetik meg, modo condicional és franczia nyelven mode optatif
neve alatt foglalván egybe, sőt némelyek a kötmóddal is egybeve
tik, bár különböző ragjaik egymástól határozottan megkülönbözte
tik. Lardizaval világosan mondja, hogy a ke szótag az óhajtást, a ha
előrag pedig a föltételt jelenti, így tehát a baszk nyelv világosan
megkülönbözteti az óhajtást a föltételtől, mit tudtomra egy ismert
nyelv sem tesz, és a franczia csak úgy segít magán, hogy az óhaj
tás után si kötszóval a föltételt indicativussal fejezi ki, mint: f acheterais ce cheval, si f avais de V argent, megvenném e lovat, ha pén
zem volna. E példában a franczia nyelv némileg képes megkü
lönböztetni az óhajtást a föltételtől, mit a magyar nem tehet; ellen
ben egyik tökélye a baszk nyelvnek, hogy e két igemódra külön
ragja van, és nem kénytelen az ember ismételni szavait.
Lardizaval e kettős módnak négy igeidőt tulajdonít, és az a
különös, hogy jelen helyett jövőt mond. Nem lehet ugyan tagadni,
logicailag véve helyesen, de a nyelvszokás ellenére, mely jelennek
mondja, bár csakugyan a cselekvény jövőre vonatkozik, mint a fen
tebbi példából is látható. így a ragok különböző volta szerint a két
módot én is megkülönböztetem, és előadom előbb az óhajtó, s azután
a föltételes módot.

Óhaj tó mód.
Ennek képzése szabályszerüleg a ke utórag által történik, mely
az aligmúlt alakjaihoz ragasztatik, elhagyván a múlt n, an, en jellegét.

Jelenidö.
bírnék, -ál stb.

volnék, -ál stb.
Egyes-szám.

1. izangó núke
2.
„
sénduke
3.
„ lúke

1. izangó níncake
2.
„
sínake
3. „
lícake
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Többes-szám.
1.
2.
3.

7?
V

ti

gúenduke
sendúkete
lúkete

1.
2.
3.

n
n

guíáake
siúateke
Ucateke.

Az egyes és többes harmadik személy mindkét idomban t be
tűvel kezdődik, mely a rendes szokástól eltér, de meg nem fejthető,
és zúen helyett lúke áll.

A múlt
a jelenidővel mindenkor megegyez, csajk hogy a személyek után a ke
módraghoz a múlt an ragja járul még, így: izangó núkean bírtam
volna, izangó séndukean bírtál volna stb. izangó níncakean voltam
volna, izangó sinakean voltál volna stb.

F'óltételesmód.
Ezt ba előrag jellemzi, mely az ige személy idomait megelőzi,
és a tővel egybeolvad.

Jelenidö.
ha bírnék -ál, -a stb.

ha volnék, -ál, -a stb.

Egyes-szám.
1. izangó banú
2.
„
basendú
„
balú
3.

1. izangó baninc
2.
„ basiád
3.
„
balic

Többes-•szám.
1.
2.
3.

n

baguendú
basendúte
balúte

1.

n

3.

„

baguiúd
basiúáte
halicdte.

A föltételes mód múltja a jelenhez hasonló, csak az állapotjegyző helyett elébe tétetik az igenév múltja izán, mint: izdn banú
ha bírtam volna; izán baninc ha voltam volna stb.
1. Jegyzet. Hogy az óhajtó és föltételes mód az indicativus
aligmúltjától képeztetik a baszk nyelvben i s , e körülmény a nyel
vész előtt nem fog különösnek látszani.
2. Jegyzet. Azon körülményből, hogy az an en ragok a je-
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lentő-, köt- és óhajtó mód múltjainak személyeihez egyaránt tapad
nak, okvetlenül következik, hogy e szótagok a múlt idő jellegét teszik.
11. §.
Előre bocsájtottuk a két segédige időinek képzését legegysze
rűbb idomaikban, a habere det, dézu, du igét a harmadik személyü
egyes tárgyesettel, a lenni naiz, séra, da igét pedig minden tulajdo
nitól vonatkozás nélkül. E segédigék többi idomait a cselekvő s ille
tőleg középigék hajlításának fejtegetésénél fogjuk előadni, miután
a szíves olvasó emlékezni fog, és a baszk ige jelenidejének hajlításából is tudja, hogy e nyelvben az igék aránytalanul nagyobb része
segédigékkel hajlíttatik, és csak egy csekély része van még fen azon
baszk igéknek, melyek az ősi egyszerű hajlítás módot követik, leg
alább a jelentőmód jelen és aligmúlt idejében és a parancsoló mód
ban, mert egyébb időképzésok segédigékkel történik.
A jelentömód aligmúltjának hajlítása tehát a legtöbb igénél a
baszk nyelvben segédigékkel történik, még pedig a cselekvő igék
nél a det, dézu, du habere, a közép és szenvedő igéknél a lenni naiz,
séra, da segédigének aligmúltjával, melyeket fentebb adtam elő ; ter
mészetesen a jelzett ős, vagyis egyszerű, hajlításu igék tisztán azok
nélkül hajlítatnak.
A különféle viszonyok, mint a jelenidőnél, az aligmúltban is
a segédigén fejeztetnek ki, míg a hajlított ige participiuma változat
lanul marad.
A aligmúlt időnél megtartjuk a már egyszer követett rendet a
XVIII. alakra nézve, kihagyván ezúttal is a második személy eu, ew/í,
hi, hik alakjait, és csak az udvarias zu-ét tartván meg.
1. Alak.
A jan enni igének participiuma játén után tétetik a segédige,
még pedig a harmadik személy egyes-számu tárgyesetével is ismer
tetett núen, sénduen stb. mely alakban már a tárgyeset benfoglaltatik, mert játén núen a. m. eszem vala (azt). Es így:

NtELVTU

D. KÖZLEMÉNYEK.

V.

<SO

434

EIBÁRY FERENCZ.

a) Összetett alak
Többes-szám.

E g y e s - s z á m.
eszem vala
1. játén núen
eszed
2. n sénduen
»
eszi
3. n zúen
ÍJ

1.
l . j játén
< it< gúenduen esszük vala
2. » sénduten eszitek „
eszik
„
3. 55 záten

b) Egyszerű alak:
Ismét az ekarri = hozni igét vévén mintául, melynek tője ekar,
mely azután az egyes harmadik személyi tárgyesettel így hajlíttatik :
Egyes-szám.
1. nékarren hozom vala
2. sénekarren hozod „
3. sékarren hozza „

Többes-szám.
1. gűenekarren hozzuk vala
2. sénekarten hozzátok „
3. sékarten
hozzák „

Ezen alakban, mint a segédigénél, a személyragok elül tapad
nak az ige személyeihez, és ugyanazok u. m. n sen se} gu sen se\ csak
az egyes és többes harmadik személyben van némi csekély eltérés;
— a végső en szótag a múlt idő jelzője; a tő ekar, melynek r betűje
a jóhangzat miatt több személyben megkettőztetett; a többesi t szinte
megvan, de a tárgyeseti rag nem található, hihetőleg a tővel ol
vadt egybe.
11. Alak.
A harmadik személy többesi tárgyesetével, a képzés a jelenidőhöz hasonlít, valamint ott du-b6\ lesz ditu, úgy az aligraúltban
núen-ból lesz nituen, mint:
a) Összetett alak (eszem, eszed, eszi vala azokat stb.):
Egy. sz. 1. játén nituen
2. „ síúituen
3. „ sítuen

Több. sz. 1. játén guínituen
2. „
sinituzten
3. „ sítuzten

b) Egyszerű alak (hozom vala azokat):
Egy. sz. 1.
2.
3.
Ezen

nékarzkien
Több. sz. 1. guénekarzkien
sénekarzkien
2. sénekarzkiten
sékarzláen
3. sékarzkiten
alakot az előbbivel hasonlítván egybe, ép úgy, mint a
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jelenidőben, az összetett idomban íw, az egyszerűben zki gyarapodást
találunk, mely szótagok a többest jelentik; az elsőnél a tő hangzója
i-re változott, míg a másodiknál változatlanul maradt. E szabálysze
rűséget a szíves olvasó a többi alakban is észlelheti.
/ / / . Alak.
Az első személy egyes számú tárgyesetével, mely a személyido
mokhoz elül tapad.
a) Összetett alak (te eszel vala engem):
Egy. sz. 1.
2. játén nínduzun
3. „ nínduen

Több. sz. 1.
2. játén nínduzuten
3. n
nínduten

b) Egyszerű alak (te hozol engem):
Egy. sz. 1.
2. nénkarzun
3. nénkarren

Több. sz. 1.
2. nénkarzuten
3. nénkarten

A első személy tárgyeseti ragja, a nin, nen szótag, elül van, u
és kar a tök, a vég n és en a múltidő jellegei; a személyragok könynyen felismerhetők az egyes és többes második személyben, a har
madik személyben mindkét számban hiányoznak; a t betű a többes
szám jellege, míg a közbe szúrt d betű csak az euphonia végett van,
a tárgyeset és a tő betűje közt az összetett alakban.
IV. Álak.
A második személy udvarias zu alakjának tárgyesetével, mely
sin és se,n ragokban tapad elül az igéhöz, mig itt is a személyragok
hátul a tő után ragasztatnak, mint az első és második személy egyes
és többes-számu tárgyesetével, minden alkalommal.
a) Összetett alak (én eszlek vala téged):
Egy. sz. 1. játén síndudan
2. ,, —
3. „ sínduen

Több. sz. 1. játén sindugun .
2. „
3. „ sínduten
28*
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b) Egyszerű alak (én hozlak vala téged):
Egy. sz. 1. sénkardan

Több. sz. 1. sénkargun

3. sénkarren

3. sénkarten

Ezen alakban csak az első személy d-]e igényel magyaráza
tot, de hihetőleg t helyett áll, melyet mint az első személynek mind
alanyi mind tárgyi ragját már a jelenidőnél találtunk, az alak egyébb
szótagjai nem szorulnak magyarázatra.
V. Alak.
Az első személy többes-számu tárgyesete gu, guk szintén a
személy idomok előtt, míg a szemelyragok a tő után állnak
a) Összetett alak (te eszel vala minket):
Egy. sz. 1.
-•
2. játén gúinduzun
3. „ giíinduen

Több. sz. i.
2. játén guínduzuten
3. „ gúinduzten

b) Egyszerű alak (hozol vala minket):
Egy. sz, 1. *— — •—
2. gúenkarzun
3. gúenkarren

Több. sz. 1.
2. gúenkarzuten.
3. gúenkarten

Ezen alak minden ragjai világosak, a tárgyeseti gu rag után
in, en szótagok a múlt idő fogalmának erösbítése.
VI. Alak.
A második személy többes-számu tárgy esete zu, zuk, melyet
az összetett alakban sin az egyszerűben sen rag képvisel.
a) Összetett alak (én eszlek vala titeket) :
Egy. sz. 1. játén sínduztedan
2. — — —
3. „ sínduzten

Több. sz. 1. játén sínduztegun
2. —
—
3. „ sínduzteen
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b) Egyszerű alak (hozlak vala titeket):
Egy. sz. 1. sénkartedan
2.
3, sénkarten

Több. sz. 1. sénkartegun
2.
3. sénkarteen

Mivel a IV. és VI. alakban a tárgyi rag ugyanaz, ha e két ala
kot egybehasonlítjuk, azt találjuk, hogy a Vl.-bana többes-szám ki
fejezésére a tö és személyragok közé te szótag szúratott, miért is a
többes harmadik személyben még egy e betű növekedés látható.
VII.

Álak.

Ezen és a következő alakokban a tárgyeset mellé még tulaj
donító is járul, mint a jelenidÖben, a képzési módra nézve a két idő
ben teljes összhangzás van, és a külömbség csak abban mutatkozik,
hogy az alig múltidöben a személyragok az igetÖ előtt, a jelenben
utána állanak.
a) Összetett alak (te eszed vala azt nekem):
Egy. sz. 1.
—
2. játén síAidan
3. „ sídan

Több. sz. 1.
—
2. játén sínidaten
3. „ sídaten

Mint a jelenidö ugyanezen alakjánál láttuk (lásd a 67. 1.) az
első személy dativusa da, és pedig mind a két alakban.
b) Egyszerű alak (te hozod vala nekem azt):
Egy. sz. 1. — —
2. sénekardan
3. sékardan

Több. sz. 1. — —
2. sénekardaten
3, sékardaten
VIII.

Alak.

Valamint a jelen időben, ezen alak az előbbitől csak zki szó
tag által különbözik, mely a tö és a dativus ragja közé szúratik, és
ekkor az első személy egyes tulajdonítója mellett a harmadik személyü mutatónévmás többesét jelöli, mint;
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a) Összetett alak (te eszed vala nekem azokat) :
Egy. sz. 1. — —
2. jdten síhizkidan
3. „ sízkidan

Több. sz. 1.
— —
2. jdten sínizkidaten
3. „ sízkidaten

Az egyszerű alakban a képzés még világosabb mint: sénekardan te hozod vala nekem azt, sénekar-zki-dan te hozod vala nekem
azokat, sekar-zki-dan ö hozza, vala nekem azokat stb.
IX. Alak.
A harmadik személyü egyesi tárgyeset mellett a második sze
mély zu zuk egyesi tulajdonítója ép oly feltünöleg alkalmaztatva,
mint a jelenidőban, hol jdten dízut a. m. én eszem azt neked, az
aligmúltbanjcítarc nízun én eszem vala azt neked.
a) Összetett alak (eszem vala neked azt):
Egy. sz. 1. jdten nízun
2.
— —
3. „ sízun

Több. sz. 1. jdten guínizun
2. — " —
3. „ sízuten

b) Egyszerű alak (én hozom vala azt neked):
Egy. sz. 1. nékarzun
2. — —
3. sékarzun

Több. sz. 1. guénekarzun
2. — —
3. sékarzuten
X. Alak.

A második személy egyesi tulajdonítója mellett a mutató név
más többes-számu tárgyesete az ismételve említett módon zki szótag
által fejeztetik ki az előbbi alakon, mmt jdten nizkizun én eszem vala
azokat neked, jdten guíAizkizun mi esszük vala azokat neked, vagy
az egyszerű alakban: sékar-zki-zun ő hozza vala azokat neked, guénékar-zki-zun mi hozzuk vala azokat neked stb.
XI. Alak.
Mind a tárgyeseti mint a tulajdonító harmadik személyben
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egyes-számban , az utóbbit mint a jelenidó'ben az o betű képviseli
(I. füz. 69. 1.)
a) Összetett alak (én eszem vala azt neki):
Egy. sz. 1. játén níon
Több. sz. 1. játén guíAion
2. „ sínion
2. „ síriioten
3. „ síon
3. n síoten
b) Egyszerű alak (hozom vala neki azt):
Egy. sz. 1. néJcarkion
Több. sz. 1. guénekarkion
2. sénekarkion
2. sénekarkioten
3. sékarkion
3. sékarkioten
XII.

Alak.

A tárgyeset többes-száma az egyes tulajdonító mellett s az
összetett alakban zki, az egyszerűben, hol már a különben megfejthetlen ki szótag fordul elö, egyszerűen közbeszúrt z betű által fejez
tetik ki, mint játén nízkion én eszem vala azokat, játén siniskioten
ti eszitek vala azokat neki, sénekar-z-kion te hozod vala neki
azokat stb.
XUL

Alak.

Az első személy többes számú tulajdonítója guri a mutató név
más egyesi tárgyesetével, amazt a gu rag képviseli, ez a tövei egybe
olvadt, mint rendesen az aligmúlt alakjaiban mindenütt.
a) Összetett alak (te eszed vala nekünk azt) :
Egy. sz. 1. — —
Több. sz. 1. — —
2. játén sínigun
2. játén síúiguten
3. „ sígun
3. „
síguten
k) Egyszerű alak (te hozod nekünk azt) :
Egy. sz. 1. — —
Több. sz. 1. — —
2. sénekargun
2. sénekarguten
3. sékargun
3. sékarguten
XIV. Alak.
A előbbi alak többese, azaz a mutató névmás többes tárgy
sete a többes-tulajdonítóval, melyet zki szótag jellemez, mmt játén
síni-zki-gun eszed vala nekünk azokat, sénekar-zki-guten ti hozzátok
vala nekünk azokat stb.
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XV.

Alak.

Zuei második személyü többes-számú tulajdonító az egyes-sasámu harmadik személyü tárgyesettel. Minthogy az egyes dativust is
már zu szótag jellemzi, a többes jelölésére még azonkívül ie rag jön
ezen alakban, ép úgy mintajelenidöben, mind az egyszerű mind az
összetett alakban.
a) Összetett alak (eszem vala azt nektek): •
Egy. sz. 1. játén nizuten
Több. sz. 1. játén guínizuten
2. —
—
2. — —
3. n sízaten
3. „ sízuteen
b) Egyszerű alak (hozom vala azt nektek):
Egy. sz. 1. nékarzuten
Több. sz. 1. guénekarzuten
2.
— —
2.
— —•
3. sékarzuten
3. sékarzuteen
XVI.

Álak.

Képzése ismét egyszerű, a szokott többest jelentő zki betoldá
sával, játén ní-zki-zuten eszem vala azokat nektek, guénekar-zki-zuten
hozzuk valak nektek azokat stb.
XVII.

Alak.

Harmadik személyü többes dativus, és harmadik személyü
egyes tárgy eset; jellege o betű, mint a XI. alakban, a többes te raggal.
a) Összetett alak (eszem vala nekik azt):
Egy. sz. 1. játén níoten
Több. sz. 1. játén guíúioten
2. n síMoten
2. „ síáioteen
3. „ síoten
3. „ síoteen
A többes második és harmadik személyben a te többest jelentő
rag már előfordulván, még külön e betű áll á többes jellemzésére.
b) Egyszerű alak (hozom vala azt nekik):
Egy. sz. 1. nékarkioten
Több. sz. 1. guénekarkioten
2. sénekarkioten
2. sénekarkioteen
3. sékarkioten
3. sékarkioteen
XVIII.

Alak.

Az előbbinek többese, melyben a harmadik személyü névmás
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többes-számu tulajdonitója és tárgyesete foglaltatik. E többes-szám
az Összetett alakban zki, az egyszerűben, hol már fölös ki szótag is
van, z rag által fejeztetik hl, játén ní-zki-oten én eszem vala nekik
azokat, sénekar-z-kioten te hozod vala nekik azokat stb.
12. §.
A jelentő mód többi időinek kéjpeztetése. A jelentömód többi
időinek képzése mind az összetett, mind az egyszerű hajlításu igék
nél Összetételek által történik, még pedig oly módon, hogy az ige.
név jelen, múlt és jövő alakja, tehát játén, ján,jangóf ez utóbbi oly
kor a lenni igének izán részesülőjével kapcsolatban, a segédigék je
len és aligmúlt alakjaival tétetik össze, még pedig a különböző ige
idők és azok viszonyainak különböző kifejezéseinél különbözőlég, így :

Múltidö.
A múltidejü igenév ján és a habere segódige jelen det, dézu,
du alakjaiból képeztetik, így íján det ettem azt, ján dítuzu te etted
azokat, ján dídazutu ti ettétek nekem azokat, ján diguzute ti ettétek
nekünk azt, jan dízkiguzute ti ettétek nekünk azokat stb. Az egy
szerű hajlításu igék ezen időt szinte összetétel által képezik az
ekatrrí igének tője és múlt participiumaekarrí,ehhez járúlnakadet,
dézu, du segéd igének különféle viszonyokat kifejező alakjai és így
lesz a jelentő mód múltja: ekarrí det hoztam azt, ekarridítut hoztam
azokat, ekarrí dídazu te hozod nekem azt stb.

Történetimúlt

(Perfecto remotoj.

A múltidejü igenév és a habere segédige aligmúlt núen, sénduen
alakjaival összetéve, mint: játén núen e\ém,ján sénduen eved azt, ján
nízun én evem neked azt, ján nízkizun én evem neked azokat stb.
Az egyszerű hajlításu igéknél: ekarrí núen hozam azt, ekarrí nízun,
hozam neked azt, ekarrí sínigun te hozád nekünk azt stb.

Eégmúltidö.
A hajlított ige múlt idejű igeneve és a segédige izán jelenparticipiumával köttetik egybe, minden viszonyt illetőleg, a habere se-
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gédige núen, sénduen, zúen stb. aligmúlt alakja, mini'.ján izán núen
ettem vala azt, ján izán sínizkidan te etted vala nekem azokat stb.
Az egyszerű hajlitásu igénél hasonlólag: ekarrí izán núen hoztam
vala azt, ekarrí izán sízun ö hozta vala neked azt.

/. Jövö.
A segédige det, dézu, du jelenidejü alakjai elé a különféle vi
szonyokban a segédige jövö participiuma tétetik, s lesz : jangó det
enni fogom azt, jangó dituzu te fogod enni azokat, jangó názu te
fogsz enni engem stb. Az egyszerű hajlitásu igénél ezen jövö alakú
igenév, ha a tő hangzón végződik, ko végzettel képeztetvén lesz :
ekarríko det hozni fogom azt, ekarríko záitut hozni foglak, ekarríko
gaítuzu hozni fogsz minket stb.

II. Jövö vagyis múlt jövö.
(Futuro perfeeto proximo).
Ugyan azon jelenidejü segédige, csakhogy a múlt igenévhez
még a segédige jövő részesülője is járul, mint: ján izangó det eendem azt^'cm izangó díot eendem neki azt vagy ekarrí izangó díothozandom neki azt, ekarrí izangó dízkiot hozandom neki azokat stb.
•

III. Jövö vagyis

foltételesjövö.

(Futuro perfeeto remoto).
Az igenév alakjai megmaradnak a segédige alig múltjával
kapcsolatban, mint: ján izangó núen eendem vagy — változás oká
ért mondhatnók — eendettem azt, ján izangó síúituen te eended azo
kat ; ekarrí izangó nízun én hozandom neked azt, ekarrí izangó nizkizun én hozandom neked azokat, ekarrí izangó nínduzun te hozandasz engem stb.
13. §.

P ar

ancsolómód.

A.) Egyszerű igehajlítás.
E módnak csak jelenidei képzése van, és a legegyszerűbb, mi
nőt csak gondolni lehet, mely ezen ősi nyelv egyszerű eredeti logi-
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cáját a legvilágosabban mutatja' föl, s mely az egyszerű ős hajlításu
igéknél hajszálnyira sem tér el a szabálytól. Ha ezt fölállítjuk, a szives olvasó minden nehézség nélkül önmaga képezhet bármely vi
szonyra vonatkozó igealakot. Ugyanis az ige tője képezi az alapot,
ehhez járulnak előbb a tárgyeseti és tulajdonítói viszonyragok, és
a második személyben ennek k, n vagy zu ragjai, míg a harmadik
személyt a tő elébe tett b betű jellemzi személyrag nélkül. így az
ekarri hozni igének tője ekar lévén, hozd = ékarzu, hozza ö = békar,
hozzátok = ékarzute, hozzák = békar-te, hol a te szótag az ismere
tes többest jelentő rag.
Ezen egyszerű, egyes harmadik személyü tárgyesettel bíró
alakból már most, az ismert és a jelen és aligmúlt időben azonos
viszonyragokkal bármely alakot is is könnyű képezni, így például
vegyük mindjárt az előbbi alak többesét, melyet zki szótag jellemez,
lesz: ékarzkizu hozd azokat, békarzld hozza azokat, ékarzkizute hoz
zátok azokat, békarzkite hozzák azokat.
Vegyük továbbá például a XIII. alakot a mutató névmás egyesszámu tárgyesete mellett az első személyü guri többes tulajdonló
val, s lesz:
Egy. sz. 2. ékarguzu
3. békargu

Több. sz. 2. ékarguzute
3. békargute

hozd, hozza nekünk azt, hozzátok, hozzák nekünk azt. Ezen alakban
a gu szótag az első személy többes tulajdonítóját jelöli. Ha most
már a tárgyeset többesét is ki akarjuk fejezni, a tő és tulajdonítói
rag közé zki szótag tétetik közbe, mint:
Egy. sz. 2. ékarzkiguzu
3. békarzkigu

Több. sz. 2. ékarzkiguzute
3. békarzkigute

hozd, hozza nekünk azokat.
Ezen általános szabályszerűségtől némi kivételt látszanak ké
pezni a III. és V. alakok, melyekben az első személy egyes és többes-számu tárgyesete fordul elő, és melyek képzése következő :
III. Alak. (hozz engem stb.)
Egy. sz. 2. énakarzu
3. bénakar

Több. sz. 2. énakarzute
3. bénakarte,

hol az első személy egyes tárgyesetét az en rag képviseli, mely elül
tapadván az igével a tő e hangzóját a-ra változtatja.
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V. Alak. (hozz minket stb.)
Egy. sz. 2. égakarzu
3. bégakar

Több. sz. 2. égakarzute
3. bégakarte

Itt úgy látszik, hogy a többes első személyü tárgyeset, me
lyet mint a jelenidöben a ga szótag képvisel, a tőt hasítja ketté, és
így elemezendő: é-ga-kar-zuf b-é-ga-kar. A szabályszerűség külön
ben minden egyébb ige alakra nézve változatlanul fenáll, természe
tes, hogy a második személy tárgy- és tulajdonító eseteit kifejező
viszonyoknak megfelelő alakok — a kétértelműség elkerülésének
tekintetéből — hiányoznak.
B) Összetett ige hajlítás.
A habere segédige parancsoló módját egyes harmadik szemé
lyü tárgyeBettel a 10. § ban adtam elő, mely:
Egy. sz. 2. izén ézázu
3. „ béza

Több. sz. 2. izán ézazuée
3. „ bézate

bírd, bírja, bírjátok, bírják.
Az összetett hajlításu igéknek a múlt igeneve mellett ezen se
gédige használtatik, mint egyébb módok- és időknél a parancsoló
módban is, ezen jelöltetnek a különféle tárgy- és tulajdonítói eseti
viszonyok különböző ragok által, ép oly egyszerű következetesség
gel, mint az egyszerű hajlításu igéknél, csakhogy némely alakban
a ragok betűi símulás által rokon hangokká változtak át. így ha a
harmadik személyü többes tárgyesetet akarjuk jelölni, az alak követ
kezőkép változik:
II. Alak. (edd, egye azokat stb.)
Egy. sz. 2. ján ícacu
3. „ bíca

Több. sz. 2. ján icacute
3. „ bícate

hol először is a tő hangzója állandóan i-re változott, a c hang te-böl
vonatott egybe, és ezt helyettesítvén, a c helyett a za szótagban fel
találjuk a parancsolómód jellegét, a t betű — az egyes második sze
mélyben ismételve — a többest jelentő rag, mely a második sze
mélyraggal t. i. 2tt-val szinte c hanggá olvadt egybe: ícacu, icacute
tehát így volnának elemezendök: í-t-za-t-zu, í-t-za-t-zu-te, bíca =
b-í-t-za személyrag nélkül, b lévén a harmadik személyben az óhaj
tás kifejezése, mint a franczia nyelvben: qu' ii mange,
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III. Alak. (egyél, egyen engem stb.)
Az első személy egyes-számu tárgyesetével:
Egy. sz. 2. ján názazu
3. „ ndza

Több. sz. 2. ján názazute
3. „ názate

hol az elül álló na szótag az első személy tárgyesetét éa az ige
töt jelöli.
IV. és VI. Alak.
. A második személy egyes számú tárgyesetével: ján bízaica
ján bízaicate, egyen, egyenek téged, melyben a tö í, mely a tárgy
eseti és módjellegi rag előtt ismételtetik, za szótag a második sze
mély tárgyesete, és a tö a hangzója, a ca rag fz-böl olvadt egybe,
és a módjelleget képezi. Ezen alaktól a VI. csak abban különbözik,
hogy a személyek végére még te szótag ragosztatott a tárgyeset
többesének kifejezésére, tehát: ján bízaicate, bízaicatee, egyen tite
ket, egyenek titeket, mely utóbbi kifejezés végső e bstüje már is
mételve említetett.
V. Alak. (egyél, egyen minket stb.)
Az első személy gu, guk többes tárgyesetével :
Égy. sz. 2. ján gáicazu
Több. sz. 2. ján gáicazute
3. „ gáica
3. „ gáicate
Ha ezt a IV-kel hasonlítjuk egybe, látjuk, hogy ga szótag a
tárgyeset, a tö i-re változott, t többesrag a za módjelleggel ca szótaggá
olvadt egybe.
A többi viszonyokat kifejező igealakokat illetőleg, ezeknek
képzése szabályszerüleg történik, és a jelen és aligmúlt idő alakjai
nak képzése módjait tekintvén, a parancsoló mód tőjének hangzója
amazokéval azonos, és általában megjegyzendő :
a) A második személyben mindig a módjelleg és tö za szó
taggá olvadnak egybe a személy idom elején, ezt követik a tárgy- és
tulajdonító eseti ragok, végre a második személyrag zu válto
zatlanul *).
b) A harmadik személy jellege 6, ezt követi a tö i betűje és a
módjelleg, végre a tárgyeseti és tulajdonitól viszonyragok. így
például:
*) A közönségesebb megszóllításnál h, vagy nó'k irányában n magában,
vagy hangzóval, de a második személy ezen alakjait elmellö'ztem,
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VII. Alak (edd nekem azt stb.).
Harmadik személyü egyes tárgyeset s első személyü egyes tu
lajdonító esettel niri = nekem, mely az igéknél da raggal jelölte
tik, lesz:
Egy. sz. 2. ján zádazu
Több. sz. 2. jdn zádazute
3. „ bízat
3. „ bízatet
hol a harmadik személyben ép oly megrövidítés fordul elő, mint az
illető jelenidei alaknál a dit kifejezésben (1. 67. I.)
VIII. Álak.
Ezen alak többese szabályszerüleg zki szótaggal képeztetik,
s így lesz azt helyett azokat, mint: ján zázkidazu edd nekem azokat,
ján bízaskit egye nekem azokat stb.
XVII

Alak (edd, egye azt nekik stb.).

Harmadik személyü egyes tárgyeset s többes tulajdonítóval:
Egy. sz. 2. ján zájotezu
Több. sz. 2. ján zájotezute
3. „ bízajote
3. „ bízajotee
Ennek többese a XVIII. alak zki raggal képezve lesz: ján
zázkiotezn edd azokat nekik, ján bízazkiote egye azokat nekik stb.
Mint a szives olvasó láthatja, egészen szabályosak, valamint a többi
viszonyra szolgáló igealakok is.

Köt mód.
Jelenidö.
A kötmódnak, mint fentebb mondottuk, két ideje van : jelen és
múlt, amaz a det, dézu, du egyszerű jelen idei, emez pedig a núen,
séndúen, zúen aligmúlt idei alakból képeztetik az összetett hajlításu
igéknél. Az I. alak képzését ugyanott fejtettük meg, mind a jelen,
mint a múlt időre nézve, valamint a segédige megfelelő alakját is
egyes-számu barmadik személyü tárgyesettel. Ha most cselekvő és
összetett hajlításu igénél bármely viszonyt akarunk kifejezni, ennek
múlt igenevét tesszük a segédige megfelelő alakja elé, így: ján dezadán hogy egyem azt, ján dezazún hogy edd azt stb. Ebből azután
a többi viszonynak megfelelő igealakok képzése szabályszerüleg
foly minden fontosabb eltérés nélkül f'a kezdő d betű mindig a
tárgyeseti rag, utána következik a tő, mely többnyire a többi alak
ban ?, ezt követik a módjelleg za és a viszonyragok, melyekhez
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végre az ige személyragjai járulnak, mint például: hogy te edd nekem
azt, jan d-í-za-da-zú-n} hogy ti egyétek nekem azt, jan d-í-za-da-zú~
te-n, hol a végső n betű még a módjelleghez tartozni látszik.
így megy ez a többi igealakban i s : jdn dizajodán hogy én
egyem azt neki^'em dizazkiodan, hogy én egyem azokat neki stb.
mely alakokban a második d az első" személy ragja t helyett, an pe
dig a módjelleghez tartozik, mert a baszk nyelv eszméje szerint még
a kötmód jelen idejében is a rnúltidö némi fogalma rejlik.
Némely alakok eltérőknek látszanak így például a
II. Alak (hogy én egyem azokat).
Egy. sz. 1. jdn dicaddn
2. „ dicazún
3. n dicdn

Több. sz. í.jdn
2. „
3. „

dicagún
dicazúte
dicdten

de itt a c hang tz-bó\ olvadt egybe: di-t-za-zu-n, t pedig semmi egyébb
mint a többes-szám jellege.
IV. Alak (hogy én egyelek).
Egy. sz. l.jdn zaicadán
Több. sz. 1. zaicagún
S.jári zaicdn
3. zaicáten
Mely alakban a személyek elején levő za szótag a második
személy tárgyesete zit-ból, i a tö, ca7 za helyett a módjegy, melyet
a személyragok követnek, a végén n betű módjelleg.
Az V. és VI. alakok megfelnek a parancsoló mód hasonalakjai
nak; megfejtésök is ott van adva, míg a többi alakok egyáltalában sza
bályszerűség képeztetvén, azok hosszadalmas fejtegetésével fölösle
ges volna untatnom a szives olvasót.
Egyszerű alak.
Ennek képzése az egyszerű hajlítást követő igéknél a jelentőmód különböző viszonyokra alkalmazott alakjainak la szótaggal
való megtoldásából áll, mind a jelen mind a múlt időre nézve. Csak
is azon egy észrevételt kell tennünk, hogy a jóhangzat okáért az
alak végső mássalhangzója szenved némi módosulást, és a kötmód
jellege la elé még a vagy e hangzó járul, és egyedül a hangzón vég
ződő személyek kapják e kötmódot jellemző ragot változatlanul, pél
dául: dákart hozom azt, lesz a kötmódban dakard alá hogy hozzam
azt, dákarzu hozod, dakarzidá hogy hozzad azt, ddkarzkiotet én ho•
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zom nekik azokat, dakarzkiotedelá hogy hozzam nekik azokat, záJcargu mi hozunk téged, zakarguld hogy mi hozzunk téged stb.

K'ótmőd

műltideje.

a) Összetett alak.
Ennek alapjául a jelentő mód aligmúltideje szolgál; a, játén núen,
sénduen, zúen alakból lett a kötmód múltja, egyes harmadik személyü tárgyesettel: ján nezán, senezán, sezán, guenezán, senezáten, sezáten- hasonlókép ugyan azon aligmúltnak egyébb viszonyoka szolgáló
többi alakjaiból is, za szótag hozzájárulásával képeztetnek a kötmód
múltjának minden alakjai szabályszerüleg oly módon, hogy ezen
szótag mindig a tő és a viszonyrag közé tétetik, és pedig ily rendel:
először áll a személyrag, utána következik az igető, hol ez a sze
mélyraggal egybe nem olvadt, ezt követi za módjelleg, melyet a vi
szonyrag és a múlt n jellege zárnak be, vamt: játén síúidan te eszed
vala nekem azt, ján sini-za-dán hogy te etted nekem azt, játén guiúizún mi esszük vala neked azt, ján guini-zazún hogy mi ettük neked
azt. Ha ennek többesét vesszük: játén guíúizkizun mi esszük vala ne
ked azokat, ján gutái-za-zkizún hogy mi ettük (legyen) neked azo
kat stb.
Némi eltérések mutatkoznak azon alokokban, hol tu vagy du
szótag pótlékul fordul elő a rendes ragokon kivül, így a
II. Alak-ban (hogy ettem azokat stb.)
Egy. sz. l.ján nicán
2. „ siúicán
3. „ sicán

Több. sz. l.ján
2. n
3. „

guinicán
siúicáten
sicáten

hol a jelentő mód aligmúltjának — nituen — tu szótagjából a t a
módjegy z betűjével c-vé olvadt egybe; továbbá a III. IV. V. és VI.
alakban levő du szótag, a kötmód múltjában egyszerűen elhagyatik,
mint: játén ninduzun te eszel vala engem^játen sínduztegun mi eszünk
vala titeket, lesz: ján sin-za-tegún hogy mi ettünk titeket stb.
b) Egyszerű alak.
Még könnyebb az egyszerű hajlításu
képzése, mert, ez mint a jelen, la szótaggal
alak összes személyeiben a múltat jellemző
nékarren hozom vala azt, lesz i nekarrelán

igék kötmód múltjának
történik, mely minden
n betű elé tétetik, így:
hogy hoztam (legyen)
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azt, nékarzkizun hozom vala neked azokat, nekarzkizu-lá-n
hoztam (legyen) neked azokat stb.

hogy

Óhajtőmód.
J

A segédigék tárgyalásánál e mód időinek számát és képzését
már kifejtettük, és az ugyanaz mind az összetett, mind az egyszerű
hajlítási! igék minden viszonyokat kifejező alakjaira nézve, és pe
dig oly szabályszerűséggel jár, mely a szives olvasó előtt néhány
szóval egészen érthetővé lesz.

Jelenidö.
A ke raggal képeztetik, mely a segédige jelentőmód aligmúlt
alakjaihoz tapad változatlanul, a múlt w, an} en jellege elhagyásával;
ez elé járul a hajlítandó ige jövő részesülője, így : jangó núke enném
azt, jangó nítuke enném azokat, jangó guíúizuke mi ennök neked
azt, jangó guínizkizuke mi ennök neked azokat. Hasonlólag az egy •
szerű hajlításu igéknél: ekarríko nínduzuke te hoznál engem, ekarríko nínduzuteke ti hoznátok engem stb.

Múltidö.
A jelen alakjaival bír, csupán a ke szótag után még an szótag
ragasztatik mint a múltidő jelege, és így: jangó guíáizukean mi et
tük volna neked azt, vagy ekarríko guíúizukean mi hoztuk volna ne
ked azt, ekarríko síniokean te hoztad volna neki azt stb.
Fölt

ét éles

mód.

Jelenidö.
Mint a segédigénél mondva volt, e mód ba előrag által képez
tetik, és az összetett hajlításu igéknél a jövő participium —jangó
— után közetkeznek a segédige különböző viszonyokat kifejező
alakjai, a ba elöraggal. Az óhajtó és föltételesmód jelenideje közt
csak is e két rag ba és ke teszi a különbséget, a személy és viszony
ragok ugyanazok maradván minden alakban, így: jangó núke enném
azt, óhajtó möáf jangó bánu ha enném azt, jangó báguiúizkizu hámi
JÍVELVTITD. KÖZLEMÉNYEK. V.
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ennök neked azokat, guínizkizuke helyett, jangó básinio ha én neki
enném azt stb.
Az egyszerű hajlításu igék e mód jelenidejére nézve ugyan-e
képzéssel bírnak, és a jelentömód aligmúlt idejének különböző vi
szonyokra szolgáló alakjai a ha elöraggal óhajtómód jelenét fejezik
ki, mint: nékarren én hozom vala azt, hánekar, ha hoznám azt, hol
a személyek végéről az en múlt jellege elmarad, hásenekar} hdsekar:
báguenekar, básenekarte és hásekarte, ha hoznád, hozná stb. azt. Ha
sonlóan a többi igealakokban is bcínekarzu ha hoznám neked azt,
bázeharzkizun, ha hozná neked azokat stb.

MíiltidJ).
Mindkét rendbeli igéknél összetétel által képeztetik, a segéd
ige alakjai elé az összetett hajlításu igéknél a múlt igenév, és a lenni
igének jelen izán részesülője tétetik ; az egyszerű hajlításu igék kü
lön alakkal nem bírván, szinte a habere segédigével képezik ezen
időt. Ján izán bánu ha ettem volna, ekarrí izán bánu ha hoztam
volna stb.
*
*
*
Evvel elvégeztük a cselekvő és átható igék hajlítását, még rö
viden jellemezni fogom a benható, közép és szenvedő igék egyébb
mód- és időit, melyekkel a tárgyalt jelenidőn kivül még bírnak.
13. §.
A közép vagy cselekvő, benható és szenvedő igék hajlítására
nézve ott kell fölvennünk a fonalat, hol azt félbe szakítottuk, (lásd a
71 — 75. 1.) hol egyszersmind a jelenidő hét alakjának tárgyalásánál
ki is lön mutatva, hogy ezen igék összetett hajlításu alakjaiban a
lenni segédige szerepel, mig az egyszerű hajlításu igék önálló rag
jaik által változtatnak a különféle tulajdonítói viszonyokra nézve.
A bevezetésben (8. §. 60. 1.) mondva volt, de a jelen időből is kitű
nik, hogy a közép igében a személyragok elül tapadnak az igéhez,
mig a dativus viszonyragjai a tő után következnek, melyet rendesen
az igealakokban — általánosságánál fogva következtetjük — za
vagy fsa szótag képvisel, mely legtöbb esetben ca szótaggá olvadt
egybe, mint a segédige következő alakjaiból látható. A jelen és
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aligmúlt egyszerű tulajdonító nélküli alakjaiban ezen za szótag ugyan
nem találtatik, mert hihetőleg a ragokkal olvadt egybe.
I. Alak.
Az etorrí jövök igénél ennek jelen participiuma — etórcen, és
a segédige táncán} síúan, zan stb. alakjából képeztetik, és a. m. jö
vök vala, jösz vala, jön vala stb. tulajdonító nélkül.
b) Egyszerű alak (ibiili menni igétől):
Egy. sz. 1. némbillen
2. sémbilzan
3. sébillen

Több. sz. 1. guémbilzan
2. sémbilzaten
3. sébilzan,

megyek, mégy vala stb. hol a személyragok megismerhetöleg elül
állnak ; a tő bű és bili, a végső n, en a múlt idő jellege, mig az egyes
második személyben, és a többes-számban előforduló za szótag oly
gyarapodás, mely meg nem fejthető.
II.

Alak.

Az első személyü névmás egyesi tulajdonlójával = niri ne
kem, melyet mint a cselekvő átható igéknél da rag képvisel.
a) Összetett alak (jösz vala nekem stb ) :
Egy, sz. 1. — —
2. etórcen síncadan
3.
„
sícadan

Több. sz. 1. — —
2. etoren sincazkidan
3. „
sícazkidan.

Itt a za szótag szabályszerüleg fordul elő, és a tőt kell képvi
selnie, mert sin, si az egyes és többes második és harmadik személy
ragok, da a tulajdonító, többesben zki szótaggal megtoldva, melyet
már ismerünk, n a múlt jellege.
b) Egyszerű alak (mégy vala nekem stb.):
Egy. sz. 1. — —
2. sémbilkidan
3. sébilkidan

Több. sz. 1. — —
2. sémbilzkidan
3. sébilzkidan.

Ezen alakot az előbbitől a ki szótag különbözteti meg, mely
a többi alakban is szabályszerüleg előfordul, s mely elé a többesben
z betű járul; da a tulajdonítói rag.„
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III.

Alak.

A második személy egyesi tulajdonítójával zűri nek ed, mely
a személyek végén a zu szótagban fölismerhető.
a) Összetett alak (jövök vala neked stb.):
Egy. sz. 1. etőrcen níncazun
2.
—
3.
„
sícazun

Több. sz. 1. etórcen guíncazkizun
2.
—
3. „
sícazkizun.

b) Egyszerű alak (megyek vala neked stb.):
Egy. sz. 1. némhilkizun
2. — —
3. sébilzkizun

Több. sz. 1. guémbilzkizun
2. — —
3. sébilzkizun.

A föntebb az I. és II. alaknál tett észrevételeket figyelembe
vévén, egészen szabályszerű képzéssel, mely magyarázatra nem
szorul.
IV. Alak.
A harmadik személyü névmás egyes-számu tulajdonítójával,
melyet o és jo rag képvisel.
a) Összetett alak (jövök vala neki stb.):
Egy. sz. 1. etórcen nincajon
2.
„
síncajon
3.
„
sicajon

Több. sz. 1. etórcen guíncazkion
2. „
síncazkion
3. „
sícazkion.

A többesben a jo rag ^'-betűje a ki i-jével olvadt egybe.
b) Egyszerű alak (megyek vala neki stb):
Egészen szabályszerű: némbilkion, sémbükion,sebilkion, guémbilzkion stb. a többesben ennek jelelésére z pótlékkal.
V. Alak.
Az elsÖ személy többesi tulajdonítójával gúri nekünk, melyet
a gn rag mutat.
a) Összetett alak (jösz vala nekünk stb.)
Egy. sz. 1.
—
—
2. etórcen síncagun
3,
„
sícagun

Több. sz. 1.
—
—
2. etórcen sincazkigun
3.
„
sícazkigun

A BASZK NYELV.

453

b) Egyszerű alak (mégy vala nekünk stb.):
Egy. sz. 1.
— —
2. sémbilkigun
3. sébilkigun

Több. sz. 1. — —
2. sémbüzkigun
3. sébilzkigun.

VL Álak.
A második személy többesi tulajdonítójával zúei nektek, me
lyet zu rag jelöl, és hogy az egyes tulajdonítótól megkülönböztes
sék, még többest jelentő te rag járul hozzá, és csak ez teszi a kü
lönbséget a III. és VI. alak közt, még pedig mind az összetett mind
az egyszerű hajlításu igéknél ú. m.:
a) Összetett alak (én jövök vala nektek stb.)
Egy. sz. 1. etőrcen níncazuten
Több. sz. 1. etőrcen guíncazkizuten
2.
—
—
2.
—
—
3.
„
sícazuten
3.
„
sícazkizuten.
b) Egyszerű alak (én megyek vala nektek.):
Még szabályszerűbb, mert némbilkizuten, megyek vala nektek,
guémbilzkizuten megyünk vala nektek, sébüzkizuten mennek vala
nektek stb.
VII. Alak.
A IV-iktöl szinte csak a többest jelölő te rag által külömbözik, és az összetett alakú igénél: etőrcen níncajoten jövök vala ne
kik, etőrcen guínicazkizoten jövünk vala nekik, síncazkioten jöttök
vala nekik stb.
Az egyszerű hajlitásu igénél: némbilkioten megyek vala nekik,
guémbilzkioten megyünk vala nekik, sénbüzkioten} sébilzkioten men
tek, mennek vala nekik.
A mi az indicativus egyébb időit illeti, ezeknek képzése azo
nos a cselekvő átható igék megfelelő időinek képzésével, és mind
az egyszerű mind az összetett hajlításu igéknél a lenni segédige ál
tal történik, melynek jelen vagy aligmúltja a hajlítandó ige múlt s
illetőleg jövő participiumával használtatik, így a múltidÖben: etorrí
naiz jöttem, és ibiili naiz mentem; a történeti múltban : etorrí níncan jövék, és ibillí níncan menék, a régmúltban: etorrí izán nincan
jöttem vala, és ibilli izán níncan mentem vala.
I. Jövő idő: etorríko naiz jönni fogok, és ibillíko naiz men
ni fogok.
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II. Jövő vagy múltjövő: etorrí izangó naiz jövendők és ibilli
izangó naiz menendek.
III. Jövő (föltételes) : etorrí izangó nincan jövendek vagy jö
vendettem, ibilli izangó nincan menendek.
Jegyzet. Az etorri = jönni ige az egyszerű hajlítást is követi,
de csak a jelentő mód jelen és aligmúlt idejében, és a parancsoló
módban szabályszerüleg mint a hajlított ibilli =» menni ige; a jelen
időben látszik némi eltérés az egyszerű viszony nélküli alakban,
mert többi alakjaiban hajlítása emezével egészen egybevágó.
Jelenidö

(jövök, jösz, jön stb. dativ. nélkül) :

Egy. sz. 1. natór
2. zatóz
3. datór

Több. sz. 1. gatóz
2. zatózte
3. datóz.

Az egyes-számu első és harmadik személyben az elül álló sze
mélyrag és tő világos, a többi személyekben a tő r hangzója a z-be
olvadt be.
Az aligmúltban néntorren, séntorren stb. egészen szabályszerű
képzések, valamint a hat tulajdonítói viszonyra szolgáló alakok
képzései is.

Parancsoló

mód.

a) Összetett alak (jöjj, jöjjön stb.):
Egy. sz. 2. etorrí zaíte
3. „ bédi

Több. sz. 2. etorri zaítezte
3. „ bítez.

b) Egyszerű alak (menj, menjen stb.
Egy. sz. 2. zdbilza
3. bébilt

Több. sz. 2. zábilzate
3. bébilz,

mely egyszerű alakban az egyes és több. második személy azonos
az indicativus jelen idejének megfelelő személyeivel.
77. Alak.
Az első személy tulajdonlójával, melyet t rag jelöl.
a) Összetett alak (jöjj nekem stb) :
Egy. sz. 2. etorrí zácakit
Több. sz. 2. etorrí zácakizkit
3. „ békit
3. „
békizkit.
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Az egyea-számban a már jelzett ki szótaggal való gyarapodás,
melyhez a többes-szám jelölésére még zki járul.
b) Egyszerű alak (menj nekem stb.):
Egy. sz. 2. zdbilkit
Több. sz. 2. zábűzkit
3. bébilkit
3\ bébilzkit.
III. Alak.
A harmadik személy vonatkozása a másodikra: békizu, békizute jöjjön, jöjjenek neked, bébilkizu, bébilkizute menjen, menje
nek neked.
A mi pedig a IV. V. VI. és VII. alak képzését illeti, ezekre
nézve egy egyszerű szabály fölállítása elegendő. Az eddig közölt
három alakból látható, hogy ezen parancsoló igemód tője az össze
tett hajlításu igénél a második személyben zácaki, a harmadikban
béki, az egyszerű hajlításu ibiili igénél pedig zábilki és bébilki; ezen
módjellemzö töhez ragasztatnak a tulajdonítói viszonyragok a kü
lönböző alakokban, így : etorrí zácazkigu jöjj nekünk, többesben
etorrí zácakizkigu jöjjetek nekünk, etorrí békigu jöjjön nekünk, etorrí
békizkigu jöjjenek nekünk; az egyszerű igénél zábilkio menj neki,
zdbiolkite menj nekik, zábilzkiote menjetek nekik stb.

Köt mód.
Jelen

idő.

A lenni segédige kötmódját i smervén, a középige kötmódja a
jelenidei I. alakban t. i. tulajdonítói viszony nélkül ennek a múlt
igenévvel való összetétele által képeztetik, mint: etorrí nadín, etorrí
zaitesén, etorrí dedín, hogy jöjjek, jöjj, jöjjön stb.
Az egyszerű hajlításu közép igék hasonlóan mint a cselekvő
áthatok la vagy ela, ala ragokat vesznek fel a jelentő mód jelenide
jének alakjaihoz, s lesz nábillá, zabilzalá, dábü-lá, hogy menjek,
menj, menjen stb. — natór jövök, nator-eld hogy jöjjek stb.
II.

Alak.

Az első személy egyes-számu tulaj doni tójával. Itt az indicativus II. alakját vévén alapul csekély változást veszünk észre, mert
zácat-hó\ lett zacakidán ; a gyarapodás a ki szótag módjelleg, azon
kívül a végzet is változott, mert t helyett áll dan} hol da a tulajdonító.
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a) Összetett alak (hogy jöjj nekem stb.)
Egy. sz. 1.
—
—
2. etorrí zacakiddn
3.
,j dacakidán

Több. sz. 1.
—
—
2. etorrí zacakizkidán
3. „
dacakizkiddn.

Ezen alakban a ki szótag semmi sem egyébb mint az óhajtó
mód ke jellege, mely az egész kötmódban is következtésen előfor
dul, — ezen alakban a raghoz járul da, a többi alakokban a meg
felelő tulajdonítói rag zu, io, gu, zute és iote, végre n betű, melyet
a kötmód jellegével találtunk mindenütt. A többes-számot az isme
retes zki szótag jellemzi.
b) Egyszerű alak (hogy menj nekem stb.):
Egy. sz. 1. — —
Több. sz. 1. — —
2. zabilkiteld
2. zabilzkiteld
3. dabilkitelá
3. dabilzkitelá.
Ez (lásd a 73. 1.) az indicativus megfelelő alakjától csak az
ela rag által különbözik, és ez szabályszerüleg az összes hét alak
nál így van ; a többes-szám jellege z betű.
III.

Alak.

A második személy egyesi tulajdonlójával, mely a személy
végén zu ragban jelentkezik, mint:
a) Összetett alak (hogy jöjjek neked) :
Egy. sz. 1. etorrí nacakizún
2. —
—
3. „ dacaktzún

Több. sz. 1. etorri gacakizkizún
2.
—
—
3. „
dacakizkizun.

b) Egyszerű alak (hogy menjek neked stb.)
Ez nem igényel többé magyarázatot, az indicativus III. alak
jához la szótag ragasztatik, és ez a kötmód képzése, így: nabilkizuld,
dabilkizuld stb.
VI. Alak.
A harmadik személy egycs-számu tulajdonítójával.
a) Összetett alak (hogy jöjjek neki stb.) :
Egy. sz. 1. etorrí nacakión
2. „ zacakión
3. ^ dacakión

Több. sz. 1. etorri gacakizkiőn
2. „
zacakizkión
3. „
dacakizkión.
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Az indicativussal hasonlítva egybe ki gyarapodást találunk,
mint módjelleget.
b) Egyszerű alak (hogy menjek neki stb.) :
Szabályszerüleg la képzéssel az indicativus után, mint: nabilkiólá hogy menjek neki, zabilkiolá hogy menj neki stb. A többesben
z gyarapodással gabilzkiolá, zabilzkiolá stb.
A mi az V. VI. és VII. alak képzését illeti, egy egyszerű szabálylyal beérjük, t. i. az indicativus jelen idejének megfelelő alak
jai az összetettt hajlításu igéknél ki szótagot vesznek föl a viszony
ragok elé, az egyszerű hajlításu igék személyeihez pedig az ismert
la, ala, ela szótag járul, így lesz : etorri zacakigún hogy te jöjj ne
künk, etorri nacakizuten hogy én jöjjek nektek, nacakióten hogy én
jöjjek nekik stb.
Az egyszerű hajlításu igéknél; zabilkigulá hogy te jöjj ne
künk, zahilzkigulá hogy ti jöjjetek nekünk, hol a többest a z betű
jelöli, nabilkizutelá bogy én jöjjek nektek stb.

Múlt idö.
a) Összetett ige hajlítás :
A kötmód múlt idejének a jelentő mód aligmúltja szolgál ala
pul tetemes változásokkal; a megfelelő alak elé mindig a hajlított
ige múlt participiuma tétetik, sígy az I. alakban, a segédige jellem
zésénél ismertetett kötmód múlt ideje nendin, sindesén stb. mint: etorri
nendin hogy jöttem, etorri sindesén hogy jöttél, etorri sedin hogy jött.
A mi pedig a hat tulajdonítóra nekem, neked, neki, nekünk,
nektek, nekik, vonatkozó igealakokat illeti, ezek képzése igen egy
szerű, és könnyen megfejthető a már ismertetett minták és szabá
lyok nyomán, t. i. elül állnak a személyragok nen, sen, se, guen, sen,
se, melyekkel a tő egybe van olvadva; ezt követi ki szótag, mint a
kötmód jellege, melyhez a többes zki járul, végre a tulajdonítói vi
szonyragok n betűvel, mint múltidei jelleggel megtoldva, így : etorri
senkidán hogy te jöttél nekem, etorri senkizkidán hogy ti jöttetek
nekem, etorri nenkión hogy én jöttem neki, etorri nenkiúten hogy én
jöttem nekik vagy azoknak stb.
b) Az egyszerű hajlításu igéknél:
A kötmód múltjának képzése még egyszerűbb, mert az indi-
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cativus aligmúltja vétetvén alapul, a tő vagy viszonyrag és a múlt
jellege n közé tétetik a la szótag, és így: némbillen megyek vala,
némbille-ldn hogy mentem, guémbilzkión megyünk vala neki, guembilzkiolán hogy mentünk neki, sémbilkigun te mégy vala nekünk,
sembilkigu-lán hogy mentél nekünk stb,

Óh ajtó

mód.

Jelenidö.
E módnak csak összetett alakjai vannak mindkét rendbeli
igéknél; ugyanis a hajlítandó ige jövő részesülője kapcsoltatik egybe
a segédige külön viszonyokra szolgáló igealakjaival, melyeknek
képzése a jelentömód aligmúltjától ke szótag által történik, még pe
dig tulajdonító nélkül.
Z. Alak (jönnék, jönnél stb.):
Egy. sz. 1. etorríko níncake
2.
„
síncake
3.
lícake
n

Több. sz. 1. etorríko guíúake
2.
„
sínateke
3.
„
lícateke.

Az egyszerű hajlításu igénél épen így: ibillíko níncake, ibillíko
síncake, mennék, mennél stb.
A segédigét egybehasonlítván a jelentőmód aligmúltjával lát
juk, hogy ebből csak a múltjelleg n marad el, s helyébe ke módjel
leg lépett, a harmadik személyben azonban tetemes változás van,
zan helyett lícake áll; a személyrag li, a habere segédigénél már elő
fordult, hol ezen személyalak léke, ca szótagban pedig hihetőleg a
gyarapodott tő rejlik.
Már most ezen alakból könnyű képezni a többit, mert a ke
szótag ez említett aligmúlt megfelelő alakjaiban a viszonyraghoz
ragasztatik, csak a nekem, niri tulajdonító képez kivételt, melynek t
betűje a ke rag végén áll, így :
II. Alak. (jönnél nekem stb.):
Egy. sz. 1.
—
Több. sz. 1.
—
—
2. etorríko níncaket
2. etorríko guíncazkiket
3.
„
Hcaket
3.
„
lícazkiket;
ellenben a többi alakban a képzés mindenütt szabályos, mint: etorríko
níncazuke én jönnék neked, etorríko guíncazkizuke mi jönnénk ne-
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guincazkizuteke

milltja.

Képzése an szótaggal történik, mint a cselekvő átható igéknél,
s ezen szótag a ke után ragasztatik, mint: etorriko sin-caguke-an te
jöttél volna nekünk, ibilliko nincajoteke-an én mentem volna ne
kik stb.

Föltételesmód.
Jelenidö.
A föltételesmód jegye a ba elörag, mely a személyragokat meg
előzi, alapjául az indícativus aligmúltja szolgál mindkét rendbeli
igéknél mind a jelen, mind a múltidöben.
a) Összetett hajlítás.
Ennek jellemzésére elég lesz egy pár alakot fölhozni, melyek
ből a szíves olvasó a szabályt kiveheti; a hajlított középige jövő
részesülője tétetik mindig a naiz segédige megfelelő alakjaival, mint:
I. Alak (ha jönnék stb. tulajd. nélkül):
Egy. sz. 1. etorriko báninc
2.
„
básiáa
3.
„
bálic

Több. sz. 1. etorriko báguiúa
2.
„
básiúate
3.
„
bálicate.

II. Alak (ha te jönnél nekem stb.):
Egy. sz. 1.
—
—
2. etorriko básincat
3.
„
bálic

Több. sz. 1.
—
—
2. etorriko básincazkit
3.
„
bálicazkit.

III. Alak (ha én jönnék neked stb.):
Egy. sz. X. etorriko bálineazu
Több. sz. 1. etorriko báguincazkuzu
2.
—
—
2.
—
—
3.
„
bálicazu
3.
„
bálicazkizu.
E három alakból az összes alakokra a szabályt következőleg
lehet megalapítani: az első szótag mindig a ba, azután jön, mint az
óhajtó módban, a személyrag és tő egybeolvadva, tehát egyes első
Személy ninca, 2-ik sz. sinca, 3-ik sz. lica, többes első sz. guincaf
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2-ik sz. sinca, 3-ik sz. lic&, e három utóbbi személyben a többest je
lölő zki szótag is hozzá jön még, végre a tulajdonítói viszonyragok
nekem tf neked zu, neki jo, nekünk gu, nektek zute, nekik jote,
például: ha én jönnék nektek etorribáninca-zute, ha mi jönnénk ne
kik etorri bá-guinca-zki ote stb.
b) Egyszerű hajlítás.
Egyetlen általános szabálylyal megmagyarázható ; alapja az
indicativus aligmúltja, melynek személyalakjai elé mind a hét vi
szonyra nézve ba előrag járul azon különbséggel, hogy az an} «, en,
múltjelleg a személyalakok végén elmarad, s így lesz: bánembil ha
mennék, básembilza ha mennél, bánembilkizu ha én mennék neked,
báguembilzkion ha mi mennénk nekik stb.

Foltét el esm ód

múltja.

Mind a két rendbeli igéknél összetétel által történik, s az egy
szerű hajlításu igék sem képezik önáilólag, s ezeknél is, mint az
összetett hajlításuaknál, a múlt igenév etorri, ibilli mellé izán tétet
vén, a segédige megfelelő alakjai szolgálnak a különböző viszonyok
kifejezésére, mint. etorri izán báninc ha jöttem volna, etorri izán
bálicázu ha ö jött volna neked, ibilli izán bálicazkizu ha ők mentek
volna neked stb.
14. §.
A baszk igehajlításnak még néhány oly módját kell ismertet
nünk, mely az árja nyelvekben nem fordul elő. E módokat az előa
dott igehajlítás közlött alakjaival egyszerre adni nem akartam, ne
hogy a türelmes olvasót a módok és alakok számával megzavarjam,
azután többnyire oly egyszerű képzéssel jár e módok hajlítása,
hogy csak rá kell mutatni tájékozásul, és az olvasó önmaga képez
heti tovább. Ilyenek: a modus consvetudinarius, potentialis, affirmativus és negativus, föltételesen potentialis és végre voluntarius.
a) Modus consvetudinarius.
Mely valamely cselekvény ismétlődését vagy szokásos voltát
fejezi ki, mely kifejezés azután részint a magyar szoktam igének,
részint a kál, gál, kél, gél, gat, get képzőknek felel meg ezen, s ily
nemű igéknél: jár, járkál, ír, írdogál, irogat, kér, kéreget stb. Kép-
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zése igen egyszerű, t. i. a segédige személyei elé oi szótag tétetik,
mint: játén oi-det enni szoktam, etórcen oi-naiz jönni szoktam stb.
b) Modus potentialis.
Mely a magyar hat, Jiet képzőnek felel meg ; a baszk nyelvben
al szótaggal képeztetik, jaten aldet, — áldezu, — aldu , ehetem,
ehetel, ehetik. Ha az al szótag és a segédige személye közé még ba
szótag is szúratik, lesz modus conditionate potentialis, mint: játén
albadét, játén albadezú, játén albadú, ha ehetem, ha ehetel, ha ehetik.
c) Modus potentialis negativus.
Esin tagadást jelentő szónak a segédige személyei elébe való
tétele által a lehetőség tagadása fejeztetik ki, így: esin emán det,
esín emán dézu} esín emán du, nem adhatom, nem adhatod, nem ad
hatja, esín etorrí naiz, esín etorrí séra, esín etorrí da, nem jöhetek,
nem jöhetsz, nem jöhet. Megyjegyzendő ez alkalommal, hogy a ta
gadással a jelen értelmében is a múlt igenév tétetik a segédige elé,
mint a felhozott példákból is látható.
d) Modus voluntarius.
Az ismertetett guipuzcoai nyelvjárásban nai} a biscayai-haxi gúra
szócskák által képeztetik, melyeket azonban némely nyelvtanírók
az akarni értelemmel bíró naitú és guratú igék participiumainak tekintenek, és ezen esetben nem is új igemód, hanem csak sza
bályszerű hajlítás volna. Naí-det, naí-dézú, naí-du, akarom, akarod,
akarja, vagy : gura-núen} gura-sénduen, gura-zúen} akarom vala, aka
rod vala stb.
e) Hajlított modus potentialis.
A modus potentialisnak van még egy neme, melyet hajlított
nak lehetne mondani, s mely egyszersmind óhajtást is fejez ki.
Alapjául a kötmód jelen és múlt ideje szolgál, melyeknek személy
idomai ke szótaggal gyarapodnak, így képeztetik azután a módnak
három idője, ú. m.: jelen, aligmúlt és múlt, még pedig minden tárgyés tulajdonitól viszonyok kifejezésére szolgáló alakokban egész sza
bályszerűséggel, és pedig:
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«) Jelenidöben

(ehetem, ehetel stb.):

Egy. sz. l.ján dézaket
Több. sz. l.jdn dézakegu
2. „ dézakezu
2. „ dézakezute
3. „ dézake
3. „ dézdkete.
Ha ezen alakot a mondott kötmód jelenidei alakjával egybevet
jük, látjuk, hogy az idötő és személyragok közé a ke szótag toldatott,
és hogy n múlt jelleg elhagyatotf, s ebbÖl áll az egész változás, mert
az első személy í-je da helyett már más alkalommal is előfordult.
Ezen szabályszerűség megmarad a többi 17 alakban is minden el
térés nélkül, p. o. jdn dícakegu = ehetjük azokat, jón dizadakezute
eheted nekem azt stb.
/?) Aligmúlt

időben

(ehetem vala stb.):

E mód múlfja még egyszerűbb változáson megy át, mert n
múlt jellegét elvetvén, személyidomai a ke Bzótag fölvétele által e
m^d aligmúltját fejezik ki.
Egy. sz. 1. jdn nézake
Több. sz. 1. jdn guénezake
2. „ sénezake
2. „ sénezakete
3. „ lézake
3. n lézakete.
Csak is a harmadik személy vette föl se helyett az l óhajtó
módi jelleget.
y) Múltidö

(ehettem volna stb.) :

Az előbbi időhöz ragasztott an szótag jellemzi, különben min
den tárgy és tulajdonitól viszonyokat kifejező alakokban az előbbi
idő hajlítását követi, mint íján néza kean ehettem volna azt, jdn nicakean ehettem volna azokat stb.

A közép és szenvedő igék.
Ezen módja hasonló képzést mutat föl, mindenütt alapul vétet
vén a kötmód jelen és múlt idejének alakjai, a viszonyragokhoz ke
szótag járul, hangváltozás csupán a jelen és aligmúlt időben fordul
elő a tulajdonító nélküli alakban, azért is e két alakot ide iktatjuk.
Jelenidö

(jöhetnék, jöhetnél stb.)

Egy. sz. 1. etorrí naíteke
2. n zaíteke
3. r
dditeke

Több. sz. 1. etorri gaitezke
2. n zaitezke
3 . „ dditezke.
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(jöhettem volna stb.) :

Egy. sz. 1. etorrí nínteke
2.
„ sínteke
3.
„ líteke

Több. sz. 1. etorrí guíntezke
2.
„ síntezke
3.
„ lítezke

De már a többi tulajdonítói viszonyok kifejezésére szolgáló
alakokban a képzés szabályos.

Ezzel áttörtünk volna a baszk igehajlítás bonyodalmain, s azo
kat lehetőség szerint legyőzni iparkodván oly képét adtam az igehajlításnak, melyből a figyelmes olvasó kielégítő fölvilágosítást nyer
het annak miben létéről, sÖt — mintbogy az olvasót túl terhelni a
számtalan igealakkal nem akartam, és az analóg esetekre a szabályt,
mint hiszem, világosan állítottam föl, — még képes is a hiányzó ige
alakokat a felállított szabályok szerint önmaga képezni. És mond
hatom e részben parlag téren munkálkodtam / nyelvtanaim franczia
és spanyol nyelven szerkesztve a baszk nyelv szellemét épen nem
tüntetik elő, s alakjaik sokaságával inkább elnyomják az elmét, mint
sem elősegítik, mert azon tulajdonságot híjában keresnők bennök, hogy
a nyelvet nyelvészileg kezeljék ; a nyelvtanírók a nyelvtan szabá
lyait és az igehajlítást szárazon előadván, sem a ragok értelmezését
meg nem kísértették, sem a nyelv rendes organismusából általános
szabályokat ki nem vontak, tehát a nyelvet valóban nyelvészileg
épen nem kezelték.
Ha sikerült e bámulandó rendes szerkezetű nyelv organismusara némi világot derítenem, ennek tudatában és elismerésében talá
lom föl fáradozásaim jutalmát. Hátra van még, hogy szókötéséröl
mondjak némi észrevételeket, a mennyiben ez más nyelvekétől el
tér, és innét egy pár oly sajátságát fogom megismertetni, melyek ez
ős nyelvet kiválólag jellemzik.

15. %.
Szókötési észrevételek.
1) Visszavívd mondatokról.
A névszók egybefüzésének szabályai egyszerűek lévén, mát^
az illető fejezetekből azok eléggé világosak; a mondatfüzés, hol visz*
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szavivő névmásoknak volna helye, igényel figyelmet, még pedig
midőn a cselekvő átható igékkel tárgyesetet képvisel, szabályai
következők:
a) Midőn az igeszemély alakja í-vel végződik, ez d betűre vál
tozván an szótaggal helyettesítjük a visszavívó névmás tárgyesetét,
mint: a kenyér, melyet ettem ján de-d-án (det) ogíá, az aranyak,
melyeket hozott ekarrí didán (dit) urreá.
b) Ha a személyalak hangzón végződik, csak n betűt kap,
mint: az ég, melyet látunk ikústen degú-n.
c) Az aligmúltban, melynek személyalakjai már is n-be men
nek ki, a rag fölösleges, ikústen núen gizónak az embert a kit lá
tok vala.
d) Ezen igeneves alak hajlítható i s , és mindig az elhagyott
mutató névmás ejtési ragját veheti föl, p. o. az, a kit látok ikústen dedanák (det helyett), azé, kit látok ikústen dedanarén, és ikústen dedanarí annak kitlátok síb.
Ugyan azon szabályok állnak az egyszerű hajlításu igékre
nézve, kivévén ha a véghangzó i, ehhez en rag járul, mint: dakar
dán (dakart) kargú a teher melyet viselek stb.
A baszk igének még participium féle képzése van, mely a
miután, a mint kötszókkal való körülírásnak, és a magyar ván, vén
igenévnek felel meg, és pedig ik raggal, mint: gusiák bildurik semé
gaztenór, mindent egybegyűjtvén az ifjabb fiú.
2) jHogy* kötszóval egybekötött mondatok.
Bár a baszk nyelvben is vannak ennek megfelelő kötszók:
esén} ese} se, de akár kitétetnek ezek, akár nem, az alárendelt mon
dat igéjén e kötszó Iá, alá ragok által fejeztetik ki, és pedig:
a) A hangzón végződő személyalakok után egyszerűen Iá rag
tétetik; esán diót kendú diogu-lá mondám neki, hogy azt elvettük tőle.
b) A t végbetü után alá rag járul, és a t d-re változik, végre
e) Az aligmúltban az n elmarad a la rag előtt, mint: ján núen
eszem vala, esán diotján nuelá mondottam neki, hogy eszem vala
azt stb.
Ugyanezen szabályok állnak mind az egyszerű hajlításu, mind
a közép és szenvedő igékre nézve kivétel nélkül.
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3) Ba, ez igejelz'ókr'öl.
Ba és bai szótagok az igét megelőzvén az állítást egyszerűen
megerősítik, ezen értelemben, valóban: mint badakárt valóban ho
zom azt.
A tagadó ez ellenben már liangváltozást idéz elő, mert: ez-det
helyett mondjuk: eztét, eztézu, eztú, és így : játen eztét nem eszem,
játen eztézu nem eszel stb. Ellenben az egyszerű hajlításu, és naiz
segédigénél a hangzók változatlanul megmaradnak *).

Az előadott nyelvtani vázlat után lássunk némi Írásbeli mutat
ványt. A szentírás fordítását választani, mert abban a nyelvezet ren
desen mesterkéletlen és egyszerű, bár másrészt a fordítás 1571-ból
lévén, a nyelv három század óta némi módosulást mutat föl. E for
dítás egyike a legrégibb baszk nyomtatványoknak, melyet Mahn
után adunk, természetesen az akadémia által elfogadott átírással és
némi szükséges javítással azon helyeken, hol a leíró által becsúsz
tatott hibák vannak, legalább meggyőződésem szerint; mind a mel
lett marad, a mit elégtelen tudományommal meg nem fejthetek, mert
semmiféle glossarium nem áll rendelkezésemre.

Sz. Lukács XV. fej. 11—32-ik vers.
Jezús Chríst Guré Janarén Testamentú Berriá.
Jézus Krisztus a mi urunknak új testamentoma.
11. v. Halabér errán sesán: Gizón baték sítuen bi semé.
Azután monda (azt) : Egy embernek vala két fia.
Jegyzetek. 11. v. errán sesán a kötmód múltjában vau egyes harmadik személyü
tárgyesettel, a baszk szövegben általánosabb a kötmód használata, mint
bármely más nyelvben.
Bi semé a számnevek után nem tétetik többes-szám, sítuen •— habuit, mely
után acc. áll, de az egyenlő az alanynyal.
*) A ba és es eló'raggal, ha a szó nem végéles, a hangsúly egy szótaggal
hátrább tétetik.
NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. V.
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12. v, Eta hetarik gaztenák errán síeson (rövidítve sión) aitari: Aitá
indák onhassunetík nirí elcea zaitadán parteá. Éta parti siecen onák.
És közülök ifjabbik monda az atyának: Atya add ki az
örökségből (tik — ból, bői) a nekem jövő részt (engem ille
tő). És elosztá nekik (köztük) a vagyont.
13. v. Eta egún gutirén buruán, gusiák bildurik semé gaztenór, joán
sedin herri urrún batetára, éta hán irion sesán béré onhassuna,
prődigoki visi isanéz.
És kevés napok múlva mindent összeszedvén ifjabbik fia?
méné (egy) messze tartományba, és ott (hanj eltékozolá örök
ségét, elpazarolva buja élettel.
14. v. Gusiá despendatú ukdn zueneán, égin izán zen gosseté gogorbát
herri hartán éta hurá has sedin behár izáten.
Miután mindent megemésztett, lön (vala) nagy éhség a^on
tartományban, és ő (hura) kezdett (has sedin kötmód m.) szű
kölködni (behár izáten, behár szűkölködni igetöje, izáten a
lenni igének jelen idejű participiuma).
12. v. Murik vagy hetatik, bői, bői, közöl, közülők, névszókkal is áll mint vi
szonyrag ece-etarik bázak közül stb.
Gaztenák gaztu ifjú, a felső fok használva en raggal, gastén legifjabb, mely
hez ak artic. járult.
Indák índazu helyett parancsoló mód.
Elem zaitadán heltú jönni, illetni, a segédige zat, = sat, a visszavivő név
más helyett igenévi alakban za[i)ta-d-án ; zat praes., nekem első személyii
tulaj donítóval.
13. v. Egún gutirén buru'án, guti — kevés (1. fentebb 52. 1.)
Bildurik összeszedvén, igenév a latin abl. absolutus értelemben.
Gaztenór talán helyesebben gaztenák, így kellene nyelvtanilag, különben az
or végzet meg nem fejthető.
Joán sedin méné, tulaj donképen kötmód múltja a naiz segédigének, joán
participium menő ; herri urrún batetára 1. fent. 53. 1.
Irión particip. irín, irán összeaprítani, eltékozolni helyett.
Pródigoki román szó.
Visi isanéz, visi élet, isán buja, ez, vei viszonyrag, mely a baszkban a mel
léknévhez járul.
14. v. Zueneán zúen-böl igeneves kifejezés eltékozolván.
Égin izán zen, a lenni igének indic. régmúltja, zen, zan helyett.
Gogorbát egy nagy, gosseté éhség.
Herri hartán, az án végzet ban viszonyrag jelentésével a hurá azon név
máson.
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15. v. Eta joaník lekú hartúko bürgés batekín jár sedín, étahárkigór
sesán béré possessionetára urdén baskacéra.
És elmenvén (joaník) azon vidékbeli egy polgárhoz besze
gődött (jár sedín) és az (hark) elküldötte (igorrí elküldeni)
birtokára (majorjába) disznókat őrizni.
16. v. Eta desír zúen urdík játén zúten ma ginkhetarik béré sahelarén
bethacéra, éta nehórk ecedaúkán emaíten.
És kívánta vala, mit a disznók esznek vala, a moslékból
gyomrának megtöltését, de senki aem akart adni.
17. v. Éta béré buruarí ohárt sekioneán errán sesán: Sembát alokasér diradén ené aitarén eceán ogiá frankó duteník, éta ni gosséz hílcen hainaíz.
És a mint magába tért, monda: Hány béres atyám házában
bővelkedik ingyen (franko) kenyérben, és én éhségtől való
ban meghalok.
18. v. Jaikirík joánen naíz neuré aitaganá, éta erránen daúkat: AUá
húts egín díot seruarén contra, éta hiré aicineán.
Fölkelvén, elmegyek atyámhoz és mondani fogom : Atya,
vétkeztem az ég ellen, és te ellened.
15. v. Léku hartáko; lekú vidék, hariáko amaz, a harmadik személyü névmás ak,
áik, ő, az, utóbbi elé a hehezet járult, melyet Malin fölvesz, de spanyol és
franczia nyelvtanok rendesen elhagynak; ko a magyar bele ragnak felel meg,
az a euphonikus, valamint a ft-nak í-ro való átsímulása is.
lurgés román szó polgár, hatekin egy, számnév a hoz viszonyraggal, possesionelá román szó, ra be raggal.
baskacéra, bashatú inf. őrizni a ra viszonyraggal, mely az infínitivushoz ra
gasztatván czélt jelent.
16. v. Bethacéra hasonló alkalmazással bethalú tölteni igétől, birtoki esettel jár,
béré sahelarén ; nehórk vagy nihórk senki.
Ecedaúkán ernaíten: emailú adni, daúkat, daúkazu, daúka fogok, fogsz, fog,
francziául j e tiens, tu tiens, il tient, — és ez azután hasonló jövő idő volna,
mint a magyarban : adni fogok, fogsz, fog; ez, ec tagadó szók.
17. v. Béré buruarí magába, tulaj donkép pedig a. m. fejébe, burú fej dat. viszony
raggal ; ohárt sekioneán térni és a naiz segédige kötmód múltja a 3-ik sz.
tulajdonítói raggal, az an rag participium-féle kifejezés ; — diradén a naíz
ige jel. id. többes 3-ik személyéből díra képezett igenév lévén, hozzá tar
tozik duteník bőség-ben;hílcen bainaíz: hil = halni ige, bai felkiáltás a naiz
ige előtt = valóban.
18. v. Neúre aita ganá atyámhoz ; erránen daúkat mondani fogom 1. fentebb ; húts
egín díot, vétket tettem szó szerint; aicineán ellened, de hiré tied birtokos
névmás, és ez baszk sajátság.
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19. v. Eta gehiagorik eznaiz digné hiré semé deíceko: egínnézak euré
alokaseretarík hát bezalá.
És ezentúl nem vagyok méltó, hogy fiadnak neveztessem:
tedd hogy béreseid közül egyik legyek.
20. v. Jaikirík, hadd ethór sedín béré aitaganá. Eta hurá oraíno urrún zelá} ikús sesán béré aiták, éta kompassioné har sesán, éta
Idster eginík egóc sesán béré buruá, éta pot egín síeson.
Fölkelvén valóban (bada) elmene atyjához. És ö mikor,
messze vala, meglátá (öt) atyja, és szánalom fogta el, és hoz
zája futván nyakába borúla és megcsókolá öt.
21. v. Éta errán síeson semeák: Aitá húts egín díot seruürén contra
éta hiré aicineán, éta gehiagorik eznaíz digné hiré semé deíceko.
És monda a fiu: Atya vétket tettem az ég ellen, és te
ellened, nem vagyok méltó, hogy fiadnak neveztessem.
22. v. Orduán errán síesen {síén s illetőleg síoten helyett) aiták béré
sérbicariei: Ekarzúe arropá prinsipalená, éta jaúnz ezazúe,
éta emazúe erhaztubát béré eskúra, éta sapaták ojnetára.
í 9. v. Eznaiz nem vagyok deicéko, deitú nevezni igétől, a ko igerag megfelel a
franczia pour elöljárónak szenvedő értelemben mint: pour étre dit ton fils;
híré semé is alany, s így mondattanilag e kifejezés árja hasonlat ; égin nézak
tégy (engem) : nézak-han a k 2-ik személyrag a bizalmas megszólításban
zu helyett, n ni helyett engem; bezalá alakban Iá szótag az óhajtást fejezi
ki a mellékmondatban.
20. v. Ethorrí menni, ethór sedín a conj. perf., mi a baszkban igen gyakori és sa
játságos szólásmód, mint az olvasó eddig is meggyőződhetett ; aitaganá
atyjához a ganá rag ban és hoz jelentéssel; zelá, zenlá s illetőleg zan-lá he
lyett, az imperfectum 3-ik személyéhez az óhajtást kifejező Iá szótag já
rult 1. fentebb; har sesán megkapta, hartu kapni, elfogni lat. capio ; láster
eginik a vulgatában accurrens, magyar fordításban hozzája futván: a baszk
ban eginík tévén, de a láster szót meg nem fejthetem; egóc sesán béré buruá
latinban : cecidit super collum ejus, magyarban : nyakába borúla, a baszk
ban : burú fej, béré harmadik személyü birtokos névmás, egóc, egocí inf. dob
ni, vetni — Mahn szerint —, tehát e mondat szorul szóra a baszkban : veté
magát fejére ; pot égin síeson, pot csók, csókot tőn reá, síeson szójárásilag
síon helyett.
21. v. E mondat ismétlése a 18. és részben a 19-ik versnek. Mindkét helyen Mahn
díot helyett díat ír, mi, a 3-ik személyü tárgyeset lévén az igében, ennek
pedig ragja o vagy, io okvetlenül hiba.
22. v. Orduán pedig (?); sérbicariei egyike azon számos román eredetű szóknak,
melyeket az olvasó már eddig is megismerhetett, s milyenek e versben ar
ropá fr. robe, és prinsipalena. Ekarzúe, ekarzúte helyett hozni, mint: ezazúe
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Monda pedig az atya szolgáinak: hozzátok el a legjobb öl
tönyt, öltöztessétek fel őt, adjatok gyürüt kezére, és saru
kat lábaira.
23. v. Éta ekarrirík arecé gisená, hű ezazúte, éta játén dugulá, atsegín har dezagún.
És elhozván a hizlalt bornyút, öljétek meg, hogy együnk
és Örvendve vigadjunk.
24. v. Esen ené semé haúr hű zen, éta hársara vístu da, galdú zen,
éta eriden da. Eta has sitesén atsegín hárcen.
Minthogy ez az én fiam meghalt vala, és újra él, elveszett
vala, és megtaláltatott. És elkezdtek Örvendve vigadozni.
25. v. Eta zen árén semé saharrena landán, éta ethór zelá etearí urbildú zajoneán, ensún zicán melódia, éta dansák.
És vala az ő fia idősebb a mezon, és a mint visszatért, a
házhoz (háznak eceari) közeledvén, hallá az éneklést, és a
tánczot (magyarban: vigadozást).
26. v. Éta deithurík serbicarietarík hát, interrogá sesán ser zen.
És szólítván a szolgák közül egyet, kérdezé, mi ez ?
ezazúte helyett a habere segédige parancs, módja ; jaúnz ölteni, felöltem
például r u h á t ; emazúe adjatok, az ige inf. emaitú adni, lenne szabályosan
a parancs, módban : emai(t) zute, a szövegben úgy látszik rövidítés van;
eskü kéz, ojnetá láb , a ra viszonyraggal, mely a magyar 6a és ra ragok
kal ér fel.
23. v. hil egyaránt halni és ölni; arecé bornyú, jálen dugulá, conjunct. modus ké
pezve a la szótag által, mint már többször láttuk.
Hartú örülni, vigadni, de&agún a kötmód szabályosan használva ; atsegín
Mahn szerint: lélekzetet venni, de itt betoldva, úgy tudom, hogy értelme
a. m. örvendve vigadjunk.
24. v. Haur ez (1. fent. 56. 1.); ené semé, az én fiam, így kell lennie, de az első személyü birtokos névmás neré és neuré. Nem tudom Mahn hibázott-e az átírás
nál, vagy oly szójáráshoz tartozik e szó, melyet nem ismerek ? Visi élet,
vistú élni, galdú elveszni, eridú megtalálni ; eriden da szenvedő alakú kifő
zés a nafa segédigével: megtaláltatott; has sitesén kötmód múltja; har
cén örülni.
25. v. Árén ö, gen. övé, saharrena idősb, felső fokban sahar idős, m i n t : gazlenák
ifjabb (12. v.); land mező an helyiraggal, urbildu közeledni, zajonedn igene
ves kifejezés a visszavivő névmás helyett; ensún sicán kötmód múltja töb.
bes-számu tárgyesettel.
26. v. Deithurík igenév szólítván, interrogá latin szó, ser kérdő névmás mi.
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27. v. Eta árk errán sieson (sión), hiré anajé etorri izán da} éta hil
ukán da hiré aiták arecé gisembát, serén ossorik hurá esebitú zúen.
És ö monda, öcséd jött vala meg, és megölette atyád a hiz
lalt hornyút, hogy egészségben visszatért vala.
28. v. Éta asserré sedín : éta ezen sartú nahi izán, béré aiták hadd
elkirík othoíc egín sieson.
Ls megboszankodék: és nem akart bemenni ; atyja tehát
kijővén kezdé kérni ötét.
29. v. Bainá árk ihardésten zuelá errán sieson béré aitarí: Hunáhambát urthedík serbicácen audalá, éta egúndano hiré manurík
eztiót iragán, éta egúndano pitinabát ezdaukák emán neiiré
adiskidekín atsegín hárceko.
Pedig amaz felelvén monda atyának: íme mennyi év óta
szolgálok neked, és soha parancsaidtól nem tértemel,és soha
egy gödölyét nem adtál nekem, hogy barátaimmal vígan elkölthessem j (vagyis szó szerint: örvendve [atsegín] vigadjak,
27. v. hil ukan da mivelteltetö alak, melyet ukan, uk habere ige képez; meg
ölette ; gisem-bát hizlalt, az egy bat számnévvel; ossorik sajátságos kifeje
zés, mert osso egészség és megkapván az ige participiumos rik ragját, ige
lesz belőle, mintegy: egészségben lévén. így a baszk nyelv is bírna azon
tulajdonsággal némileg, hogy a névszók igeragok által igékké változnak
át, és ebben megegyez a mordvin és szamojéd nyelvvel, melyekben a sze
mélyragok hozzájárulása által névszókhoz, ezekből igék képeztetnek *). A
baszkban több igeképző van ugyan, melyek a névszókból igét képeznek,
mint : begí szem, begí-tsi nézni, khe kicsi, khé-atu apritani, őrölni, sumin
harag, sumin-dú haragudni, ilyen a ki és gi képző is, égin tenni igéből lát
szik származni, és e részben a török nyelv mutatna példát, mely névszók
ból ilmek tenni, képző által igéket képez, a baszkban : egoki lakni, ego lak,
aliki megfogni, al ujj stb.
28. v. ezen sartu nahi izán nem akart bemenni: ezen a tagadó ige, sartu infinitivussal nem akart; nahi izán inf. bemenni; elkirik partic. eldu kimenni, — az el
gyök áltaji hasonlat, itt kimenvén; otu, otoiz-tu kérni.
29. v. Bainá kötszó midőn, pedig ; ihardetsi felelni, zuelá, zuen-lá helyett vissza
vívó' mondat helyett Iá kötmód rag; hambát talán hiba mert sembát ismereretesebb a. m. hány, mennyi, urthé év ; audalá szabályszerű alak volna zacu-lá benható igével, a naiz segédige a második személyi! tulaj donitóval, s
ha e szó nincs hibásan irva, úgy ezen alakot nem ismerem; egún nap egún*) Magyar nyelvészet IV. foly. Ribáry Ferencz : Hová való a mordvin
nyelv. 4. fűz. 280. 1.
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hárceko igeneves alak, mely a franczia pour elöljárónak felel
meg az inf. előtt.)
30. v. Baind hiré semé haúr} seinék iretsi baitú hiré onhassún gusid
putekín, etorH izdn denedn, hil ukán daúkak huni arecé gisend.
Midőn pedig ez a te fiad, a ki elvesztegette egész Öröksé
gét kéjhölgyekkel, jővén vissza, megöletted neki a hizlalt
hornyút.
31. v. Semé hi bethí enekin aiz (séra) éta ené [gusia hiré da].
Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem tied (van).
32. v. Eta atsegin hartú behdr zúen, éta allegeratú, serén hiré anajé
hil baicén, éta vistú baitú, galdú baicén} éta eríden baitú.
És (most) örvendve vigadni illett és örvendezni, mert ez a
te öcséd meghalt vala, és föléledt, elveszett vala, és megta
láltatott.
dano soha ; eztiót iragán nem tértem el ez-diót helyett ez tagadóval hangsimulás.
30. v. Seinék máskép senéh k i ; iretsi ukán bai-tú elvesztegette, elpazarolta, a
baszkban miveltető igealakkal kifejezve iretsi, irin, irdn gyöktől, mely tulaj 
donkép a. m. elmetszi; bai-tu szóban bai felkiáltás a. m. valóban és miatta
a segédige du harmadik személyében a d t-re keményült; pule-kin román
szó kejhölgy; deneán igehatározó a. m. vissza; hil ukán daúkak megöletted,
és itt ismét a daukat, daúkazu vagy daúkak, daukan fogom, fogod, a máso
dik személy hármas alakban, — mint segédige használva ; huni hihetőleg
oni helyett áll, a. m. neki, annak.
31. v. Bethi mindig ; enekin velem, ott, és alább is ene én, kétszer fordul elő mint
első személyü névmás a ni, nik helyett.
32. v. haru allegeratú infinitivusok: vigadni, örvendezni, ez utóbbi román szó ;
serén a ser a ki visszavivő névmás birtoki esete ; bai-cén összeolvadás által
származott a ba, bai állító szócska és a naiz segédige aligmúltjának sara,
zen egyes harmadik személyéből, t e h á t : hil bai-cén meghalt vala, galdu
veszni, kárba menni, t e h á t : galdu bai-cén elveszett ; vistu bai-tu él, eridcn
bai-tú megtaláltatott.
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Versmértan és hangsúly.
i.§.
A baszk nyelvben a hangsúly kitűnő szerepet játszik, még
pedig mind a kimondásban mind a költészetben. De az idegen ajkú
nyelvtanírók nem birván nehézségeivel megküzdeni rendesen elhagy
ják a nyelvtanokban, egyedül Larramendi nyomán készült Blanc
nyelvtana alkalmazza rendesen. Magam is az első közleményben
elhagytam a hangsúly jelölését, de miután azóta mélyebben behat
nom sikerült a nyelv szellemébe, jelen második közleményemben az
alább röviden érintendő főszabályok nyomán alkalmaztam is.
A baszk nyelv kétféle hangsúlyt ismer: az élest és a tompát;
ez utóbbi nem jelöltetik, és mindazon szótagok birják, melyeken
éles hansúly nincs. A hangsúlyozásra nézve a görög és baszk nyelv
közt azon külömbség van, hogy míg amabban csak vég- másod- és
harmadéles hangú szók lehetnek, a baszkban minden szótag élesen
hangsúlyozható.
Mig tehát a hangsúly egyrészt a helyes kimondást szabályoz
za, másrészt a költészetben a vers hangzatosságára irányadó • mert
a baszk nyelvben is, mint a zsidóknál, a régibb költemények verse
zete sem a szótagok száma, sem pedig azoknak mértéke által nem volt
szabályozva, egyedül a hangsúly adta meg a vers hangzatosságát, —
és az élet még meg is őrzött számtalan egyházi éneket és nép
dalt, melynek versezete csupán a hangsúlyozáson, és érzések emel
kedettségén alapul. Újabb időben azonban a rím hatalmasodott el
a költészetben, mely páros, váltakozó négyes, vagy nyolczas szokott
lenni, és a vers hangzatosságának még az eredeti hangsúly is aláren
deltetett, mert ez a szükség szerint egyik szótagról, melyet megil
letne, másra is tehető át, a verselési szabadság érdekében.
2.§.

Altalános szabályok a hangsúlyra nézve.
A) Névszókon.
1-Ör. Minden egyes számú dolog- és tulajdonságnév, névmás
és számnév a hansúlyt az utolsó szótagon viseli, és ha articulus já-
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rúl hozzá, akkor ez kapja, mint: egún nap, eguná a nap, edér édes,
ederá, gizón ember, gizoná, gizonarén, gizonarí, gizonarekin. így
niri nekem, zurekin veletek, hiré tied, hirú három stb.; ellenben a
gábe és gátik ragok másod-élesek , mint: higábe veled, argátik
nélküle.
2-or. Ha az említett névszók többes-számban vannak, a hang
súly a névszó végszótagján áll, a rag tekintetbe nem vétetvén, mint:
gizónak az emberek, gizóncat az embereknek, zúek ti, zúencat nek
tek stb. Különben a többes számú szóban a hangsúly gyakran az
első szótagon is van.
B) Igéken.
1-Ör. Minden igének dolognév-infinitivus jelene, a múlt és a go
végzetü jövő ígenév végélesek, mint emán adni, ekarrí hozni, janá
evett, janik evén, emandó adandó, de ekarriko hozandó, ikusíko má
sodélesek.
2-or. A hajlítható infinitivus, valamint eko, teko végzetü ge
rundium azon szótagon viselik a hangsúlyt, melyen az ige eredeti
leg viseli, mint: játén enni, játéko evén, ekártea hozni, ekárteko stb.
3. A jelen igenév másodéles, mint: játén evö, ekárten hozó stb.
4. A segédige jelentő módjának jelen és aligmúlt idejében a
hangsúly az első szótagon van, mint dézu} ditu, dídazu; ellenben a
kötmódban a ragozás végéles, mint: ján dezadán, ján nezán, a töb
bes ten rag előtt másodéles.
E .szabályt követik a benható és szenvedő igék segédige
alakjai is.
5. Az egyszerű hajlításu igék ugyanezen szabályt követik; a
jelentőmódban az első, a kötmódban az utolsó szótag bírja a hangot,
a modus voluntariusban az első szótag.
C) Alak-szókon.
Az igehatározók, viszony- és kötszók rendesen mind végéle
sek, mint: nondik honnan, etetik házból, ongi j ó l , astiró szelíden,
aureán előtte A melléknév másodfokú ragja másodéles, mint: gusiá
sok, gusiágo több stb.
Végre egy kis dícséneket zárok ide, mely egy királyt dicsőit,
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ki a királynét megmenté, egy dühös bikát azon perczben leterítvén,
midőn az a királynéra rohanni készült.
Ain kartsü bizarriá
Jauná, ecenduenedn
Anim-erdí baisisán
Esposdn beste erdía ?
Baldin eskü ausartiá
Aid garat badá errdz
Basotiarén indarráz
Ser izangó da, ikusí
Bazaícagu arméz jansí
Animd oső gusidz í
Mily heves bátorság, uram, bár nem bírod csak lelked felét,
minthogy nöd bírja a másik felét ? Ha képes vitéz karod így meg
győzni a vadállat dühös rohamát, mi lesz, ha látunk téged fegy
verrel övedzve, teljes egész lelkeddel ?
Megfejtés.
Ain mily, kartsú bátorság, bizarri(á) heves, Jaun(&) úr, ecen
duenedn igeneves alak an raggal, ez tagadó ige, sénduen 2-ik sze
mély bírsz vala, anim-erdi lelked felét, baisisán kötmód, melyben
bai ba = valóban, minthogy valóban bírja, alá így, baldin valóban
úgy van, esposdn román szó = nő, beste = másik, badá garaí ha győz
ni tud, ba föltétetelt jelentő előrag = ha, eskú ausartiá vitéz kéz,
basoá erdő, basotiá vadállat birtokraggal, indarrá veszett, dühös,
errá roham, mindkét szó z viszonyraggal = felett, és on en magyar
viszonyragoknak megfelelöleg, ser mi, izangó da jövő idő mi lesz ?
ikuzí bazaícagu ha látunk téged, ikusí látni, ba — ha, zaicagu segéd
ige második személyü tárgyesettel, arméz román szó z raggal, jansí
övedzve, osó egész, gusidz sok — z rag = sokkal, animd osó gusidz
egész teljes lelkeddel.
RIBÁRY FERENCZ.

TUDÓSÍTÁS
A NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSÉBŐL 1865. És 1866-BAN.

1) Néhai Machovszky József, bölcsészet- és hittudornak s az
egri érsekség áldozó papjának 62 csomót tevő nyelvészeti jegyzetei,
átvizsgálás végett, az akadémia által a bízottsághoz lévén utasítva,
s ez úgy találván, hogy a csomók egyes, jobbadán betű rendbe sze
dett jegyzetekből állanak, a melyeken a pillanat- és alkalom-szülte,
gyakran nem annyira szóhasonlatok, mint inkább megfelelő jelen
tésű szók vannak összeállítva az ismeretes európai nyelvekből, de
hogy a nagy sokaság közt használható anyag is találtatik : azt határozá a bizottság 1865. jan. 5-kei ülésében, hogy kéressék meg az
akadémia, hogy megköszönvén Szvorényi József ltagjának szíves
ségét, a ki az említett csomókat beküldte, azokat a nagy szótári ké
születek szaporítására fogadja el.
2) Az 1865. május 6-kai ülésben Fogarasi János bizottsági
tag a Kriza János „Vadrózsák" czímü székely népköltési gyűjte
ményére nézve következő indítványt tőn:
A Kriza János székely népköltési gyűjteményének sok oldalú
becse általánosan el van ismerve, minélfogva annak folytatását és
bevégzését nemcsak a népszellemi és népművészeti, hanem kivált
képen a nyelvtudományi érdek tekintetéből mindnyájan óhajtjuk.
Ámde az indítványozó előtt tudva van, hogy a gyűjtemény folyta
tását az anyagi eszközök híja, a mely az első kötet csekély keletje
miatt támadt, szerfölött késlelteti, majdnem lehetetleníti. Azt indítványozá tehát, elközölje ki a bizottság az osztályülésben, hogy ez a
t. akadémiát a Kriza János nevezett gyűjteményének elösegéllésére megkérje.
A bizottság nagyon méltányolván az indítványt, azt elfogadja,
s kéri az osztályülést, vegye reá az akadémiát, hogy valamint az
mindjárt feállásának első évében a népdalok egybegyűjtését elhatá-
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rozta (minek következménye a Kisfaludy-Társaság által kiadott nép
dalok és népmesék három kötetnyi gyűjteménye), valamint a táj
szólások és nyelvjárások egybegyűjtésére jutalmat hirdetett s táj
szótárt adott k i ; valamint, egyebet mellőzvén, Merényi Lászlónak
segedelmet adott a népmesék gyűjtésére, s a Magyar Nyelvészetet,
50 példányra való előfizetés által segítette elő: azonképen a Kriza
János székely népköltési gyűjteményét is pártfogolja az által, hogy
mind az első megjelent, mind a második megjelenendő kötet hatvan
hatvan példányának megvételét elhatározza, mely példányok azután
a nyelvtudományi osztálynak belföldi, s az időről időre megnevezen
dő külföldi tagjai közt el volnának osztandók.
3) Az 1865. okt. 6-kai ülésben, a bizottság a Budenz József
b. tag által kidolgozott cseremisz szótárt a Nyelvt. Közlemények
ben kiadni határozá, felszólítván B. J. tagtársát, hogy a külföldi tu
dósok kedveért a cseremisz szók jelentését latinul is tegye ki. Egy
úttal a szótárnak 200 példányban való külön nyomata is elhatároz
tatok, ezen czím alatt: Erdei- és hegyi-cseremisz Szótár, főleg Reguly cseremisz szógyűjteményéből és az új testamentom cseremisz
fordításából, szerkesztette Budenz József, — mely czím latinul is ki
lesz téve.
4) A november 5-kei ülésben többi közt Hunfalvy Pál és Bu
denz József b. tagok a Kalevala czímü finn eposznak, Barna Ferdi
nánd muzeumbeli könyvtár őrseged által készített magyar fordítá
sáról, melynek megbirálására meg voltak bízva, adák be tudósításu
kat, mely szerint ez a fordítás a finn nyelvnek teljes és átható isme
retét tanúsítja s oly szerencsésen sikerült, hogy az a magyar iroda
dalom becsületére fog válni, ha bár minden közelebbi érdektől el
vonatkozunk is, mely pedig már a nyelvrokonságnál fogva is való
ban létezik. A bizottság tehát nagyon ajánlja az akadémiának, hogy
e Kalevala-fordításnak kiadását határozza el.
5) Az 1866-ki év nagy csapással illette nem csak a nyelvtu
dományi bizottságot, hanem az egész magyar tudományos társaságot
is, Czuczor Gergelyt ragadván el az élők közöl, mielőtt szerkesztő
társával, Fogarasi Jánossal, a magyar nagy szótárt befejezhette vol
na. Ennek szerkesztése tehát egyedül Fogarasi Jánosra maradt; s
a bízottság attól félvén, ho gy idegen segítség (ha találkoznék is, a
ki kész volna segíteni) megtalálja sérteni a munka kivitelének egy
ségét, fölkéré tagtársát, Fogarasi Jánost, hogy, ha csak lehet, maga
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folytassa és végezze el a szótár szerkesztését és kiadását. Fogarasi
osztozván a bizottság nézetében, elvállalá a munkát; s ezen elhatá
rozását az akadémiai osztály is elfogadá.
6) A bizottság tagjainak száma előbb Vass Józsefnek közeliink
ből Kolozsvárra történt elköltözte, utóbb Czuczor Gergelynek ha
lála által megfogyván, a bízottság ajánlatára az akadémiai osztály
Mátyás Flórián és Vámbéry Ármin I. tagokat nevezé ki a nyelvtu
dományi bizottság tagjaivá.
7) Mátyás Flórián újabb időben „Belae regis nótárius" korára
nézve nyomozásokat tévén s végig folytatásukra a köz és magán
levéltárakat is meg akarván látogatni, a bizottságtól ajánlást kére
mind az akadémiához, mind ez által a nagym. m. k. Helytartótanács
hoz a végett, hogy kellő ajánló leveleket kapjon, a melyek megnyis
sák előtte a levéltárakat. A bizottság tehát közbejára az akadémiá
nál, még pedig sikerrel, mert szívesen előmozdítja Mátyás Flórián
buzgó nyomozásait, ki a magyar nyelv történeti szótárából közlött
mutatványok által nem csak kutató ügyességét,, hanem az arra való
tudományos készültségét is fényesen bebizonyította.
8) Különösen óhajtja pedig a bizottság mendtöl előbb az emlí
tett nyelv-történeti szótárnak kiadását elérni, melyet a bízottság
ajánlatára már tavai elfogadott az akadémia, de költség híja miatt
volt kénytelen továbbra halasztani. Azért a bízottság újra ajánlá azt
az akadémiának, mely most annak kiadását már az által teszi lehet
ségessé , ha Mátyás Flóriánnak némi segítséget juttat a temérdek
szerkesztési és íratási költség pótlására, miután a nyomtatási költsé
get a szerző maga fogja viselni. Az akadémiai osztály elfogadá ez
újabb ajánlást is ; s úgy bizton reményijük, hogy a magyar közön
ség nem sokára bírni fogja a magyar nyelvnek történeti sz ótárát.
9) Toldy Ferencz bízottsági tag egyik ülésben bemutatáaz általa
kiadott„CorpusGrrammaticorumlinguae Hungaricaeveterum", vagyis
}JA régi magyar nyelvészek, Erdősitöl Tsétsiig" czimü nagyszerű
könyvet, mely nagy ékessége nyelvtudományi irodalmunknak. Ma
gában foglalja:
Grammatiea Hungaro-Latina in usum puerorum recens scripta? Joanne Sylvestro Pannonio auctore. Neanesi, 1539. (1—78. 1.)
Orthographia Ungarica Cracoviensis, 1549. Gyönyörű magyar
sággal írt könyvecske. (80—124. 1.)
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Alberti Molnár Szenciensis novae Grammaticae Ungaricae libri
duo. 1610. (116—£90. 1.) Geleji Katona István magyar Grammatikája. 1645. (292—329. lap.) Georgii Csipkés Comarini Hungária
illustrata, h. e. brevis sed methodica naturae et geníi linguae Hungaricae explicatio stb. (333—403.1.) Pauli Pereszlényi Grammatica linguae Ungaricae. 1682. (405—548. 1.) Pauli Kövesdi Elementa linguae Hungaricae. 1686. (551—584. 1.) Szönyi Nagy István magyar
oskolája. 1695. ( 5 8 7 - 6 0 4 . 1.) Nicolai Kis de M. Tótfalu Ratiocinatio de Orthographia. 1697. (607—660. 1.) Joannis Tsétsi Observationes orthograpliico-grammaticae. 1708. (663—688. 1.) Fragmenta
de lingua Hungarica. (691—712. 1.)
10) Az 1865. és 1866-ki év folytában a Nagy Szótárt illető
pótló czikkeket küldenek be :
Kulifay Zsigmond, kúnhegyesi reform, lelkész ;
Gruber József, sopronyi nevelő két ízben; Marikovszky Gá
bor, dömsödi reform, segédlelkész pedig folytatá már régolta meg
kezdett pótlásait. Utolsó küldeménye az 1197. számot éri el.
11) A bizottság egy külföldi alapítvány létesítéséhez is, melyben
úgyszólván , az egész nyelvtudományos világ részesült, annyi
mennyi segítséggel járúla. Bopp Ferencz híres berlini tanár 1816.
május 6-ikán írta alá élőbeszédét azon munkájához, mely a tudo
mányos egybehasonlító nyelvészetet megkezdte, azt a legújabb tu
dományt, mely azolta, ugyancsak Bopp Ferencz egybehasonlító
nyelvészködése által is, már annyi nagyszerű eredményt előhozott.
Bopp emlékezetét egy alapítvánnyal, mely az ö nevét viselje, s 1866.
május 6-kán volt kihirdetendő, akarák dicsőíteni, s a berlini indít
ványozó bízottság ösztönzésére mindenütt bízottságok alakulának
az adományok gyűjtésére és elfogadására,* felszólítás érkezvén hoz
zánk i s , itt az akadémiai nyelvtudományi bízottság kötelességének
tartotta, annyit tenni, a mennyit körülményeink között lehet. Bár
nem sokat küldhetett is el Berlinbe, küldeménye mégis felülmúlta
azt, a mit Helvécziából, Belgiumból és Görögországból együtt oda
küldtek.
A bizottság küldeményéhez a tagokon és néhány pesti urakon
kivül hozzájárultak a debreczeni, késmárki és pozsonyi, a szegedi
és fehérvári gymnasiumok tanárai.

TÁRGYMUTATÓ.
Lap.

242
ajtó
423
aludni szónak rokonai .
253
amp-suj = mélyföld
420andagassi, lapp szó .
76
assyr szók hasonlítása .
420
bage, bagge, bajedet .
45
a baszkok mai terjedelme.
48
baszk névragozás . .
53
baszk számnév . . .
55
baszk névmás . . .
58
baszk ige
433
baszk ige imperfectuma
430
baszk ige perfectuma .
baszk ige plusquamperfec441
tuma. . . . . .
428
baszk ige futuruma.
465
baszk nyelvmutatvány.
275
besenyő tarló
. . .
408
epa, tagadó szó .
erza-mordvin mesék és da
82
lok
89
erza-mordvin találós mesék
ewr
269, 272
273
ewrek
g i ^ e = késa
. . . . 424
haz, finn. köti, lapp. goatte 294
holut-vág (holt vág) . . 254
424
iga éj
421
ihe év, ivaíj éves

Lap.

ilyen a mongol után
író (unguentum).
javalas gazdag
. . . .
jelzői mondat
. . . .
kegy = stádium

.

.

.

kopó, nád-kopó
. . . .
a lapp nép és földje . .
a lapp nyelv hangjai .
a lapp nyelv hangsúlya .
a lapp névszó ragozása
a lapp mellék (tulajdonság)
a lapp viszonyszók.
a lapp névmások
a lapp számnevek . . .
a lapp igeszó
. . . .
a lapp szenvedő ige
a lapp tagadó ige . . .
a lapp igehatározók . .
a lapp szóképzés
a lapp szó-összetétel
a lapp szófüzet
. . . .
lapp szómutatványok .
lokke, log'e, lőve . . .
a magyar élőhangú A-nak
a finnben kf a lappban g

270
242
424
27
275
253
19
242
287
290
293
304
318
327
332
347
351
372
380
382
387
406
409
421
421

290
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Lap.

a magyar élőhangú f-nek
a finnben p} a lappban b
felel meg
a magyar élőhangú í-nek
a finnben t, a lappban d
felel meg
a magyar szók ó, ö, ú, ü
végzetének a törökben
ak, ek, ik, uk felel meg
majlbme =» világ . . .
meg
a mi
miálg melly
moksa-raordvinmeseésdal
moksa- és erza-mordvin
szótár
mordvin közlések . . .
nevetni szónak rokonai .
niekko álom
nyomosító a
nőmmel, noammel n\úl .
ó, ö végzetü szók . . .
oad' = alud
odút, odutta

291

291

243
419
15
19
421
145
152
81
422
420
30
424
243
423
257

Lap.

nem minden ó végzetü szó
igétől való
ók, ők végzetü szók . .
penikuulma, mélyföld . .
a perfectum képzője . .
Rask a finn hypothesis
szerzője
Reguly nyelvtani jegyzetei
a moksa mordvinröl
.
réj, rév, rém
relativ névmás . . . .
a relativ nemcsak vissza-,
hanem előremutató is .
relativ mondat . . . .
rejtezik = ájul . . . .
Sarchas . . . . . .
a sorszámok képzője . .
a suomi szó
tiluvt gimils
tilutva
út
vei viszonyító finn. véli .
wzbeg

239
245
253
265
42
115
247
20
26
27
252
269
266
289
257
263
255
298
273

A MAGYAR NYELV RENDSZERE. 2-dik kiad. Buda 1847. 1 ft.
A MAGYAR HELYESÍRÁS É S SZÓRAGOZÁS főbb szabályai. 10-dik kiadás. Pest
1853. 20 kr.
A MAGYAR HELYESÍRÁS ügyében a M. Akad. Nyelvtud. Bizottmány Előterjesz
tése a Nyelvtudományi Osztályhoz. Pest 1856. 10 kr.
A MAGYAR SZÓKÖTÉS főbb szabályai. 2-dik kiadás. Pest 1852. 70 kr.
NYELVTUDOMÁNYI PÁLYAMUNKÁK. I. Csató és-Nagy János : A m. nyelv ragai
ós szóképzői. Buda 1834. 53 kr..— I I . Engel és Nagy J . A m. nyelv gyökei
Buda 1838. 53 kr. — I I I . Szilágyi István : A m. szókötés szabályai, Pest 1846.
I ft. —'IV. Szvorényi: Magyar ékes szókötés, Buda 1846. 70 kr.
A DUNÁNTÚLI NYELVJÁRÁS. Vass József jutalmazott pályamunkája. Pest
1860. 60 kr.
A MAGYAR NYELV SZÓTÁRA, készítették. Czuczor és Fogarasi. I—III. köt.
Pest 1862—6. Sajtó alatt a IV. k. Minden kötet ára 5 ft.
MAGYAR ÉS NÉMET ZSEBSZÓTÁR. II-dik v. német-magyar rósz, 2-ik kiadás.
Buda 1843, 2 ft.
MAGYAR TÁJSZÓTÁR. Buda 1838. 70 k r .
MAGYAR TÖRVÉNYTUDOMÁNYI MŰSZÓTÁR. 2-dik kiad. Buda 1847. 2 ft.
MAGYARÍTÁS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOKBAN, Szabó Józseftől. Pest 1861
20 kr.
RÉGI MAGYAR NYELVEMLÉKEK. I. k. Halotti Beszéd. Régi Biblia. Buda 1838.
5 ft. — II. k. Kinizsi Pálné Imakönyve. Vegyes m. iratok, Buda 1840. 5 ft. —
I l l . k . Tatrosi Biblia. Vegyes m. iratok, 1842.5 ft. — IV. k. l.Guary-codex,Büda
1846. 1 ft 93 kr. — V. k. Bátori Bibliája sajtó alatt.
MAGYAR LEVELESTÁR. I. Szalay Ágostontól. Pest 1861. 4 ft.
CORPVS GRAMMATICORVM Linguae Hung. Veterum. Toldy Ferencztöl. Pest
1866. 4 ft.
FINN NYELVTAN, Fábián Istvántól. Pest 1859. 2 ft.
CHRESTOMATHIA FENNICA, Hunfalvy Páltól. Pest 1861. 3 ft.
ABUSKA. Csagatajtörök Szógyűjtemény, Vámbéry Ármintól. Pest 1862. 1 ft.
VOCABULARlUM-CEREMISSICUM utriusque dialecti, Budenz Józseftől. Pest 1865.
lft.
REGULY ANTAL HAGYOMÁNYAI. I. A vogul föld és nép. Pest 1864. 4 ft.
M. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. Új folyam: Nyelv- és Széptud. Osztály. I. k. Pest
1860—61. 3 ft. — II. k. 1861—62. 3 ft. — I I I . k. 1863—5. 3 ft.
NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. I—V. k. Pest. 1862—5. Mindenik kö
tet ára 3 ft.
Ú J MAGYAR-SZLÁV É S SZLÁV-MAGYAR SZÓTÁR, Jancsovics Istvántól. Szarvas 1848. 2 kiad. 3 ft. 36 kr.
HANGRENDI PÁRHUZAM ezer példában, Lugossy Józseftől. Pest 1858. 20 kr.
MAGYAR NYELVÉSZET, szerk. Hunfalvy Pál. Pest 1856—61. 6 köt. Egy-egy köt.
5 ft. 25 kr. A hat kötet együtt 25 ft.
Pest. 1867. Nyom. Emich G.

