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MOKSA- ÉS ERZA-MORDVIN NYELVTAN.
A mordvin nyelvnek két fődialectusa: a Moksa-mordvin és
az Erza-mordvin nyelv (rövidített jeleléssel: mordM., mordE.).
Amazt, a Moksát, ismerjük, mint legújabb és legbővebb forrás
ból, Ahlqvist Ágost „Moksa-mordvin grammatikája"-ból, mely
hez nyelvszövegek és szógyűjtemény is vannak hozzácsatolva *);
emerre, az Erzára nézve fő forrásunk Wiedemann „erza-mordvin
grammatikája", szintén egy kis szótárral, de szövegek nélkül. 2 )
Ez ismeretforrásokhoz nyertünk még becses adalékot Reguly
hagyományának a mordvin nyelvre vonatkozó részében, melyet
a Nyelvtudományi Közlemények V. kötetében „Mordvin közlé
sek," czím alatt kiadtam: 1. Néhány erza-mordvin mese és dal 5
2. Regulynak nyelvtani jegyzetei a moksa-mordvin nyelvről ;
3. Moksa- és erza-mordvin szótár (azaz Regulynak mordvin
x

) Versüeh einer Mokscha-mordwinischen Grammatik nebst Texten
und Wörterverzeichniss, St. Petersburg 1S6Í. Ahlqvist magok a mord
vinok közt tette tanulmányait 1857-ben. — Az első, bár még gyarló,
moksa-mordvin nyelvtan ered Ornatov Pál-tói (oroszul: Mordovskaja
grammatika. Moskva 1838). /
2
) Grammatik der Erza-mordwinischen Sprache, nebst einem kleinen
mordvinisch-deutschenund deutsch-mordwinischen Wörterbuch. St. Petersburg 1865. Wiedemann szintén több vidékről való erzáktól is tanulmá
nyozta a nyelvet. Első grammatikai kisérlet, mely azonban csak a sok
tekintetben gyarló és hibás erza-mordvin újtestamentom-forditást (Sz. Péter
vár 1821.) vehette alapúi: Conon von der Gabelentz, Versuch einer Mordwinischen Grammatik, Göttingen 1839. Az említett bibliaforditásból ugyan
csak Wiedemann adta ki igazítva javítva a Máté evangeliomot (Das
Evangélium des Matthaeus, ersa-mordwinisch. London 1865.). — A legelső
erza nyomtatvány egyébiránt egy kis kétnyelvű (orosz és mordvin) Káté,
Moskva 1808.
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szógyűjteménye, az Ahlqvist-féle moksa és a Wiedemann féle
erza szógyűjteményekkel összehasonlítva, s belőlük, valamint az
erza-mordvin szövegekből kiegészítve).
Czélom levén most, a mordvin nyelvet mint az össze
hasonlító ugor nyelvtanulmánynak egyik anyag-részletét nyelv
tanilag is ismertetni, legalkalmasabbnak tartom mind a két
dialectust egyszerre s összehasonlítva tárgyalni, föltüntetvén
mindkettőben a közöst s mindegyiknek külön alakulását. Mel
lőzni, ily czél mellett, úgy sem lehet a két mordvin dialectus
közül egyiket sem, minthogy ezek nem állanak oly viszonyban
egymáshoz, hogy az egyik a másiknak csak kopottabb, fogyatkozottabb változata volna, melynek már a további nyelvhason
lításra nézve nincs különösebb fontossága. Végre az összefoglaló
tárgyalás annyiban előkészület is a mordvinnak más ugor nyel
vekkel való összehasonlítására, a mennyiben nagyrészben már
a még egységes mordvin alapnyelv, vagyis mindegyik jelenleg
ismeretes mordvin nyelvváltozatnak jóval régibb phasisa, ily
módon kifejthető.

I. Hangtani rész.
\. 1. Egyszerű n y e l v h a n g o k :
a Moksa-mordvinban :
a) önhangzók: a, o, n, l (e)
a, e, i (é)
b) mássalhangzók :
c

-> J>

5

?

az Erza-mordvinban
a) a, o, u, í
a, e, i
b) mássalhangzók :
k, g, h, j , n

z

P, b, f, v, m
r, /

c, f, s, z

t, d, s, z, n
p, b, —, v, m
r, I

A c, j , c, j - t is számítjuk az egyszerű hangokhoz, mert
c, c szó elején is fordulnak elé s, 5-vel váltakozva, s esetleg
valóban egyszerű mássalhangzók felelnek meg nekik egyéb ugor
nyelvekben: mordE. cavo üres — M. sava, curo ritka = M.
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sura (v. ö. finn harva); capamo savanya — M. sapama (finn
happamé) ; mordM. cilgá, cilgá szömölcs: E. siIdeje (v. ö.
finn sjylü, m. sülj, MUg. Szót. 358. I.); mordM. cerá, cerá
makk: E, sera. — Ah (^-nak ejtve) gyakrabban csak a Moksában fordul elé, de csak szóközepén s egyéb mássalhangzó
előtt {vir: virht erdők, virhná az erdők, vaní: vaniht néznek,
nirhká rövid); az Erzában fölötte ritka (tehter és tejter leány).
— Az n-t, mely csak k, g előtt fordul elé, w-vel írjuk (nk, ng).
§. 2. I k e r ö n h a n g z ó k (diphthongusok):
mordM. aj>, oj, uj, áj, ej
au, ou, ea (eá)

mordE. aj, oj, uj, áj, ej
{av, ov, ev)
Hosszú önbangzók: a, í, ü, a, e, i csak a Moksában (de
részint már rövidekkel váltakozva: inzáma borona, panjhna v.
panjuma kulcs, sama-vamma tükör, siftema v. siftem szita,
naivan látszom, kiilímá halni, zu sterben; ilá, ilá más; ervá,
ervá feleség).
§. 3 . J é s í t e t t m á s s a l h a n g z ó k , mind a két dialectusban: t\ d, c, s, z, n, r, l\ A jésités különböző eredetére
nézve, v. ö. a) tá ez: t'asta ebből (E. te, teste); alá ember,
atya: plur. al'at; erá-, E. era- élni, lakni =r finn elá-; moúls,
mons magam, e h. mon-es; soks ősz, autumnus = f. syksy; —
b) sir, sirá szél, part (E. cir, cire); vide- vetni, serére: pr. 1.
jndan; — c) sada, sado száz = f. sata; sura szarv = f. sarvi;
solgí-, E. solgo- ' zárni = f. sulke-; ellenben sur ujj ±=t f.
sormi, sola- olvadni = f. sídaa-.
§. 4. A szónak különböző h a n g a l a k j a a két mordvin
dialectusban : A). 0 n h a n g z ó k r a n é z v c.
1.

Moksa:
aksa fehér
ofta medve
omá más, másik
usa külső
nnda odu
kanda ledőlt fa

Erza:
— aso
— ovto
— ombo
— uso
— undo
— kando

Moksa:
kafta két
kársa adversus
kalma sír
kota hat
kolma három
kuza rét

Erza :
— kavto
— karso
— kalmo
— koto
— kolmo
— kuzo
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Moksa:
knva héj
kurga száj
jotka köz
sapa rovátk
sava üres
socka gerenda
sufta fa
suma, sum adósság
suta gyér
lakta ó, ócska
tust a sűrű

Erza:
— kuvo
— kurgo
— jutko
— capo
— cavo
— socko
— cuvto
— cumo
— curo
— tasto
— tusto
ÍMWZ disznó
— tuvo
íwma tölgyfa
— túrná
tula ék, csap
— tulo
S'ÍZŰÍŰ száz
— s'ado, sada
sarda fácska, — sardo szálka
pálcza
sarda jávor szarvas — sardo
supa domb
— supo
sula bél, darm
— sulo
siilma csomó
— sulmo
nolga takony
— nolgo

Moksa:
Erza:
nurda szán
— nurdo
panga gomba
— pangó
panda begy
— pando
pára jó
— paro
pila,pula fark, nyél — pulo
potma bél, has
— potmo
vaca éhes
— vaco
zW<i<2 világos
— valdo
maksa máj
— makso
morga görcs (fában) — morgó
ronga test
— rungo
langa fölszín
— lango
/ama sok
— lamo
/o/7h2 gödör
— latko
/q/ca tej
— lovso
kalgida kemény — kalgodo
jaksáma hideg — faksamo
jaksarga része —- jaksargo
sapama savanyú —- capamo
naksada rothadt — • naksado
moráma hangszer —- moramo
iidtma álom
-- udomo
0

ava, ava asszony
— avá
urna, urna szántóföld • - urna
urma, urma betegsé g — orma
kuja kövér
~ kuja
kuckd közép
— kunska
cora, cora fiú
— cora
sobda sötét.
— copoda
sama, samá arcz
— cama
sü^at vékony
— cova
sumbra egészséges ~ sumbra
sta viasz
— sta, ksta
sna szíj
— ksna
ío/^a toll
— lolga

tlrva, túrva ajak
tuza sárga
sorma hímzés, irat
staka nehéz
navla, nold háncs
noska tompa
pona szőr
pola feleség
varrna, -ma szél,
ventus
mala közelség
moda föld
lopa levél, lomb

—
—
—
—
—
—
—
—
—

túrva
tuza
sorma
staka
no la
noska
pona
pola
varrna

— mala
— moda
— lopa
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Meg kell jegyezni; hogy az 1. alatt fölhozott mordM.
íz-végü. névszótők, melyeknek a mordE.-ben o-végtiek felelnek
meg, ezt az a-t' mihelyt (ragok vagy képzők hozzájárultával)
megszűnik a szövegén lenni, fölcserélik z-val vagy egészen el
ejtik (pl. asa-tó\ usisa kunt =s E. usoso \ panda-tö\: gen.
pandín, elat. pandsta [pantsta] = E. pandon, pandosto \
kalma-tö\: halmit sírok == E. halmot \ panga-tól: pangt [panht]
gombák; — a 2. alatt fölhozott a-végű tők, melyeknek a
mordE.-ban szintén a-végiiek állanak ellenében, ezt az a-t nem
gyengítik z-vá, sem el nem ejtik (pl. a^a-tól: gen. avari, plur.
nom. avat '== E. avari, avat \ mala-tól: malasa mellett = E.
malaso). Ez utóbbi a az elsőhez képest nyilván hosszú á-val
ér föl, s egyes esetekben még elé is fordul hosszúnak (Ahlqvist
följegyzése szerint: pl. ava, avá; sama, sama; tírva, túrva).
Hogy az 1. rovatbeli mórdM. a (= mordE. o), mely csak a
nyilt szövegen marad meg s különben z-vel váltakozik vagy ki
is szorul, valóban rövid végvocalis, a milyen a finnben mélyhangú szóban rendesen a vagy e, abból is megtetszik, hogy
néha a ragtalan nominativus alakban is elmarad (udíma helyett
udim, sapama h. sapam), sőt némely névszótőknek a mordM.ben általában már csak mássalhangzón végződik az egyes-számi
nominativus-alakjok, míg az a mordE.-ban még egy vég o-t
mutat föl (melynek mordM. a felelne meg):
Moksa:
azír úr, gazda
al alsó rész, al
útim éléskamara
honűr maroknyi

Erza:
Moksa:
kud ház
— azoro
numíl nyúl
— alo
ftal hátul való
— utomo
— komor o mor dal

Erza;
— kudo
— numolo
— udalo
— moro

Szintígy van a mordM.-ban kétféle a ragos szóalakok végén,
azaz a = E. o (s további rag hozzájárultával a helyett megint
z), és a = E. a, pl. cora-tól: abl. corada, elat. corasta =•
E. corado, corasto'; még -«, -t 1. 2. személyraggal: coradín,
corastin j tosa ott, tovilda onnan r= E. tosoy tovoldo \ kulída
haljatok, vanltada nézték. = E. kulodo, vandado \ ramaza
vegyen, emat = E. ramazo [| masür föld, kud ház-tói: prolat.
mastirga, kudga = E. mastorga, kudova.
Szóközepén, az első szótagon túl, a mordE. o-nak, a
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mordM.-ban rendesen í felel meg (a mennyiben ily i még ki
nem szoríüt), s néha l helyett u • a mordE. a-nak pedig szin
tén a:
Moksa:
Erza :
Moksa:
Erza:
— kavtova
anik kész
kaftuva ketté
— anok
kolmuva háromfelé — kolmova
azir úr
— azoro
krandas szekér
— krandas
urís árva
— uros
sokai szakái
— camor
— sakál
samlr sánta
— salmoks potmaks fenék
— potmaks
salmiks tíí
— sókor
ftal hátul való
— udalo
sokir vak
numil nyúl
— numolo
tonadan tanulok — tonadan
sovar mozsár
pakir konkoly
— pakor
— covar
kulan
halok
— kulan
—
pamorks
pamirks morzsa
— puvorks
kulat halsz
puvirks hólyag
— kulat
mastir fold
— mástor
\
E hangviszonyt föltüntetik különösen a mordM. I (=z E. o)~
végíí igetők szemközt az a-végüekkel, melyek e hosszúval föl
érő végönhangzőjukat, kevés kivétellel, minden ragozott és
származott alakokban változatlanul megtartják :
3.
Moksa:
andí- etetni
ardi- futni
udi- aludni
uski- húzni
kádi- hagyni
kast- nőni
kandi- hordani
kuli- halni
javl- osztani
sami- ürülni.
samdi- üríteni
savi- csapni, ütni
suvi- ásni
sulgi- szétnyomni
tongi- tömni

Erza:
— ando— ardo— udo— nsko— kado— kaso— kando— kulo— javo— cavmo— camdo— cavo— cuvo— culgo— tongo-

sati- elérni
sodi- kötni
solgi- zárni
sudi- átkozni
suski- harapni
nalhki- játszani
panji- nyitni
pandí- fizetni
piti-,putiletenni
vanl- nézni
vali- önteni
valgi- leszállni
maksi- adni
masti- tudni, érteni
masti- apadni
lázi- hasítani

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

satosodosolgositdosuskonalkopanzopandoputovanovalóvalgomaksomastomastolazo-
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Moksa:
Erza:
luvi- olvasni
- lovoHadi- maradni
— liadoozmdi- imádkozni -— oznouksindi- okádni
- nksnousidi- elkezdeni
— usodokadíndí- hagyogatni — kadnokaladi- repedni
— kai ad otavadi- befedni
— tapadótonadi- tanulni
— tonadotonafti- tanítani
- tonapto-

aca- teríteni
ana- kérni
ara- odaállani
ima- veszni
oza- leülni
köda- fonni, szőni
koma- lehajolni
karma- kezdeni
korhta- beszélni
kona- hunyni
kóla- rontani
kunda- fogni
jaka- járni
jaza- őrleni
jarhtsaenni
jota- múlni, átkelni
sopa- dörzsölni
sora- keverni
sna- dicsérni
—
targa- húzni
tómba- zúzni
tora- dörögni
sala- lopni
soda- tudni

— aca— ana— ara— joma— oza- .
— koda— koma— karma— korta— kona— kola— kunda— jaka—• jaza— jartsa— jota— cova— coporasna-, ksna—- targa— tómba— tora— sala— soda-

Moksa:
sormadi- írni
poladi- toldani
palgindi- leszállni
lupindi- számlálni
imafti- veszteni •
ozafti- ültetni
japindi- osztogatni
pirimi- gyűlni

Erza :
— sormado— polado— valgono— IOPHO-

—
—
•—
—

jomaptoozavtojapnopuromo-,
promo-

sola- olvadni
— solasupa- bemenni
— sopasulma- csomózni
— sulmasta- varrni
— sustanapa- bemártani
— navanara- nyírni
— naranarda- törülni
— nardanarva- kotlani
— narvaniksa- szagolni
— niksanola- nyalni
— nola— no'ldanoída- ereszteni
pára- bőgni
— pdrapona- fonni
— ponapópa- fojtani — pópa-, purapra- esni
— pra— pupafa- fújni
packa- tapsolni
— packa— patkapatka- hámozni
parza- megnézni — varsa-,
pacamurda- megfordulni — murda-,
mupurdamora- dalolni
— moramára- hallani
— mára-
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Moksa :
Erza:
peckd-, peckagyógyúlni
— pickavela-, vel'a- eldűlni — vel'avelhtd-, velht'a- fedni — velta-

Moksa:
Erza:
raka- kaczagni
— rakarama- venni, emere — rámalotka- megakadni — lotka
eret-, efa- élni
— efatrd-, tfa- (trea-) etetni — tfa-

Szóvégi a is, úgy mint a, van a mordM.-ban kétféle:
egyik a rövid a., mely rag vagy képző kozzájárultával c-vel
(néha /-vei) cserélődik föl, vagy pedig egészen elesik, s mely
nek a mordE.-ban e felel meg ; — a másik az az a, melyet
Ahlqvist néha hosszú d-nek hallott (ild, ild), s mely a szó
közepébe kerülvén, megmarad á'-nek vagy a-vá leszen, valamint
a mordE.-ban is ilyen á'-nek rendesen csak a felel meg; pl.
vir erdő-tői: abl. virdd = E. virde \ pelimd, pelidd féltünk,
féltetek == E. pelime, pelide j] ingei-tol: prolat. ingeigd = E.
ikelga, | ervd-től: g. ervah, transl. ervaks = E. efvan, efvaks | vir-tö\\ prol. virgd SÉ= E. virga. Meg kell azonban
jegyezni, hogy a mordM.-ban, az önhangzó-illeszkedés megfogyatkoztánál fogva (lásd §. 7.) szóvégi rövid a is jóval keve
sebb fordul elé, mint a mordE.-ban szóvégi e. — A fent (1. alatt)
elsorolt rövid a ( = E. o)-végüekkel párhuzamos magashangú a
(= E. e)-végix névszótők :
5.
Erza :
Moksa:
dsd hiivös
— ekse
dfhkd, jdfhka tó — erke
eckd vastag
— acke
kapa mezítláb
— kdpe
kdmd csizma
— kéme
kenjd köröm — kdnze, kdns
kemd kemény
— kdme
kelma hideg — kdlme, kelme
kird gomolyag
— kire
sira, sir szél, part — cire, cif
tdstd csillag
— tesce
tardd nyűg
— tdrde

Moksa ;
Erza:
— tikse
fisa fü
sdskd szúnyog
— sdske
— sdpe
sapa, sdpa epe
selma szem
— selme
sidd sürti
— sejede, sajed'
sivd gallér
— sive
sira öreg
— sire
neskd méhkas
— neske
ni la négy
— nile
pasa hársfa
— pese, pekse
pastd mogyoró
— pdsce
pala, pdl fél
— pele,pe
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Moksa
pekd has
pingd abroncs, idő
pica fenyü
piza zöld
pitna ár, becs
pina kutya
pild fül
pilgd, pilge láb
vará\ var felső
vet a öt

Erza:
— pdke
— pinge
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Moksa:
Erza:
vela falu, raj
— vele
vidd, vide rectus,
dexter
— viede, vied
mezd, mez mi
— meze
mirdd, mirde férj — mirde
Iámba meleg
— lambe
lepd égerfa
— Idpe
lisma ló
— lisme
viiftemd erőtlen — vievteme
mirtftemd férjetlen — mirdevteme

— jt?/ce

— .jtóée
— pitne
— pine
— jpzVe

— pilge
— zw<?
— vate
6.

cerd, cera makk — sera
ervd, ervd feleség,
meny
— erva, urva
ild, ild más, idegen — /JÁ
(koza, kőzd gazdag — koza)

(/mw&ra apró kagyló —kumbía)
(vara, vara lyuk — vara)
sijd, sid ezüst
— sifa
pdlhkd hüvelyk.
—pelka

Látjuk azonban, hogy a mordM.-ban szóvégi á helyett e
is lép föl (== E. e), v. ö. pilga és pilge j mirdd és mirde \
vidd és vide; ilyen végűek kivétel nélkül a sorszámnevek:
omíce második, kolmice harmadik, nilece negyedik stb. (E.
omboce, kolmoce, nilece). — Végre a mordM.-ban szóvégi a
néha már egészen elkopott, hol a mordE.-ban még megvau az e:
kener alkar — kenere, kdnir sed' híd
— sede
kistir, kstir orsó — scere
pinem zab
— pinime
kistim szénaasztag — sceme
lam leves, zsir
— lamé, lam
kicklr görbe
— kickere
lem név
— lemé, leirt
Mint szóközépi rövid önhangzó, az első szótagon túl, meg
felel a mordE. e-nek a rnordM.-ban rendesen szintén e, s néha
i, de (az önhangzó-illeszkedés tökéletlen voltánál fogva) nem
ritkán í is; pl. kémen tíz = E. keimen \ sisem hét =z E. sisem \
viren, vinn erdei — E. viren \ menel, menü ég, menny —
mdnel' \ keden-tii timár — keden-teji | ingeid előtt — ikele
azim lócza: azem, ezem j| sembd mind-tői: gen. sembín \ selma
szemtől: plur. n. selmlt (E. selmet). — Egyezőleg mind a két
dialectusban rövid e-végíí igetők;
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7.

Moksn:
Erza :
dsele-^jdsele- fürödni — eksele— iceice- gyúrni
— azeeze- melegedni
kasé- rejteni
— kekse-.
kenere- megérni — kenerekepe de- emelni
— kepide-,
kapedekirde- tartani
— kirdekiste- tánczolni
— kiscekstirde- fonni
— scerdekilde- befogni
— ki Idejace- bedugni
— jecetárdede- nyűgözni — tardedesciske- meggyőzni — seskesaze- szakítani
— sezesaradé- fájni
— seredesize- elfáradni
— sizeseve- enni
— sevesime- inni
— simeselge- köpni
— selgesinde- törni
— sinde-

Evza
Moksa:
— tejetije- tenni
— nejenáje- látni
— nilenile- nyelni
nelge- elvenni
— nelgepájárde- elszórni — pdverdepejede-,pejde- nevet — pejedepecke- metszeni
— peckepeze- mosni —paze-, pezepele- félni
— pelepije- főni
— pijevese- keresni, kérni — vásevide- vetni, serere — videvizde- szégyenleni — vizdemane- menekülni — menemarge- mondani -- meremije- eladni
— mijeleidé- kaszálni
— ledelise- kimenni
— lisemije- aratni
— nujeműje- találni
— mujekuce- hágni
~ kuze-

Szóvégi l és 2-vei él ugyan mind a két mord. dialectus,
de csak részben egymással egyezőíeg:
8,

vandí holnap
— vandi
meki vissza — mejcev, mekej
mazi szép
— mazi
vari fölfelé
— vdrev
kuli moritur {kuli-) — kuli
sedi sziv
— sedej, sddi
(kulo-)
varsi varjú
— varsej
paní néz {vani-) — vani (vano-) maci lúd
— macej, maci
peli fél {pele-) , —peli {pele-) mani derű
— manev, -nej
{ramaj emit) — rami {ráma-) sitii szagos
— cinev, cinej
ramasí emit éum — ramasazo keli széles
— kelev, kelej
ingeli előre
— ikelev, -lej inizi málna
inzej
Szóvégi u csak a mordM.-ban fejlődött ki, még pedig, a
mint a megfelelő mord$, szóalakok mutatják, ^-ből7 mely ön-
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hangzóvá válván [sicau: E. cucav), azután a megelőző önhangzóval összeolvadt (usu: E. usov, ettől: usa, E. uso).
Moksa:
Erza:
alu alá
— alov
odu újra
— OÍ/OZ^
usu ki, kivé
— í/io^
kudu haza
— kudov
ftalu hátra
— udalov
vasú előre — vasov messzire
Wfíaö odvas
— undov
kulu hamu
kulov, kulo

Erza :
Moksa:
sicau bolha
— cucav
sódu kormos
— sodov
nolga taknyos
— nolsrov
vasú vemhes • vasev, vasej
vazu borjas
— vazov
lefksu terhes (kölykös)
— levksev

Végig nézve a fentebbi (1 — 8) példajegyzékekben egybe
állított sok moksa- és erza-mordvin szót, könnyen azt is veszszűk észre, hogy a k e z d ő - s z ó t a g b e l i önhangzóra nézve
aránylag igen kevés eltérés van a két mordvin dialectus közt.
Majdnem teljes egyezés van a kezdő szótagbeli a, i, o, zí-ra
nézve; legnagyobb váltakozás van a és e közt, de még sem
úgy, hogy az egyik dialectus csak az a-vei élne a másiknak
e-je ellenében. Csak az ? váltakozik igy, némileg szabályosan
w-val, úgy hogy amaz a mordM., emez pedig a mordE. szóalak
ban van, noha esetleg a mordM.-ban mind a kétféle (z-val, w-val
való) alak is fordul elé :
9,
Moksa:
Erza:
kirhta- leégetni
— kurtakítmírdaszorítani
— kutmordasímbra,
sumbra
egészséges
- sumbra
tírva, túrva ajak — túrva
shnany siiman kaftán — suman
sxrafti- szétszórni — suravto
pikéf puksa czomb — pukso
piti, pufi- letenni — putopípa- szúrni
— pupapípírda- botlani — puporda-

Moksa:
Erza :
pírim,
burím pocsök
— puromo, promo
pífhc, purhe malacz — purc
pirimi- gyűlni
— puromo-,
promopila, pula fark, nyél — pulo
pllmanja,
polmanja
térd
—pumaza
míkír, mokír, mukír
alfel
— mukoro
mírda-,
murdamegfordúlnj
— murdq~
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Moksa:
Erza:
írdas, ardas sár — rudas
írva, ervá feleség — ufva,
erva

Moksa:
náje- látni
nár orr
pálá- fél
pálhká hüvelyk
vád'má gyeplő
mástá mell
mái kedv, ész
láde- kaszálni
Iámba meleg

Erza:
— neje— ner
— pele
— pelka
kirda szer, szór
— kirda
— ved'me
nírhka rövid
— nifkine,
— mesce
nerkine
— mel'
— ledekot'kede- csiklandaui — kuta— lembe,
jotka köz
lámbe stb.
— jutko
ronga test
ecká vastag
— ácke
— rungo
lotka gödör
kenjá köröm
— kánze
— lutko
unksta- mérni
— káme
— onksta- kemd kemény
unna betegség
— orma
kémen tíz
— kámen
suva vékony
— cova
sejer egér
— cáver, ceir
turks keresztül
— troks
sedi szív
~ sádi, sedej
suva- bemenni
ned' nyél
— sova—- nád', ned'
pur kréta
peká has
— por
— pake
luvi- olvasni
— lovoped'a- ragadni — pái'a-, ped'avetá öt
— váte
ázna íz
lepa égerfa
— ezne
— lápé
ásd hűvös
— ekse
lefks kölyök
— lávks, levks
káse- rejteni
— keksekál' nyelv
— kel'
id, ed gyermek — eed', áed',ájed'
sámen rozsda
— cemen
tije- tenni
— tefesáfár szőr
— ceer
sidá sűrű
— sejede, sájed'
tá ez
— te
tástá csillag — tesce, tásce vaj vaj, zsír
~ oj
sá az
— se
vajmá lélek
— ojme
sáze- szakítani
— sezevaj ma- pihenni
— ojmas arád e- fájni
— seredeima- veszni
— joma§. 5. A szónak különböző h a n g a l a k j a a két mordvin
dialectusban •:
B) M á s s a l h a n g z ó k r a nézve.
A mi kevés eltérés a mássalhangzókra nézve a mordM.
és mordE. hangalak közt van; az inkább a csoportban álló
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mássalhangzókat illeti (st, ft, ks, nd), mintsem a magukra való
egyszerű mássalhangzókat. Jelesen nincs eltérés az explosivák
fokára nézve, a milyen p. ó. van a finn és észt nyelv között,
melyekben szóközepén egymásnak megfelelők k és g, t és d,
p és b (p. o. finn Inku: észt Iugu, sata: sada, tupa:
tuba).
Jellemző következetes eltérés mássalhangzóra nézve a két mord
vin dialectus közt tkp. csak egy van, t. i. hogy s z ó k e z d ő
mordM. s-nek mordE. c áll ellenében:
Moksa:
Erza :
sací- születni
— cacosapa rovátk
— capo
sapama savanyú
-— capamo
sava tál
— cava
sava üres
— cavo
savi- csapni
— cavosama- arcz
— cama
samlr sánta
— camor
sarí- fordulni, kerülni — carasarhkede- érteni — carkodesaj mocsár, sás
— cei
sajar szőr
— ceef
sav fáklya (kienspan) — cev
sámen rozsda
— cemen
sejer egér
— ceir, caver
sicau bolha
— cucav
si nap
— ci

Erza:
Moksa:
— ciné
sind szag
— étre
sira szél, oldal
— copoda
sobda sötét
sov hab (spuma)
— cov
sov kés-hát
- cov, covone
sov a- dörzsölni
— covasovar mozsár
— covar
sora- keverni
— covorasude- folyni
— cudesufta fa
— cuvto
suva vékony
— cova
suví- ásni
— cuvosuma adósság
cumo bűnösség
sura gyér
— curo
surhká vörös hagyma — curka
sulgl- szétzúzni
— culgo-

De meg kell jegyezni, hogy szókezdő s a mordE.-ban sem
teljesen ismeretlen: sasto- tolni (M. sasufti- mozdítani) J sarsia
rozsda (v. ö. M. sarjú szürke) | seksej harkály (M. saksi) \sumbra egészséges (M. símbra, sumbra) \ socko gerenda (M. socka);
— másrészt meg a mordM.-ban is találkozik néha ci cakakopogni, canga villa, cafa- nyeríteni, cepade- egyet csapni,
civgá kányafa-bogyó, cilga szömölcs (E. sildeje), c7//árnyék.
Szókezdő f = i, s csak ezekben : mordM. tbzdá, lozddnd
könnyű: E. sozdine \ tdci ma: E. cece | mordM. stir (*sitir)
leány: E. lejter, tehter. — Van ezenkívül még eltérés a szó-
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kezdő mássalhangzókra nézve, mely tkp. nem hangcsere vagy
változás, hanem a szó elörészének csonkulásából ered; így
pl. abban, hogy mordM. fan fúvók = E. pnvan nem / : p
mutatkozik, hanem az f megelőző ^ - b ő l való {fan e h. p V a n ) ;
v. ö. alább a „szókezdet"-ről.
S z ó k ö z é p i mássalhangzókra nézve találhatók ilyen el
térések : a) mordM. § = E. ks: asa : E. ekse hűvös | asele :
eksele- fürödni J ustír: ukstor iharfa [ kasé-: kekse- rejteni |
tisa: tikse fű, széna | pasa: pekse hársfa j mes: máks méh |
musende- találgatni: muksne- (azaz -s-nd: -ks-n frequ. ige
képző, lásd az „igeképzés" alatt); de ellenkezőleg mordM.
aksa fehér == E. aso; — egyezőleg Ari: M. jaksama, E. jaksamo hideg | saksi, E. seksej harkály j puksa, pukso czomb |
maksa, makso rothadt fa | moksínda,
moksna ököl | loksa,
lokso ostor | -ks-ne, némi kivétellel (v. ö. musende-) rendes
frequ. igeképző a Moksában is.
b) mordM. st = E. se: kiste-: kisce- tánczolni j kistir,
kstir: scere orsó | kistim, kstim: sceme asztag | tastá: tcisce,
tesce csillag j pasta: pasce, pesce mogyoró | másta:
mesce
mell; — azonban tasta: E. tasto ó, ócska | rasta-:
rastaszaporodni | masti-: masto- tudni, érteni | ustí-: nsto- fűteni.
c) mordM. fi — E. vt || M. fk ~ E. vk \ M. fc, fc,
fs = E. vs, vs.
Moksa:;
Erza:
ofta medve
— ovto
kafta két
— kavto
jofta- mesélni, mon
dani
— jovtasufta fa
— cuvto
laftu váll — lavtomo, lavtov
tonafti- tanítani — tonavtonafte- mutatni
— nevte-

Moksa:
viiftema erőtlen
kafksa nyolez
lefks kölyök
—
jofks mese
ponafks fonadék

Erza :
vievteme
— kavkso
levks, lavks
—jovks
— ponavks

lafca ernyedt, gyenge — lavso
lofca tej
— lovso

d) mordM. nd = E. n:
mokshida ököl
— moksna
javíndí- osztogatni — javno
savtndl- csapni (fr.) — cavno-

valgindi- leszállni — valgonoluvíndí- olvasni
— lovnosazende- szaggatni — sezne-
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Moksa:
Erza :
misende- árulni
— miksneoztndi- imádkozni — oznoDe egyezőleg nd:
unda odu
— tíndö
kandi- hordani
— kandokunda- fogni
— kunda-

Moksa:
pandi- fizetni
vandi holnap
manda bot
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Erza:
— pando— vandi
— mando

M. kod'ama -ként — kondamo.

e) mordM. ng = E. k, csak ebben: ingei: E. ikele
előrész; különben egyezőleg ng: p. o. panga, pangó gomba;
ronga, rimgo test, tangí- tangó- tömni; tinga, tinge széríí.
f) mordM. m. == E. mb, csak ebben: oma, E. ombo más,
másik; v. ö. mordM. semba, séma mind.
g) mordM. rht, rhk, Iht, Ihk — E. rt, rk, It, Ik:
arhtí- festeni
— artokírhtl- leégetni
— kurto
korhta- beszélleni — kortajarhtsa- enni
—jartsaparhci selyem — parcej, parsi
árhka tó
— árke, erke
sarhkede- érteni — carkodesurhka vöröshagyma — curka

— nerkine
nírhkana rövid
kulhtsíndí- hall
— kultsonogatni
polhta- égetni
— pultavelht'a- fedni
— veltanalhki- játszani
— nalkopálhkd hüvelyk
— pelka

Az itt a mordM. r ? / és t, k közé iktatott h (%) nyilván
csak a t, k utóhangzóknak kemény ejtését kiemelő segédhangzó,
melyet a mordM. különben néha ragozás által összekerülő r, /
és t közé is szokott közbevetni (p. o. vir erdő: nom. plur.
virht, menel ég: menelht). Más eredete van ily /j-nak ebben:
valhtí- (E. valto-) „leszállítani", mely a valgi- „leszállni"
igének causativuma.
§. 6. Szó k e z d e t és s z ó v é g .
Rendes s z ó k e z d ő hangzók (a melyek t. i. valóban
külön álló, megelőző szóval szorosabban össze nem kapcsolt
szónak elején állhatnak) a mordvinban az önhangzókon kivitt
még a következő mássalhangzók : k, j , c, c, s, t, s, w, p, /(M.),
p, m, r, /. Az explosiv mássalhangzók közül szókezdők csak a
kemények (k, t, p), mert a lágyak g, d, b (néhány kevés,
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részint .idegen eredetű szót kivéve) csak kapcsolt szónak elején
fordulhatnak elé (p. o. kalín-gundaj
e. h. kundaj
hal-fogó,
halász; lou-borf hó zivatar, e h. porfi
mon-dapan én ütök,
e. h. tapan); szintigy nem szókezdők a lágy j , j , z, z.
Különösen eltér azonban a mordvin szókezdet más ugor
nyelvek (p. 0. a finn vagy magyar nyelv) szókezdetétől az által,
hogy kettős, sőt hármas mássalhangzó-csoport is fordul elé
szóelején: pl. mordM. stir leány, skam egyedül, magára, fka
egy, ftal hátul való, ina- dicsérni, skaj isten, sta viasz, kstir
orsó, ksti földi eper, pra- esni, tra- etetni, krandas
szekér;
mordE. skam, ma- v. ksna- dicsérni, ska idő, sta v. ksta,
scere orsó, pra-, tra-, kravto, kergetni; ksla- v. sl'a- mosni stb.
De könnyen észrevehetjük, hogy e különös jelenség a mord
vinban nem eredeti, hanem aránylag újabb korban keletkezett,
— még pedig a hangsúly folytán, mely esetleg nem az első
szótagra esvén, az első szótagbeli önhang-zónák végső elrövidülését (kiszorulását), sőt az egész megvolt első szótagnak elesé
sét is okozta. Meglátszik ez azon, hogy többször még az épebb
szóalak is megvan, mely csak egyszerű mássalhangzón vagy
önhangzón kezdődik, pl. mordM. kste- „tánczolni" mellett még:
kist e- (E.-ban csak kisce-); étit mellett E. tejter (miszerint
stir e h. sitir); sta- „varrni" mellett E. susta-; fka „egy"
mellett még ifkd (E. vejké); tra-tól tráj „eltartó, nevelő" =s
E. tiri. A mordE.-ban van mezardo és zardo „ mikor % pedig
épen a kérdő „mi" foglaltatik az elkopott we-ben. Csakis ily
szókezdeti kopásnál fogva merült föl a mordM.-ban szókezdő f
mely hangzó különben rendesen szóközepén t, k előtt mutatko
zik (ft, fk): fka (e h. ifkd, iftka, v. ö. finn yhté) és fti
„egyenlő" (E. vej ke egyszersmind „egy u J: ftal „hátúi való"
(e h. „ftal == E. udaló); fa- „fújni" (ebből: p'va- = E. puva-),
fat'a- „megkapni" (E. kvat'a-, oroszul: yvata-, yyati-). —
Kettős, hármas mássalhangzón kezdődő szók a két mordvin
dialectusban :
M. kstir, E. scere orsó | M. ki stir
„ kstim, E. sceme asztag | M.
kistim
„ kste- tánczolni | M. kiste-,
E. kisce-

M. ksi, E_ kse, ksi kenyér
„ ksna- prüsszent J E. keséd„ ksni vas, E. ksne, ksine
E. ksumado- taszítani
E. ksta, sta, M. sta viasz
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E.
E.
M.
M.
M.

ksna, M. sna szíj
ksna-, sna-, M. sna- dicsérni
ksniy E. ksne, ksine vas
ksti földi eper ; E. síé;
E. krandas szekér | or.
karandás,
tarantás
M. kandís, krants, E. krants
holló | v. ö. cser. knrnos
E. kravto- kergetni | v. ö. finn
karkaa-, cser. kurguz- futni
E. krambas nyereg | M.kambras
E. ifoz idő
M. i/fo/ isten, E. ski-paz
E. i/ttf- apróra törni
M. scakanagynéne| = ocu-aka
M. iífft^á nagyanya, sTaM nagy
atya, E. scavaj, scatáj | ~
ocu-ava, ocu-tat'á
M. íca- fölölteni | E. orsa-,orcaE. scV éles
M. sto- mosni, E. kéld-, sl'aE. stavto- nyilvánítani
E. strapo, stapo, srapo mezíte
len | M. kirtapa
M. E. tra- etetni | /rá'/,
E. tiri etető
E. tráva- ingerelni
E. tfamo ördög
E. troks | M. turks keresztül
M. stand úgy [ E. isíá, ist'ana
M. stama olyan | E. istamo
M. E. skam magára való | v. ö.
es mása
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M. E. skal tehén j v. ö. cser.
uskál) skal
M. E. sta&a nehéz
M. sta- varrni J E. sustaM. E. st'a- fölkelni
E. starto- megfogni, megkapni
M. stir leány | E. tej te fM. snap, snan borsó, E. snap,
ksnáp
E. snarto- megkísérteni
E. spanst kantár
E. s?-a-, stra- elszélyedni |
M. síradíE. promo- \ puromo-,
M. pírímí- gyűlni
M. E. psi | pisi forró (pije-,
pi- főni).
M. pstije- rugdosni | E. pisteM. pstide-\pistideegyet rúgni
E. praksta láb tekercsek |
M. pakstra
M. E. pra- esni | fr. pirseM. pra, prea, E. pra fej
E. prape ész, okosság
M. prdrísd törülköző
E. prude- lerakodni
M. br dirid fa-kanta
M. bra-mes posz-méh
M. fka egy J E. pejke
M. fial hátul való | E. udalo
M. fti egyenlő | v. ö. finn
yhte egy

S z ó v é g z ő hangzókúl, az önliangzókon kivíü (ide értve
a j és u vagy p-yégü ikerönhangzókat is) — leginkább ezen
mássalhangzók fordulnak elé : t, k, s, ri, f (M.), z; ritkábban
(többnyire csak megvolt rövid végönhaugzó elkopása utáu) c
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(ís), 5, r, /, my d (pl. lem és 'lemé név, ked e h. ftede bőr,
pálii és jt?á7 fél); — igen ritkán találhatók: c, á (E. vac és 7^eb
éhes, j9<2w£ virág, M. / o i és joza ész) ; — egyáltalán nem: j ,
5, jE7, g, b. — De a szóvégi hangzóknak ezen megszorítása
mellett a mordvin nyelv korántsem idegenkedik a szóvégen
összetorlódó mássalhangzó-csoportoktól, oly annyira, hogy nem
ritkán hármas, négyes, sőt néha ötös csoportot is tür meg (míg
pl. a finn nyelv a kettős ks-et sem engedi a szó végén, hanem
s-vé egyszerűsíti); pl. morcJM. kirinks csomag, sotks kötelék,
reskafts leesett, vesentst kerestek, valkst leszálltak, pilkt lá
bak, kirhkst passeris; mordE. eramks élni, tundatsi megijed
tek, apak-arkst hirtelen, egyszerre, pack keresztül, stb. Egyéb
iránt a mordM. ily mássalhangzó-torlódás tekintetében valamivel
többet enged meg, mintsBm a mordE., minthogy amabban a
rövid végönhangzónak ragok és képzők előtt" való elejtése na
gyobb terjedelmet nyert; p. 0. mordM, pilkt lábak, kutks házzá
= E. pilget,
kudoks.
7. §. O n h a n g z ó - i l l e s z k e d é s (vocalharmonie).
A mordvinban is oszolnak az önhangzök (úgy mint a hunben, magyarban) két párhuzamos hangzósorra, t. i.
a) mélyhangnak (alhanguak) : a, o, u, t;
b) magashanguak (fölhanguak):
általán véve
(a mordM.-ban több, a mordE.-ban kevesebb kivétellel) a mord
vin nyelv is megválasztja a szónak második és következő tagjaibeli önhangzókat (tehát különösen a képzők és ragokbeli önhangzókat) az első vagy alapszótagbeli önhangzó hangzósora sze
rint, vagyis ehhez alkalmazza, úgy hogy két vagy többtagú
szóban is csak egyik (mélyhangú) vagy másik (magashangú) hangzósorbeli önhangzók fordulnak elé, pl. kolma,kolmo bárom: nila,
nile négy ;' sormadí-, sormado- írni: tárdede- nyűgözni; ingelda
ikelde elülről: ftalda,
udaldo hktiüxól • apaftíma,
avavtomo
asszony nélkül: mirtftemá,
mirdevteme férj nélkül. V. ö. a fen
tebb (4—7. és 8 — 10. 11.) elsorolt mély- és magashangú szótőket.
Kivételek, melyek az önhangzó-illeszkedést, kivált a mordM.ban, megszorítják :
a) Az eredetileg hosszú a (a)-nak megfelelő magash. á
(a) csak a mordM~ban maradt meg, de itt is már váltakozik
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vele a (1. fent a 8. 1.); a mordE.-ból azonban egészen eltűnt, s
helyette csakis a szerepel. Ennélfogva eléfordúl a magashangú
szótőknek (képző; rag által való) hosszabbításában is, s utána
következnek megint csak mélyh. önliangzók (vagyis: képzőben
vagy ragban fölmerülő a a szónak utórészét mélyhangúvá teszi,
akármilyen hangú az előrésze), pl. era-, era- élni-től: E. efamo
élet j kdz harag-tói: kdzjaftl-,
E. kdzejavtoharagítani |
melgd, E. jnel'ga-tól: E. mel'ganok utánunk, mel'ganzo utána |
pele- félni-töl: praes. 1. pel'an, tb. 1. pel'htama, E. pel'damo,
tb. °2. pel'htada, E. pel'd'ado.
b) Mélyhangú szóban előforduló j vagy jésített mással
hangzó (§. 3.) után magashangúság áll be (ha csak nem követ
kezik mindjárt a = a), pl. vaj vaj, zsir-tól: abl. vajda (E. oj :
ojde) | kai füzfa-tól: kaldd, E. kal'de \ moll-, mol'o- h. mol'etől: E. mpl'me menés | loman ember-tői: M. lomanftemá ember
nélkül | E. vanks tiszta-tói: vankste tisztán (ellenben paro-tói :
parsto jól) | muskl- h. muske- mosni-tól: frequ.
muskende-.
Ugyané hatása van azonban gyakran az i (y)-végti ikerönhangzóból (pl. aj-bó\) Összevont i, z-nek i s : midi (E. nudej) nád-tói :
nadiftemá J E. vano- nézni-től: praet. 1. vanln, tb. 1. vaninek
2. vanide (s nem: vanínok,
vanidó).
c) A mordM.-ban némely ragok csak mélyhangú rövid
íi-val végződnek, habár a szótő magashangú, vagyis az illető
ragoknak már csak egyféle (mélyhangú) alakjuk van, míg a
mordE.-ban a megelőző önhangzók szerint vagy o-val vagy e-vel
alakúinak, pl. az inessivus-, elativus-ragok -sa, -sta (E. -so, -sio
és -se, -ste: virsa, virsta, E. virse, virste); 3. birt. szem.-rag
-nza (E. -nzo és -nze), optativus 3. egy. -za (E. -zo,
zeipeleza féljen, E. peleze). Ily szóvégi a) mihelyt még következő
rag által szóközepébe kerül, szintén mélyhangü x-vá leszen, pl.
virsta: virstín, jnrstlt. Szintigy a magashangú szótőnek rövid
a véghangzóját (8. 1.), mihelyt szóközepébe kerül, gyakran e, i
helyett í váltja föl: pl. selma szem-tői: gen. selmin (de pild
fül-tői: pilen), sapii epe: g. sapín. — Már a szótőnek vég á'-je
is csapott át a-ra ezekben: mordM. kiza nyár: mordE. kize
(finn kesá) \ M. tála tél: E. tele (magy. tél) \ piza fészek: E.
pize, piza (f. pesd).
d) Némely képzők és ragok rendesen csak állandó egyféle
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önhangzóval fordulnak elé, mind a két dialectusban, p. o. -na
és -ka diminutivumképzö (mordE. -ne, -ke); -M(E. -ne) többes
számi vég-articulus; -samak tárgyi igeragozásbeli rag ( = „te
— engemet", pl. pélsamak „times me").
§. 8. M á s s a l h a n g z ó k

alkalmazkodása.

a) Megelőző szóval szorosan egybetartozó s ezért vele
összekapcsolva ejtett szót kezdő k, t,p kemény mássalhangzók
lágyulnak gy d, b-vé, föltéve hogy az a megelőző szó is önhangzón vagy lágy mássalhangzón végződik (v. ö. §. 6.). A m o r d é 
ban lágyulnak így 5, éf c, c is z, z,j, 5-vé. Példák: m o r d M . '
kolma-gemen
(kémen)
harmincz, lou-borf (porf)
hózivatar,
roz-brea (pred) rozs-fej (kalász), vajgel-be (pe) hang-vég (egy
versztnyi út), kád-gucka (kucka) tenyér (kéz-közép), mon gundan (kundan) én fogok, tol-gev (kev) tűzkő, mon dapan (tapan) én ütök, pengan-geri
(kein) favágó | m o r d E . mon-gundan fogok, sarazon dolga (tolga) tyúk-toll, mon bid'an vmom-bid'an főzök, tol-gel' (kel')' tííz-láng (tűz-nyelv); — son
zaz (saz) ő jött, iámon zocko (socko) tölgyfa-gerenda, moh
joram (coram) én fiam, lomanen jama
(cama) ember-arcz \
a-zdavi (a-sodavi) ismeretlen.
b) Szóközepén lágy g, d, b, z, z, melyek következő k,
t, s, f (M.) kemény mássalhangzókkal kerülnek össze, kemé
nyednek k, t, p, s, s-vé, pl. (mordM.) pilge láb-tói: pilkt lá
bak | Hadi- maradni-tól: ilats maradt | semba mind-tői: iness.
sempsa \ pej de- nevetni-től: peitftan
nevettetek || (mordE.)
pilks (pilgs)
lábba | liatks (liad-ks) maradék | kunda-től:
kiintse- fogdosni j kuze-töl:
kuste- fölvinni | kasteme(kaz)
harag nélkül. — A mordM.-ban még a v is lesz f-vé érintkező
t ejőtt pl. kev-tö\ keft kövek j w z - t ö l : safta ütlek.
c) Lágy mássalhangzó az előtte való keményt nem lágyítja
meg, hanem maga alkalmazkodik hozzá; így pl: a rda, -M{M.
~do, -de) ablativus-rag s a -ga> -gá prolativus-rag lesz k, t,
p, f ;(M.), s, s után -ta, -tii és -ka, -ka, pl. (mordM.) saldak
katona: abl. saldakta j brat fráter: bratta, prolat. bratka \
os város: osta, oska \ tulup suba: tulupta, tulupka \ pirf
udvar: pirfta, piYfka || (mordE.) cep láncz: cepka \ zamok
lakat: zamokto,
zamokka \ usat k á d : usatto, usatka \ vens
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hajó: venste, venska. — Sőt a lágy d, mely g, d, b-ve követ
kezik, ezekkel együtt maga is keménynyé válik (t), pl. (mordM.)
pilgá, kud, semba-tö\: abl. pilkta,
kiitta, sempta \ láskendetöl: laskentta fussatok | panga-tó\: abl. pankta.
§. 9. Egyéb mássalhangzó-változás.
á) Csak a mordM.-ban néha az m-et p váltja föl rákövet
kező t előtt; pl. nthn éléskamara: nom. plur. ntipt (e h. utimt),
stama olyan: n. plur. stapt \ aksimi- fehéredni: aksipt- fehé
ríteni (e h. aksimt-) \ sime-: sipt igyál (e h. simt). E különös
hangzócsere a pt-t megelőző mpt-böl magyarázható (v. ö. lat.'
sumptus e h. sumtus).
A mordE.-ban részint még elé nem
fordul az m-t-nok ily Összekerülése (utomot = M. utípt; M.
aksiptí- helyett más képzéssel: asolgavto-), részint" megmaradt
az mi {simt igyál s x M. sipt).
b) Névszótő végén való n, n a többesi t előtt elenyészik,
illetőleg ezzel együtt ti-vé (Ahlqvist szerint intensiv ejtésü t-vé)
válik: lomah ember: (M. E.) lómat (lomatt) emberek | narmhi,
E. narmon madár: narmit, narmot {-itt, -ott). — Ugyanez
történik igető végebeli w-vel, az „én tégedet" értékű rag előtt,
de csak a mordM.-ban: paúé-tÖ\ pattá „elhajtlak" (v. ö. rámá
tól ramata megveszlek), vaní-to\ vatta ;) nézlek u (a mordE.-ban
rano-tól vandan, v. ö. rama-tól
ramatan).
c) A mordE. a szótő végén álló s, z-t hozzá járuló másik
s előtt j-vel váltja föl, pl. kardas udvar-tói: illat,
kardajs,
rudas sár-tói: rudajso, oza- ülni-től: frequ. ojse- (e h. oz-se-);
meze mi-től: illat, mejs (e. h. mez-s). E különös hangváltozás
történetére nézve számba vehető, hogy a mordE.-ban már meze
„mi" helyett is fordul elé meje, meg ezin (tagadó ige, praet.
1. sing.) helyett éjin. A mordM.-ban: mezs {mess), ozse{osse-), ezín.'
§. 10. Mássalhangzók betoldása és elejtése.
a) A mordM. i} j (aj, áj) meg l, r végű szótőhöz járuló
többes-számi -t előtt h (^)-t told b e : ili vessző: iliht,
eráj
lakó: erájht, vir erdő: virht, kar bocskor: karht, val szó:
vallit, menel menny: menelht \ joraj akar: jorajht
akarnak,
joral'ht akarnának | kuli meghal: kulíht halnak | peli fél:
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peliht félnek (tnordE.-ban: virt, vált, jorí: jorit, peli: pelit).
Magában a szótőben is fordul elé ily betoldott k, v. ö. §. 5, g.
(pl. arhtl- festeni: E. arto-).
b) Szinté a a mordM. szeret összetalálkozó n és s közé
t-t betoldani: pl. trioúts, íonfs, sonts magam, magad, maga;
mints, tints, sints magunk, magatok, maguk (E. ffions, tons,
sofiSy mins, tíns, shts), ebből: mon-es stb. | loman-tél: elat.
Iomantsta (E. lomansta) \ máne-íö\: mdnts menekült (^.rnehs) \
kuckan-töl: kuckants „a sas".
c) Szóközepén keletkező htn és ftn mássalhangzó-cso
portokból a mordM. rendesen elejti a t-t, pl. virhnd az erdők
iyirht-nd), kefna a kövek (keft-na), erdjhnd a lakók (erdjhtna); jotafti- átkeltetni-től: frequ. jotafne-; vel'hta- fedni-tői
frequ. vel'hne-. Szintígy a mordE.-ban többnyire elesik t a vtn,
vtl csoportokból, pl. jovle- (és jovtle-), jovne- (e h. jovtne-)
„mondani" (alapige: jovta-); sornovle-, sornovne- rázni (frequ.:
sornovto-); livle- (és livtle-) kiereszteni. -- Ezenkívül a mordM.ban a kt, pt9 st, st végű többesi névszótők elejtik í-jüket,
mihelyt még a na végarticulus járul hozzájuk, pl. saldaknd a
katonák, sarvasna a tyúkok, utipna az éléskamarák, osna a
városok (e h. saldaktna stb.).
Mind a két mordvin dialectus ndn-hő\, néha rdn-hö\ is,
meg a mordE. néha ndl-bŐ\ elejti a d-t, pl. (M.) andí-tó] frequ.
anne- (E. anne- és andne-) etetni | sinde-töl: frequ. sínnétörni | pandí- foltozui-tól: pqnne- | ardi- futni-tól: arne- (E.
ardne-) j | E. panle- e h. pandlc- (pando- foltozni).

II. Alaktani rész.
Névszó.
§. 1 1 . A n é v s z ó t ő n e k t e l j e s a l a k j a a mordvin
nyelvben is, úgy mint a finnben, általában Önhangzón végződő
csakhogy nagyrészt mellette kopott végű tőalak is szerepel,
mely rövid' végönhangzóját elejtette — még pedig nem csak a
ragtalan egyes-számi nominativusban, Lanem más casus-alakokban valamint képzett származékokban is, meg néha az utób
biak egy részében, mig a nominativus még .a teljes tőalakkal
egyező, pl. (mordM\) panga-tól: abl. pank-ta \salmlks, E. sa/moks tü : t. tő salmíksa, salmokso: gen. salmíksin,
salmokson:
abl. salmiksta,
salmoksto \ lem, E. lem, lemé név: lemdenevezni. Néha a tővég, az eredeti végönhangzó elkopásán kivíü
még összevonás által is rövidült, pl. ha a tővégen / vagy v ma
radt, mely a megelőző önhangzóval összeolvadt í, t-ié és w-vá,
pl. M. eráj (t. tő eraja ~. fion elaja) élő, lakó = E, éri \ sala)
(t. tő: salaja) lopó = E. sáli \ undov (t. tő undovo = finn onteva) odvas — M. undu. •
E szerint a mássalhangzón végződő e g y t a g ú névszótők
is mind még rövid végönhangzóval (M. a, á: E. o, e, 1. §. 4.)
egészíthetők ki kéttaguakká, a milyenek még számos esetben
a megfelelő finn tőalakok (de néha a mordM. ellenében még a
mordE. tőalakok is):
al
od
on
es
kai

—
—
—
—
—

E. alo al — f.
od új — aiite
on somnium —
es maga
—
kai hal
—

ala
{üde)
ane
itse
kala

kád
kai
ked
kev
kud

- kád,kedkér&
— kel' nyelv
— ked bőr
— kap kő
—• kudo ház

—
—
—
—
—

kate(d)
kiele
kete(d)
kivé
koto(d)
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kuz — kuz fényű. — kuuse
jur — jur gyökér, bokrok —
juure
tol — tol tűz
— üde
sed' — sede híd
sed' szén
— sjte(d)
sel — sál' öl
— s/le
nal — nal nyíl
— nuole
ned' — ned' nyél — észt. lüde
pál, pala — pel, pele fél —
lp. pele
vaks — vaksa araszt — f.
vaaksa
vaz, váza — vaz borjú — vasa
val — val szó — vala eskü
var — varé, vére fölső
ved — ved' víz
— vete(d)
ver — ver vér
— vére
£[. mel' kedv, elme — f. mi ele

med — mád, med — mete(d)
lám — lám, láme leves —
lieme
lem — lem, lemé név — nime
lop, lou — lop hó, nix — lume
fáj, áj — ej, je (i, ie) jég —
f. jáá, m. jege
pej — pej, pev fog — f. pH,
oszt. penk
vij, vi — vi, vie erő — f.
váke \vage)
E. i, ie év — f. iká (igá)
aetas
kov hó, hold — f. kuu, m. hó
(hava)
pov kebel — f. pöre
E. sov szárny (dini. sovo-ne)
sov — cov hab (covo-v habos)

Önhangző-vcgü egytagú névszótők, melyek a finn nyelv
tanusága szerint eredetileg is egytaguaknak (azaz nem össze
vonás által ilyenekké rövidülteknek) mutatkoznak, csak ezen
(kérdő, relativ, mutató) névmástők: ki (gen. kin-, abl. ki-dá)
„ki"; ko (adverbiumokban: kosa, E. koso hol | kosta, kovilda
honnan: E. kosto, kovoldo \ koda hogyan | származékai: kodama, E. kodamo milyen; kona mely); iá, sá (ia, sa) = E.
te, se „ez, a z " ; to (tosa, E. toso ott [ tosta, tovílda: E. tosto,
tovoldo onnan J tona az, amaz). V. ö. finn ke (part, ketá i±s
mord. kidá; n. plur. ket), ku, tá, se (si), tuo (to). — Egyéb
ily rövid tők főleg /-végűek, s csak elrövidíilteknek látszanak
(úgy mint vi,'vij,
vie==í< váge): ni nő (1. M.Ug. Sz.427. sz.) J
si tetű. (még sie ebben: E. sie-v tetves), 1. MUg. 223. | ki út
(prol. E. kija-va) \ E. ki moly (f. koi) \ sí geny (E. sija-v genyes), v. ö. MUg. 286. 1. | si, E. ci nap (E. ciava livtima napra
forgó) || ve (vej, veá) éj (f. y'ö [ö], lp. ija, m. éj) \ E. ve egy
(és: vej ke = M. fka, ifká e h. ift-ká)\pe
vég (f. páá,
m.fej).
— Mint egynél több mássalhangzón kezdődők amúgy sem le
hetnek eredetileg egytaguak: kii kenyér, ksti eper, E. i a éles, '
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ksni vas, fti egyenlő || sta, ksta viasz, sna, ksna szíj, E. ska
idő^ pra (pra, prea) fej j lásd fent 16. 1.
§. 12; N é v s z ó k é p z é s : A)
szótő.

Névszótőtől

név

ÍZ) K i c s i n y í t ő névszó (nomen d i m i n u t i v u m ) képzője
mordM. -na, E. -ne, pl. kudná, E. kudine házikó: &«<i, &MŰ?Ó
ház | tástaná, tescene — tásta, tesce csillag \ suvana, covine
— suva, cova vékony, finom | kevnd — kev kő | stb. E kép
zővel alakúltnak látszik ez i s : azná, E. ezne íz, tag, v. ö.
magy. íz.
Egy másik kicsinyítő képző : -ka, E. -ke (vagy néha még
-ka is, a mordE.-ban), pl. lefkska; E. levkske csibe: lefks, levks
madárfi, kölyök | pilkská — pilks fülbevaló | sukska — suks
féreg, szú | E. riveske: rives róka | E. panske — pan'z virág
|| E. ataka hím (mannchen): ata öreg ember \*avaka nőstény
(weibchen) — ava asszony, anya | povka — pov gomb (M.
pnna). — Ide számítható M. fka, ifka „egy" (e h. ift-ká,
ift
=:fmn yhte), v. ö. É. pej ke és'pe „egy."
E két dim. képző (-ke -f- ne) egybekapcsolva -kine alak
ban : E. alkine alacsony, sekély : alo al, alsó; szintígy a mordM.ban -na-{-na (-nena): akta és alnend alacsony: al.
b) „Valamihez tartozót, vmire valót" jelentő névszó: -ks
képzővel 5 pl. surks gyürü (M. E.): snr ujj | pilks, E. pileks
fülbevaló: pilá, pile fül | klrgaks nyakravaló: kirga nyak | E.
kuroks fék: knrgo száj. — Ugyané képzés, az alapszóétól
alig különböző értékkel, ezekben: E. sodaviks és sodavi isme
retes | ercijks, E. ariks élemetes: cráj élő | langaks
fedél,
fedő (acam-l. ágylepedő; tod-L, E. todov-l. párnahaj): langa
fölszln, rajtavaló \E.ikelks elülső, előrész (kad-i. pitv.ar, i.pilge
elülső láb): ikele elő, előrész (M. ingei: kud-ingel) | E. alks
(pil'g-a. zsámoly): alo al | udalks hátulsó (u. pilge):
udalo
hátulvaló, hátrész,
c) „Valamivel bírót"
r i s), -V hépzővel, illetőleg
(í) á mordE.-ban ^ov, ev
a'mordM.-ban meg ^u, i;

jelentő névszó (nomen p o s s e s s o az alapszó végönhangzójával együtt
vágy (legközelebbről eü h.) *. ej, —
példák:
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undu, E. undov odvas: unda,
undo
jozu — jozov eszes:
joz,jozo
sovu — covov habos: sov, cov
salu — salov sós: sal
sodu — sodov kormos: sod
nolgu — nolgov taknyos: nolga, -o
pandu — pandov hegyes : pan
da, -o
vazu — vazov borjas: váza,
vaz
lovu — lovov havas: Ion, lov
ponau -r- ponav szőrös : pona (a)
E. varav lyukas: vara

E. lopav lombos: E. lopa
E. konav magas homlokú: hona
kevi — kávev, kdvej köves:
key, kdv
peki — pákev, pdkej hasas:
peká, pdke
veri — verev, verej véres: ver
vii — viev erős: vi, vij, vie
kázi — kázev, -ej haragos :
Ház
E. pilev füles, nagy fülű —
pile
tásti, tástii — tescev csilla
gos : tastd, tesce
vasú — vasev, vasej vemhes:
vasa. vasé.

d) Szintén „valamivel bírónak" van elnevezve némely fa
és bokor az illető gyümölcséről, -A-s képzővel: iniziks, É. injejks málnaszederj : inizi, injej málna | suksteruks, E. sukstoruks ribiszke-bokor : -ru ribiszke | E. umariks almafa : umar
alma | lengaks, E. lengeks fiatal hársfa: lenga, lenge hárs |
pdsks mogyorófa-bokor: pdstá, E. pdsce mogyoró \ M. civgiks
nyafa: civgá kányafa-bogyó.
e) „Valami nélkül valót" jelentő névszó (nomen c a r i t i v u m : mi -talán, -telén): M. -ftíma, ftemá, E. -vtomo, -vteme
v. -tomo, -teme képzővel, pl. ponafthna,
E. ponavtomo
szőretlen: pona \ pej ftemá, E, pevteme fogatlan: pej, pev \ salfthna, E. saltomo
sótalan: sal \ mirtftemá,
E.
mirdevteme
férjetlen, özvegy: mirde.
f) „Valamiféle állapotot" jelentő névszó (ra. -ség, -ság)
M- -si, E. -ci képzővel (mely egyébiránt még önálló szóul is
„napot" teszen): M. sumbrasi,
sumbraci egészség: sumbra
egészséges j M. sudufsi szegénység: sndnf miser | kozási, E.
supavci gazdagság : koza, supav gazdag | E. paroci jólét, egész
ség, jószág, M. parsi jószág, vagyon: paro, pára jó.
g) Csak az Erzában járul a -j (- i, i) képzős nomen agentishez (§. 13.) rendesen még -ca, mely által az kizárólagosan
főnévi jellemet nyer; erica lakó (einwohner): eri élő, lakó |
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moríca énekes (sanger): móri cantans | tonavtica tanitó (lehrer), seredica beteg ember, ramsica vevő (kaufer), miksnica
árus (verkaufer), pengén kerica favágó (holztiacker) stb. (Elő
fordul azonban, úgy mint általában a mordM.-ban, a csupa nő
mén agentis is főnévileg használva: kedeúzteji timár (bőr-tevő),
kse-pani kenyérsütő, pék).
h) Csak a Moksában „valamely tárgy által jelzett helyet"
(különösen fanemről elnevezett erdőt) jelentő névszó, egyféle
-nal képzővel: kevnal köves hely: kev \ sálinál szilfaerdő:
sáli | húznál fenyves: kuz \ tumínal tölgyes (erdő): tuma \
aksíksnal füzes, salicetum: akstks \ kelunal nyires, nyirfaerdo :
kelu. Aligha úgy nem támadt ez a -nal képző, hogy az alap
szónak -n ragos genitivusához járult al „al" a „valami által
befedett tér" értelemben: kevnal, azaz: keven-al, mintegy „kőal", vagyis „kő befedte tér"; v. ö. finn ala: olla alallansa a
helyén maradni, huoneen ala házhely, tynnyrin ala peltoa egy
tonna [vetésre való] föld, jalan ala talpalatnyi tér).
§.13. N é v s z ó k é p z é s :
(nomen verbale).

B)

Ige'tőtől

névszótö

a) „Cselekvőt" jelentő névszó (nomen a g e n t i s v. a c t or i s ) -j képzővel (—finn -ja, -ja), mely az igetőnek ! (o) és
c véghangzóival összeolvad - í, í'-yé; csak az a, a-végü tőktől
készül a nomen agentis a Moksában még = aj, aj-ve\, az Erzában azonban szintén =/, /-vei; pl. M. vanl néző, őrző (stadavaní pásztor): vanl- nézni j ozadi ülő: ozadí- \ kalmín-suví,
E. kalmo-cuví sírásó: suvi-, cuvo- \ laskendi futó, laufer: laskende- \ jotafni
révész: jotafne- átkeltetni J fii, E. teji tevő
(pl. keden-t. timár): tije-, teje- | peli félénk: pele- félni | nni
arató: mije- \ nai látó, tanú: náje- (| salaj lopó, E. sáli: sala| sodaj, E. sodí tudó: soda- \jotaj, E. jnti járó-kelő: jota-,
juta- j eráj, E. eri élő, lakó: erd-, era-. De^ az Í aj alaknak is
van még nyoma a mordE.-ban: targaj v. targi nyúlós, szívós :
targa- húzni | salmokson-salaj
(tü-lopó) „sáska". — A mordE.ban rendesen még -ca utóképzővel (§. 12.) -Ica, -ica : tonav
tíca tanító, erica lakó.
b) Magát a „cselekvést", vagy annak „eredményét, tár
gyát" jelentő névszó (nomen a c t i o n i s , n. a c t i ) -ma,
-ma.
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-m, E. ~mu, -me képzővel ( = finn -ma mii) ; pl. udhna, udím,
E. iidomo álom, alvás (udlm-vasta alvóhely): udi-y udo- aludni
| salama, E. salamo lopás: sala- \ suskím, E. suskomo hara
pás, falat: suskí-, susko- | si-valguma, E. ci-valgomo napnyu
gat: valgí-f valgo- leszállani | vid'md vető m&g'/'vide- vetni |
pizem, JL-pizéme eső: pize- pluere | kasíma növés (k. vasta
születőhely, hely ahol vmi nőtt), E. kasmo növés, növény: kasí->
kaso- nőni | E. maksmo adomány (gabe): makso-&dm\ kisceme
táncz: kisce- tánczolni.
c) A mordM.-ban különbözik a -ma végű nomen actionistól a „cselekvésre szolgáló eszközt" jelentő névszó (nomen ins t r u m e n t i ) az által, hogy a megelőző önhangzó (az igető
végönhangzója) meghosszabbodik, vagyis a nomen iustrumenti
készül = ama, ima (ümd), ema képzővel (v. ö. finn = ime)> pl.
vanhna néző eszköz (sama-v. azcz-néző, tükör): vanl- nézni |
panjíima, panjüma kulcs (nyitó eszköz): panji- \ áifíema ma
dár-ijesztő : aifteijeszteni | váskema síp : váske- fütyölni j
sav-lazíma szilánk-kés (hasító): lazí- hasítani | tál'áma csép:
tála- csépelni | mordma hangszer: mora- dalolni, hangszeren
játszani | inzama borona: inza- boronálni. — A mordE.-ban
jobbadán eltűnt már ez a különbség, s csak abban maradt meg
némi nyoma a nomen actionisétól eltérő eszköznév-képzésnek,
hogy az igetőnek e véghangzója i re változott; pl. moramo
\ kundamo fogantyú: kunda- fogni |
% hangszer (M. morama)
veskeme v. veskima, síp (M. váskema): veske- fütyölni | ledme,
ledima kasza: ledé- kaszálni | pivseme, pivsima csép: pivsecsépelni | panzomo kulcs (M panjima).
Sőt a Moksában is
elrövidűl már az eszköznevet megkülönböztető hosszú önhangzó
siftema és siftem szita: sifte- szitálni | fáma (nem fáma)
fúvó (blasebalg): fa- fúni | vciskema Reg. (váskema Ahlq.) síp.
d) Főleg „nomen acti", de részint „nomen actionis" is a
mordM.-ban -f képzővel, pl. kantf teher: kandi hordani | lazuf, lazf repedés, rés, hasadt: lazí- hasítani | rástaf sült, pe
csenye : rásta- sütni j kenerf érett: kertére- megérni j palf
fagyott: pali- égni, fagyni J sodaf ismeretes, ismerős: sodatudni, ismerni | eráf élet: erá- \ jakaf járat: jaka- | stb. Ide
tartozik még (f helyett 2^-vel) tev tétemény, ügy, dolog: tije-,
teje- tenni (tehát tev régibb tej-v, teg-v helyett). — Az Erzá-

MOKSA- ÉS ER2A-MORDVÍN -NYELVTAN.

29

ban csak ritkán fordul elé a megfelelő -v (-ve) képzés: tev,
teve(=M.
tev) \ nil've nyelet, schluck: nile \ solgov:
plur.
solgöv-t zárás, gát: solgo- zárni | kando teher (e h. kandov
— M. kantf): kando- hordani. — V. ö. finn =M, J vagy p'ó:, ö
(pl. nauru nevetés, kuolo halál, kasky parancs, láhtö elmene
tel : naura-, kuole-, káske-, liihte-).
..
e) Az előbbi helyett alakúi az Erzában rendes „nomen
acti" -z képzővel, pl. kuloz halott, gestorben: kulo- halni \sodaí ismeretes (M. sodaj): soda- \ kénéret
érett (M. kenerf):
kenere- \ promoz összegyűlt: promo- \videz vetés (die saat):
vide- j stb. Néha ugyané képző nomen agentist alkot: sere
det (v. seredi) beteg: serede- aegrotare | kamez h ü : kdmehinni, bízni. — A mordM.-ban megvan ugyan a megfelelő -z,
'-z, képzés, de csak gerundiumnak használva (morajz,
moraz
dalolva, -ván; peliz, pelei félvén; luvíz, luvíz olvasván); szintígy az Erzában is (pl. usodoz meilcetneste elkezdve ,az utol
sóktól.
J) Több értékű nomen verbale (főleg „nomen acti") M.
-fks, E. -vks, képzővel (v. ö. -/, -v, és finu ^ukse, fkse),
pl.
ponafks, E. ponavks liajíbnadék•; pona- | E. sodavks ismertető
jegy: soda- ismerni | mujevks találmány (fund): műje- \ sustavks varrás (naht): susta- \pandovks fizetés: pando- \ simevks
ital: sime- \ cudevks patak: cude- folyni. Összevont dákban
az f, v azonban kiszorul: M. sotks kötő, kötelék (e h. sod-fks)
sodí- kötni j ilatks maradék : Hadi- | E. puromks gyűlés: puromo- gyűlni.
§. 14. N é v r a g o z á s .
A mordvin nyelv a névszón kifejezendő viszony esetek egy
részére nézve kétféle alakot képez: egyike a tisztán csak viszonyragos alak (melyhez még a rag hiánya által megkülönböz
tetett nominativust kell számítanunk); a másik alak meg a
viszonyraggal egyszersmind a névszó fogalmát határozó ragot
kapcsol össze, melynél fogva ezt csak bizonyos amúgyis vagy
az előbb mondottakból ismert egyénről kell érteni, — mely
határozó (determinativ) rag tehát a más nyelvekben szokott ha
tározó névelő (névtámasz, articulus) tisztét teljesíti s így helyé
nél fogva akár vég-articulusnak is nevezhető. A viszonyragtalan
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nominativusban természetesen csak ez a végarticulus járul az
(e°yes- vagy többes-számi) névszótőhöz. — E szerint a mord
vin n é v r a g o z á s n a k kétféle, azaz egy h a t á r o z a t l a n s
egy h a t á r o z o t t alakját különböztetjük meg; megjegyezvén,
hogy az utóbbi az egyesszámi casusalakoknak csak egy részére
terjed, a többesszámbeliek azonban (a nominativuson kivííl)
csakis határozott alakban fordulnak elé.
§. 15. H a t á r o z a t l a n

névragozás.

Valamennyi viszonyragokat a mordvinban csak a mondat
beli alanyul és tárgyúl állható névszó (főnév és főnévi mellék
név, névmás) fogadja el; a melléknév ragozása csak néhány
casusra szorítkozik (nominativus, translativus és modalisnak
használt elativus), s különösen a jelző helyzetben mindig egyesszámi nominativus vagy tőalakját tartja meg a melléknév (tehát
másképen mint a finnben, hol rendesen a jelző melléknév is veszi
föl a jelzett főnév viszonyragját).
A jobbadán minden ragozható névszón (főnéven) kitehető
viszonyesetek (casusok) a következők:

,

1) N o m i n a t i v u s — egyes-számi alakjában egyező a
névszótővel, csakhogy részint (kivált a Moksában) az eredeti
végönhangzó híjával s néha még ezeakivtil az eredeti tövégnek
összevonás által lett rövidülésével (§. 11.) : ava (ava,), E. ava
asszony | sula, E, sulo bél J selma, E. selme szem || azír, fi.
azoro úr | kud, E. kado ház | lem, E. lemé, lem név j| masttr, E. mastor föld (t. tő mastíra, mastoro) \ se jer, E. caver
egér (t. tő sejerá, cávere) || sálaj, E. salí lopó (t. tő salaja,
salajo) j todu, E. todov párna (t. tő todova, todovo) \ vij,
vi, E. vi, vie erő (t. tő inja, vije). — A nominativus többes
számi alakja egyező a f-vel készülő többesi névszótövei (mely
hez egyéb casus-ragok nem is járulnak): M. E. avat,
corat
(cora fiú), tolgat
(tolga toll) | ervat (M. erva feleség). A
mordM.-ban a rövid a, a ( = E . o, é) végű névszótők gyengí
tik e végönhangzójukat í, e-vé, vagy egészen elejtik (fent 5. 1.),
s e mellett az összekerülő mássalhangzók egymáshoz alkalmaz
kodnak (§. 8. 9. szerint): pl. sulii, E. sulot belek (sula, sulo)
| selmít, E. selmet szemek {selma, selme) \ azírht, E. azoroi
urak (azír, azoro) \ kodapt, E. kodamol milyenek
(kodama,
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kodamo, \ pilkt,'E. pilget lábak (pilgá, pilgé). Már az egyesszámi nomiuativusban is kopott végű tők ilyenek maradnak
(csak a kellő mássalhangzó-alkalmazkodással) a többesi -t hoz
zájár ultával? pl. ost városok (os) \ virht, E. virt erdők (vir) \
keft, E. kavt kövek (kef) \ narmit, E. narmoi madarak (riarmin, narmori) || M. erajht lakók (eráj), iliht vesszők (ili),
sicaft bolhák (sicau) \ sarzuft szürkék (sarzu).
2) G e n i t i v u s — M. -n, -n, E. -n raggal; pl. avari (ava
asszony) | M. kudln Reg., kudin Ahlq., E. kudon (kud, kudo
ház) | azírln, -ín, E. azoroh (azír, azoro ür) | selmín, E. selmen (selma, sehne) \ keveri, E. kávén (kev, káv kö),\ lomanen,
-eh (lomari ember) || M. kehivhi (t. tő kelnva, nom. kehi nyírfa)
| injiin (inji vendég) | E. sáderi (sádej szív).
3) A c c u s a t i v u s — a genitivüséval teljesen egyező
alakkal (-n, -n) raggal, úgy mint a finnben is e két casusnak
most egyféle -n ragja van. Tekintve hogy a cseremiszben a
genitivusnak -«, az accusativusnak pedig -m a ragja, azt kell
tartanunk, hogy régibben a mordvinban is megvolt e különbség,
vagyis hogy a mostani mordvin acc. -n régibb m-ből változott
el, azon okból hogy egy időben az m nem kedveltetett szóvégző
hangzónak, a mint most is ilyenül aránylag gyér divatú (s csak
újabb szóvégkopás által nyerte e helyet). Erre nézve számba
kell vennünk, hogy a mordvinban (csak úgy mint a finnben)
szintén nem m hanem n az 1. személy ragja az igén (kulan
halok, kulin halék), meg casusragok után (kudstl-n,
kudosto-n
házamból), de a cseremiszben -m (kolem, kol'om halok, halék,
men-eskelecem én magamtól), épen úgy mint az acc. rag is. —
Még* meg kell jegyezni, hogj a mordvinban még a nominativus
vagyis a ragtalan tőalak is osztozik az accusativus tisztében
(lásd alább, a casusok használatáról), s jóformán ezt is csak a
nem kedvelt m-nek elkopásának kell tulajdonitanunk, minthogy
hasonló rag-elkopást még egyéb esetekre lehet bizonyítani.
4) A b l a t i v u s (egyszersmind p a r t i t i v u s ) — ragja M.
-da, -dá (alkalmazkodással -ta, -ta), E. -do, -de (-to, -te); a
Moksában magashangú tőkön is gyakran -da (-ta); pl. avada,
E. avado: ava, ava \ Hada, E. liado: ilá, Ha más | ost a, E.
osto: os város | kiitta, E. kudodo : kud, kudo \ virdá/E,. vir de:
vir erdő | ML pirftii:
piff udvar | E. venste hajó: vens | M.
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: sina, ciné szag j lomanda, E. lomande:
loman ember |j M. selmída (E. selmede): selma szem | sempta :
semba mind.
5) T r a n s l a t i v u s ( p r a e d i c a t i v u s ) — -ks raggal
(m. ,,-vá, -nek" [mondani]), pl. avaks: ava \ ervaks: ervd \
kutks, E. kudoks: kud, kudo \ virks: vir \ tuvíks, E. tuvoks :
tuva, tuvo disznó | lomanks:
loman.
6) P r o l a t i v u s („vmin el, mentében, -n által") —ragja
-ga, -gd {-ka, -ka) és -va, -vd; E. -ga (-ka) és -va\ pl. mastírga, E- mastorga: mastír, mastor föld | virga,
^/virga:
vir erdő | kudga, E. kudova: kud, kudo \ oska: os | M. pirfkd
pirf | E. venska: vens \ M. E. ortava : orta kapu | E. tar
kává: tarka hely | M. vastiva: vasta hely || M. kigd, E. kiava, kijava: ki út j M. dsigd: dsi kút j M. kucuga : kucu
kanál.
7) I n e s s i v u s („-ben") — M. -sa,, E. -so, se;
8) E l a t i v u s („-böl") — M. -sta, E. -sto, -ste,
9) I I l a t i v u s („-be") — M. E. -s raggal; pl. kuckasa,
kuckasta, kuckas; E. kunskaso, kunskasto,
kitnskas:
kucka,
kunska közép | kutsa, kutsta, kuts, E. kudoso, kudosto, kudos: kud, kudo ház | velesa, -sta, -s, E. velese/ -ste, -s: veid,
vele falu | velsa, vetsta, véts, E. vétse, 'vetste, véts: ved víz
|j M. lomantsa, lomantsta, lomahts, (E. lomanse, -ste, -s): lo
man || E. kardajso, -sto, kardajs (§. 9.): kardas udvar.
10) A l i a t i v u s ( d a t i v u s ) — ragja M. -ndi, -ndi, E.
-nen, pl. avandi, E. avanen: ava \ kudhidi', E. kudonen:
kud,
kudo I virindi, E. virnen: vir stb. Ez az allativus rag bizo
nyosan nem egyéb, mint a ti (tej, E. te, tej) „-hoz, -nek"
névutó (postpositio), mely a genitivusi -72-hez járult (a mint
általában genitivussal járnak a mordvin postpositiók): avandi
e h. avan-ti (§. 8, a); az E. avanen pedig e h. avan-den (§.
5, d), e h. avan-ten (a ti, tej névutónak teljesebb alakjával:
ten). Megtetszik ez a személynévmás illativus-alakjából: M. tein
v. mon-diin, mondind-=^.
monen és mondén „én nekem" |
tet v. ton-diit =-- E. tonent, tonei „te neked" | teinza v. sondiinza = E. sonenze ö nekie stb
Jegyzet. Külön easus a b e s s i v u s

(vagy caritivus: „vmi
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nélkül" — úgy mint a finnben -tta, -tta raggal) nincs meg a
mordvinban; mert az annak nevezett -ftíma, -ftema, E. -ptomo,
-vteme (-tomo, -temé) végű alak tkp. caritiv névszótő (§. 12, e.)
(= f. -ttorna, -ttöma), mely igaz egyéb rag nélkül is használ
ható módadverbiumnak, pl. son mol's tolftíma ő ment tííz nél
kül (tkp. „tüzetlen" e h, tüzetlenűl, vagy finnül: talettoma-na).
— Szintígy nem igazi viszonyrag azon ska, mely „mennyiség-,
nagyságbeli egyezést" jelent (pl. M. alasaska oly nagy mint
egy ló, v. lónagyságü, E. zornaska magszemnyi,
kolongamenska körülbelül harmincz). Ez a -ska alak is, melyet Ahlqvist
casus co m p a r a t i vus-nak nevezett, tkp. „megfelelő mennyi
séget" jelentő (tehát magy. -nyi-íélo) névszótő, mely maga is
elfogad casusragot (pl. ablativusragot, ebben: nedl'aékado lamo •
„egy hétnél több", szószerint: „hétnyitől sok"); csak annyiban
tűnik föl casusalaknak, a mennyiben egyéb rag nélkül adverbium gyanánt használható (pl. E. pufsez kajs poks tuvoska a
malacz megnőtt nagy disznóvá, tkp. „disznónyi" e h. „disznónyira").
§. 16. A fent ismertetett tíz rendes casusalakon kiviü
eléfordtil még két helyviszonyi casus, de már csak szűkebb
körű alkalmazással, t. i. csak oly névszókon, melyek bizonyos
helyet vagy relatív helyzetet, vagy időt jelentenek.
1. L a t i v u s (czél felé haladó irányról) — ragja: E. -p,
illetőleg z-av, ov, ev v. ej; M. -u {^au) és =«, i ( = ' E. ^op,
ev), pl. usa, uso tőtől: usu, E. usov ki (hinaus) | ingei, (kelé
től : ingeli, E. ikelev, ikelej előre, elé J kud, kitdo-tó\:
kudu,
E. kudov haza, nach hause | ptr-töl: piri, E. pirev az erdőnek,
erdő felé (nach dem walde) | os-tól: osu, osov városba (zur
stadt, nach der stadt) | mastor-tól:
E. mastorop földre (pl.
esni, azaz: leesni) | M. cerkau-tól:
cerkapu templomba (zur
kirche .— gehen) | Sloboda-tó\: M. Slobodau Szlobodára, -ba
(Krasznoszlobodszk-ba) | od-tö\: oduy E. odov újra.
2. L o c a t i v u s — néha még -na, E. -ne, -na raggal,
mely nyilván a finn -na, -na (most essivus, de eredetileg)
általános locativus-ragnak a mása: M. fka sina egy napon (si),
fka falna egy télben (egy tél alatt): iala | E. ciné, pene nap
pal, éjjel: ci, ve | E. skane időn (tempore), telne télen | E. karN y E L V T U D . KÖZLEMÉNYEK. X I I I .
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dasna kiint (udvaron): kordás \ M. taftama írdazne ily sárban
(bei solchem kote): írdas.
De van olyan locativus-alak is, melynek már semmi ragja
sem látszik, s. mely esetleg csak az által külömbözik a nominativustól, hogy a teljes névszótőnek végönhangzóját megtar
totta, hol azt a nominativus már elejtette; pl. E. alo, M. al
(nom.) „al"-tól: alo, M. ala alatt, alant („albau") | ingei (nom.),
E. ikele-to\: ingeid, E. ikele előtt J ftal, E. iidalo-tö\:
ftala,
E. udalo hátul, mögött | pdl {pala), E. pel (pele) fél, oldal
tól: M. td-pdla itt (e félen), E. tona-pele túlsó félen.
Az a ktilömbség, mely mégis némely esetben a nomina
tivus- és locativus-alak közt még fönnmarad (pl. M. al, ftal,
ingei és ala, ftala, ingeid közt), határozottan arra mutat, hogy
régibben még külön ragja volt a locativusnak, mely most ugyan
elkopott, de mégis a szótőnek végönhangzóját megóvta. Te
kintve, hogy az idézett locativus-alakok mellett állanak -da, dd
(-do, -de) ragos ablativusalakok (alda, aldo alól j ingeidd,
ikelde elől, eliilről | ftalda, udaldo hátulról, mögől j ta-palda
innen, tona-pelde túlnan, túlsó félről), azt kell tartanunk, hogy
az elkopott rag mása volt a finn -na, -na locativus (essivus)
ragnak, mely szintén alkot locativus-féle adverbiumokat -ta, -ta
{-da, -dd) ragos ablativus-félék mellett (pl. ulkona kiint: ulkoa
[ulkota] kivülről | kankana messze: kankaa [kaukata] messzi
ről), — a milyen mása különben még meg is maradt a néhány
fentebb idézett példában (cind, ciné: si, ci, v. ö. finn pdiva-nd
napon). E szerint M. ala, E. alo „alatt'' régibb alán, álon (alana,
alono) helyett való.
Jegyzet. Látnivaló, hogy a mordvin elativus- és inessivusragok -sta (-sto, -ste) és -sa (-so, se) egyazonok a finn nyelv
nek szintezen nevű casusragjaival -sta, -sta és -ssa, -ssd. A
íinn -ssa rag pedig, a mint tudjuk, régibb -sna helyett áll, a
melyben az elat. -sta-vsd közös s alaprész ,,belső"-t teszen, a
-na utórész meg tkp. a hely viszonyrag, t. i. az átalános locati
vus ragja, úgy mint -sta-ban utórészül az eredeti ablativus(most partitivus)-rag -ta (-da) szerepel. E szerint a mord.
inessivus -sa (-so, -se) is, minthogy : = finn -ssa (v. ö. mord.
-sta = finn -sta), megelőző -ssa (-sso, -sse), s továbbá -sna
(-sno, sne) alakra vihető vissza. Fönn is maradt még, mint e

MOKSA- ÉS ERZA-MORDVIN NYELVTAN.

35

régibben megvolt inessivus ragalaknak nyoma, a mordE.-ban:
onsne „álomban (im traume)": on „álom, somnium". S most
már érthetjük azt is, hogy miért marad meg a mordvinban az
inessivus s-je, további személyrag hozzájáruitával, kemény s-nek
(pl. malasit, E. malasot „melletted") mig az illativusnak s-je
z-vé gyengül (pl. malaztt, malazot). — De még egy másik
igen különös jelenség magyarázható meg a mord. inessivusragnak régibb -swa-féle alakjából, melynek az amúgy is a
mordvinban még fönnmaradt -na locativusrag az utórésze, —
t. i., a -sta ragos elativus-alaknak, a mint látszik, gyakran
inessivus helyett való használata (főleg időbatározóúl, pl. M.
kolma kizista három évben, három év alatt, nedálá-sista vasár
napon, am sonntage J E. te véste ez éjjel, in dieser nacht,
kolmo iste három évben, nedla-ciste vasárnapon, onsto álom
ban). Hiába kisértenők meg ezen tisztán inessivus (illetőleg
locativus)-féle időhatározókat az elativusalak szoros jelentésével
megfejteni (mert pl. „ez időből" nem tehet mást mint „ez idő
től fogva", meg a „három évből" legfeljebb ezt teheti: „három
év múlva"). Ellenben semmi nehézség sincs, ha ezen inessivus
gyanánt használt elativus-alakokban (-sta) csakis valóban inessivus-alakokat látunk, melyekben a mostani -sa ragnak eredeti
-sna alakja elváltozott -sfa-vá, épen úgy, amint a magyarban
disznó helyett némely vidéken disztu-t
ejtenek. E szerint pl.
onsto, a mennyiben „álomban", csak változata a szintén még
meglevő onsne (ows«o)-nak, míg „álomból" jelentéssel elejétől
fogva volt onsto. — Összevethető, hogy a lapp nyelv északi
dialectusában szintígy egyfélévé vált (-st) az elativus- meg az
inessivus-rag, míg a déli-lappnak meg külön elativus -st és
inessivus -sne ragja van.
§. 17. N é v u t ó k ( p o s t p o s i t i ó k ) .
A névutók, melyek a különösebb relatív nemzeteket (pl.
valaminek alatta, fölötte, előtte, mögötte stb. valóságot) és vo
natkozásmódokat (pl. okot, czélt) is jelelő szorosabb névszóviszonyitást eszközlik, átalában az illető helyzetek és vonatko
zások kifejezésére alkalmas névszók- (névutói alapszók) tói való
casusalakok. A mordvinban ily névutók képzésére rendesen az
általános helyviszonyi ragok szolgálnak : 1 o c a t i v u s, a b 1 a t i3*
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v u s, l a t i v u s , p r o l a t i v u s ; de a belsőségre vonatkozó helyviszonyi casusragok ( i n e s s i v u s , e l a t i v u s , i l l a t ivus) is
alkotnak névutókat, — noha szorosan véve már maguk is. név
utók („belső"-! jelentő alapszótól, úgy mint a magy. -ben, -bői,
-be), valamint az allativus- (dativus)-rag is (fent 32. 1.). Néme
lyek egyszersmind adverhiumok, pl. M. ingeli „elé" (ház elé)
és „előre" (menni),,
1. dl {alá), E. alo „al"-tól: M. ala, E.alo, alatt; lent J alda,
aldo alól; alulról ( alu, alov alá; le | alga alatt el.
2. ftal, E. udalo „hátul való, mög^-tol: M. fíala, E. ndalo
mögött; hátul | ftalda, ndaldo mögől; hátulról | ftalu,
E. ndalov, udaloj mögé; hátra [ ftalga, udalga mö
gött el.
3. ingei „előrész", (E. ikele: ikelce első, ikelks előrész,
elülső) alapszótól: M. ingeid, E. ikele előtt; elül (vorn) J
ingelda, ikel'de elől; elülről | ingeli, E. ikelev, ikele]
elé; előre j ingelga, ikel'ga előtt el j | M. ingelsa előtt,
ingelsta elől, inge Is elé.
4. langa, E. lango „fölszín, rajtavalóktól': langa (e h.
lánggá) -n át, -n el |[ lanksa, E. lankso -n(rajt) j lanksta, lanksto -ról, -ről j lanks -ra, -re. •
5. prd, prea, E. pra „fej, tető"-tői: M. prav, preau tetejébe,
-ra || pfasa, preasa^ E. pfaso tetején, -n (rajt) | pfasta,
preasta, E. prasto-i'ö\ (pando p. hegyről) j pras, preas,
E. pras tetejébe, -ra.
6. (velf, E. vei' — v. ö. vel'ks fölső rész: lovso-vel'ks tejföl)
velf, velfka, E. vel'ga -n által, fölött át.
velks, E. vel'ks „főnt való, fölső rész"-től: E. vel'ksne,
vel'ksse fölött; fönt | velkska, E. vel'kska -n át, fölött
át || M. velkssa fölött | velkssta, E. velks este fölülről |
velksls, E. veí'kses fölé.
7. potma, E. potmo „has, méh, belsőrész"-tői: potmii -be;
belé | potmíva, E. potmova -ben el, -n belül || M.
potmha -ben; bent | potmísta -bői | potmis -be, belé;
— E. (pot-tö\): potso -ben, potsto -bői, pots -be.
8. usa, E. úsó „külső" -tö\: usu, E. nsov -bői k i ; ki, kivé |
usiva, E. nsova (adv.) kivtíl el || usisa, E. usoso -n kivttl;
kunt | usista, usosto (adv.) kívülről.
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9. kucká, E. kunska „közép"-től: kuckava, E. kunskava
közepén át, között át || kuckasa, E. kunskaso közepén,
közepett | kuckasta, kunskasto közepéből | kuckas,
kunskas közé.
10. jotka, E. jutko „köz"-tol: jotkiva, E. jutkova között át,
k. el || jotksa, jutkso között | jotksta, jntksto közül |
jotks, jutks közé.
11. (kársa, E. karso)-í(A: E. karso átellenében, ellen || M.
karsha átellenében, szemközt | karsísta átellenéből |
kafsis (Ahlq. karsíza) átellenébe, ellenébe.
12. — : M. turks, turkska, E. troks -n keresztül (keresztbe át).
13. — : E. pack, packa, E. pack által.
14. (kiívalma, kuvalmó): M. kuvalma, E. kiivalmo hosszában,
szerint | M. kuvalmuva u. a. || kuvalmis, E. kuvalms u. a.
15. peff, pirf „udvar, kerítés" (E. pire kert): M. perf perfka
(perfka), E. perka (pert, perk) körül.
16. (mald)Aó\: maian, E. malav közelébe | malava -hoz közel
el, mellett el || malasa, E. malaso közelében, mellett |
malasta, malasto közeléből, -tői | malas közelébe, -hoz.
17. kad „kéz"-tői: M. katsa, E. katse -nál | katsta, E. katste -tői | kats -hoz.
18. paks „arasztMól: E. vaksne -nál | M. E. vakska -nál
el, mellett el || vakssa, E. vaksso -nál, mellett | vakssta, vakssto -tői, mellől | vakss, vaksís, E. vakss, vaksos -hoz, mellé.
19. sird, sir „szél, oldal^-íól: M. siri széléhez, mellé | sirga
v. sireva mellett el || siresa szélén, mellett | siresta szé
léről, mellől | sires mellé.
20. pal, pala, E. pel', pele „fél, oldal"-tól: M. pala, E. pele
félen, -nál | palád, pdl'de felől, -lől j pali, E. peleih
pelej felé, -hoz | M. palgd -nál el, mellett el.
21. — : E. tnrtov -hoz, -nek.
22. (te, tej) -tői: M. ti, tej, E. te, tej -hoz, -nek j| M. tesa,
tejsa -nál j M. testa -tői | M. tes, tejs -hoz. — (V. ö.
magyar tő [-szomszéd] és -tol; finn tyk'ö : tyköna
-nál, tykba -tői, f^*ö -hoz; lásd M. Ug. Szót. 229. 1.)
23. — : M. márhia, E. marto -vei (-vei együtt); — (ragtalan
locativusnak látszik, szintén mariit a, marto tőtől; van
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ugyau M. mar „rakás, csoport", s tőle marsa „egyben,
együtt", mars „egybe, öszve", de a marhta, marto
„-vei" nem lehet e tőtől való casusalak; egyébiránt
v. ö. cserM. mtrt-tó\: loeat. mírtna ,,-nál, mellett" és
magy. mart „part").
24. vasta „hely"-tői: || M. vastísa helyett j vasth helyébe.
tarka „hely"-tői: || E. tarkaso helyett.
25. ázem „lócza", azaz ,,[tilő]-hely" (v.ö. karks-azem derék,
tkp. „öv-hely"), E. azem, ezem, „lócza"-tól: M. azemsa
helyett | M. azems helyébe, -ért, E. ezems helyett,
gyanánt.
26., (ez, es) -tői: M. ezda, E. estede \ ezga || M. esa, E. ej se,
esne \ esta, E. este | es, E. esés, ejs — a határozott
névragozásban (lásd alább) s némely névmások rago
zásában az ablativus (ezda), prolativus (ezga), inessivus (esa), elativus (esta) és illativus (es, esés) casus
alak ok képzésére használt névutók.
27. ki „út"-tói: M. kiga után (nyomában) || E. kis (e h. kise)
-ért, végett; M. -ksa (e h. kisa) -ért, végett (pl. vinahksa borért — menni) — vagy a viszonyított névszónak
genitivusragjával együtt -nksa (ínksa, inksa, mely
néha megint teljes genitivusalak után áll, pl. sormanzm
inksa, tkp. sormanzínin-ksa írásaiért).
28. — : E. eks mögé, -hoz (asztalhoz, férjhez) | E. eksne mö
gött, -nál (mirden e. férjnél), -tol (nem látszik lomatnen eksne, az emberektől, tkp. „az emberek mögött");
— v. ö. M. ásd, E. ekse hűvös (M. ásks „árnyék, hű
vös hely").
29. (mekel, mel, E. mele, mejle, majele): M. mekela, meld,
E. mejle (c. abl. „után" időben: sada meld az után) |
M. mekelda, melda u. a. | melgd, E. mel'ga, majelga
„után" (térben); v. ö. meki, mekev „vissza".
30. (a tatárból kölcsönvett szó): baska, E. paska (c. abl.)
„-n kívül, praeter" (pl. E. avatnede i ejkakstnede paska
az asszonyokon és gyermekeken kívül).
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§. 18. I g e h a t á r o z ók ( a d v e r b i u m o k ) .
A) H e l y r e vonatkozók (loc, abl., lat., prol.; iness., elat.,
illat, ragokkal):
1. ko (kérdő névmástő): kosa, E. kosto hol | kosta, E. kosto
honnét | koza, E. kos hová jj kov, ko, E. kov, koj
hova J knva, kuvana hol el, merre, E. kuva hol.
(kopíl, E. kovolo): kopílda, kolda, E. kovoldo honnét.
2. to (mutató névmástő): tosa, E. toso, tosko ott j tosta,
E. tosto onnét | toza^ E. tozop oda |j £o^, tup, tu, to,
E. ío^ oda j tupand azon el, arra el.
(topil, É. topoló): tovílda, tolda, E. topoldo onnét.
3. td, E. íe (mut. névmás): tasa, E. tese, teske itt | tasta,
E. íesfe innét | íáza ide || tej, te, E. tev, tej ide |
ízawa ezen el, erre el.
(fene): E. tenese itt, teneste innét, feweí^ fene/ ide.
4. sa, E. se (mut. névmás): esa, E. sese ott | esta, E. sesfe
onnét J M. eza oda j| sej, se, E. sez^, se/ oda | M. sidna
azon át, arra el.
5. M. ingeid, ingeidd, ingeli j E. ikele, ikel'de, ikelev
(§• 17.)
— : M. ickezd messze j ickezda messziről J ickezi meszszire.
(vas, E. vaso): E. pasop messzire, M. pasu (előre): mekpasu oda és vissza (tkp. „vissza-előre").
(E. pasoló): E. vasolo messze, távol | vasoldo messziről
| vasolga messzire, • messze el.
(mekd, E. meké): meki, mekej, E. mekev vissza.
(mekel, mel, E. mejle): M. mekela utói, hátul; meld, E.
mejle (§. 17.) j mekeldd utóiról; meldd (§. 17.)
M. ftala, ftalda, ftalu, ftalga | E. ndalo, udaldoy udalop, udalga (§. 17.).
(mala): malasa, E. malaso közelben, közel | mai ásta
közelről | M. E. malas, malap közelre | M. E. malava
közel el.
M. ala, alda, alu, alga | E. a/o, aldo, alov, alga
(§. 17.).
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vdra, var, E. veire fölső-tői: M. vara, E. veire fönt |
varda, E. var de fölülről J vari, E. varev föl, fölfelé |
varga, varga fölül át, fölül el.
M. néha, usísta, nsu, usíva | E. usoso, usov, usova (§. 17.)
kardas udvar-tói: E. kardasna kiint | kardajso u. a. |
kardajs ki (kivé).
M. potmha, E. potso bent | potmís, potmu, E. potmos,
pots belé (§.17.)
M. J?<?r/5 perfka, E. perka, pert körül.
M. mar „rakás" : M. marsa együtt, mars egybe, öszve.
E. ve, vejke „egy": E. vejkese, vejkse, vej se egyben,
együtt j vejkes, vejks, vejs egybe, öszve.
kud, kudo „ház" : M. kutsa, E. kudoso otthon | M. kutsta hazulról | kudu, E. kudov haza.
6. M. ta-pala itt, td-paldd onnét, ta-pali ide.
M. sd-palá ott, sd'páldd onnét, sá-pali oda.
E. tona-pele túlsó félen, tona-pel'de t. félről, tona-pelev
t. félre J erz'íz pel'de mindenünnen, minden oldalról.
M. perf-pdlda mindenünnen | perf-pali köröskörül.
E. se jondó onnan-felől, se jonov arra-felé | erva jonga
mindenütt.
7. Prolativus-raggal számnevektől: M. kaftuva „kétfelé, két
részre, ketté": kdfta két | kolmuva, nileva, veteva,
kotova, sisemga, kafksuva, vehksova, kemenga 3—10
felé (kolma, nilá, vetá, kota, sisem, kafksa, vehksa,
kémen) \\ E. kavtova, kolmova, nileva, vateva, kotova,
sisemga,kavksova, vejkseva,kamenga 2 — 10 felé (kavto,
nile, vate, koto, sisem, kavkso, vejkse, kamen).
B) I d ő r e vonatkozók (szintén helyviszonyi ragokkal,
csak hogy az inessivusnak rendesen az elativuséval egyező
alakja van, t. i. -sta, E. -sto, -ste (§. 16, jegyz.), melynek í-je
néha megint &-val cserélődik föl; — ezen kivül még locativusféle időhatározó ragok: M. E. -t és M. -nda):
1. M. kosik mikor J esta akkor (v. estük e h. estik, azaz
esta + nyomatékosító k; v. ö. kosík e h. kosa + k) [|
E. seste, seske akkor (azután, tehát).
M. mezarda, mzarda, E. mezardo, zardo mikor | me-
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zars, zarts meddig-|j M. senarda, senarda akkor ( M.
senars, senars addig J tevars eddig,
2. M. kunara, kínára régen (af-k. nem régen) J kunarsta
régóta |J E- umok régen, umoksto régóta.
M. ingeid előbb (sad-ingela az előtt), E. ikele {sede ikele)
| ingeli eleve, előre..
«
M. méla, E. mejle utóbb (sada-meld azután, E. tede-mejlé)
| M. meldd (sa-meldd, sdmeldd, sdldd azután) | M. mekeli utoljára (E. mejlce pelev).
M, vastsd, vassá (v. vasenda) legelőbb, legelsőbben j E.
vasna előbb, eleinte.
M. dska, dskend az imént, nem rég J M. idhka, ulhkend
a minap.
M. lamis, lamís soká (af-l. nem soká, E. a-lamos) \ kírjas kevés ideig.
3. M. tallnda télen (fala tél), E. telne (tele) \ soksínda ősz
szel (soks) \ kizinda nyáron (kiza) v. évben (saj-kizíndajoYÖ évben) | iladinda estve (Hat) jj tunda tavasz
kor (tunda, tunda tavasz).
4. M. szí, E. cit nappal (si, ci nap) | vet éjjel (ve) j E.
coksnet estve (coksne) j M. kizít (saj-k. jövő évben,
jotaj k. múlt évben, tavai): kiza év.
5. E. nej, nej ke most; M. ni már, tani (td-ni) most | E. nejak épen most, még; M. nenga, nenga még | taga,
E. £<2g*o megint, ismét j kolaj, E. ja/a mindig.
6. tdci, E. cecíe ma (td-ci), M- tdcis máig | M. E. isak tegnap | kolmicis, E. kolmoce ciste tegnap előtt, harmad
nap J M. E. vandl holnap j vandída meld, E. vandído
mejle holnap után | M. ombit u. a. | M. i'adda ez idén,
mélámba tavai.
ta pinksta ez időben, sd p. akkor, kona p. a mikor, Ha
p. máskor | ta pinks (v. pinkti) eddig, sa p. addig || .
E. te skane, te skasio most, ez időben, kona skasto
a midőn, mikor | te skas, nej skas eddig j te jutksto?
se j . a közben,
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C) M ó d h a t á r o z ó k .
1. Kendes modalis-ragúl, mely melléknévi névszótőkhez já
rul, szolgál az elativus-rag -sta {-sto, -ste, v. ö. finn
-sti, pl. pahasti rosszul, hyvdsti jól): M. cebarsta
jól, osalsta rosszul, kuríksta gyorsan, sidesta gyakran
(sida), surísta ritkán j E. parsto jól {paro), vietste
igazán (viedé), sozdineste könnyen, kuroksto gyorsan,
vankste tisztán {vaíiks), seetste gyakran (sejede).
2. M. koda, kodaná hogy, hogyan (és kida, kídik ha) ; E.
koda hogyan (a mint, ha) J stand, stak úgy (meg: stak
„ingyen"), E. is fa, isfana, isfak úgy (stako ingyen) |
M. taft a, laftand, faftana így.
3. sa latsa oly módon, akképen, sembd latsa mindenképen
(lad mód) j E. se latso, te latso, akképen, ekképen |
M. lats jól, af-lats nem jól || ilaks másképen iila),
E. liaks különben.
4. kurok gyorsan, hamar (v. ö. kuríksta) | M. savir, savírnd
lassan | M. valóm, valomna lassan, halkan | pak, E.
pek igen, nagyon {pdksta erősen). — Szintilyen ragtalan módadverbium a gerundiumnak használt -z, -z
képzős nomen verbale (§.' 13, e., pl. kisciz tánczolva,
laskiz futva, -moraz dalolva), meg az abessivusnak
használt nomen caritivum (33. 1.).
D) M e n n y i s é g r e , s z á m r a vonatkozók:
1. M. mezara mennyit, mennyire; senara, senara annyit,
-íra; tenara, tenara ennyit, -ire j láma, E. lamo so
kat, nagyon | af-lama, af-lamnd, E. a-lamo, a-lamoska
keveset, egy keveset {ska, lásd 33. Ip.) j M. kerza,
kírja keveset.
2. -kst raggal (,,-szor, szer") : M. mezarkst hányszor {me
zara mennyi) | tenarkst ennyiszer, senarkst annyi
szor | lamakst sokszor || pest, E. pest, vejst egyszer
(E. ve, pej-ke egy) j kafkst, E. kapkst, kavst kétszer
(kafta, kavto) \ kolmíkst, E. kolmokst, kolmost, kolmst
háromszor {kolma, kolmo) \ nilekst négyszer (nild, nile)
| vetekst, E. vatekst ötször {veta, vdté) stb. — V. ö.
finn -sti: kahdesti kétszer, kolmasti háromszor.
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1. Jegyzet. Míg az inessivusnak -sa ( so, -se), illetőleg -sta
(e h. -sna), meg az elativusnak -sta (-sto, -ste) ragjaiban a kö
zös s alaprészhez járult locativus- és ablativusragok (-na és -ta)
még tisztán kivehetők, a szintén „belső" helyviszonyt kifejező
i l la t i v u s rag -s végén hiányzik már a várható általános
„lativus"-rag (v. ö. a finnben: iness. -sna, elat. -sta és illat.
-sen, -seen, -sehen). De még megvan a nyoma ilyen lativusragnak, mint a teljes illativusrag utórészének, a mordE. tozov
„oda" adverbinmban (v. ö. elat. tosto „onnét", iness. toso „ott"),
tekintve hogy e tozop-nak lágy Z-JQ egyezik azzal, hogy kü
lönben is az illativusi s, mihelyt szóközepébe kerül, z-vé gyen
gül (pl. malas közelbe: M. malazit, E. malazot
közeledbe,
hozzád). A mordM. toza „oda"-ban az illativusrag már közel
áll a közönséges kopott -s alakhoz; v. ö. még t'aza „ide", eza
(e 1). seza) „oda" és karslza „ellenébe" (karsh mellett).
2. Jegyzet. Némileg eltérő prolativusalakok: tidnd „erre
el", siána és tuvan'á „arra el". A -na végszótag csak nyoma
tékosító particulának látszik, v. ö. kuvana mellett, a rendes
prol. raggal; kupa; meg: kodana és koda „hogyan, hogy",
taft and és t'qfta „így" ; szintüyen -n ablativus-alakon : E. mezden „miért (mitől)", séden „azért (attól)", és ~ma allativusrag
után: M. mezendi és mezendemd „minek, miért" (összevonva:
mestema). Az igj fönnmaradó tid, sia tiszta prolativusalakok
könnyen válhattak tája, sajd-n át régibb taga, ságá-Vó\.
3. Jegyzet. Ha a mekel tőnek loc, abl., és lat. ragos alak
jait (M. mekela, mekeldá, mekeli) magának a mekel-mek alap
tője meká, meke mellé állítjuk (melynek lativusa: meki, mekev),
az így elváló -la, -Idd, -li viszonyragos szóvégek teljesen meg
felelnek a finn névragozásnak ügynevezett „külső" helyviszonyi
casusragjainak (adessivus -Ua, -lla e h. -Ina, -Ind; ablativus
-Ita, -Itá e h. -Ida, -Idd; allativus -He), melyek szintén közös
/ alaprészből és átalános locat., abl., lat. ragokból állanak.
Szintigy vasoldöy vasolo a vasov, vasu-heli vaso alap tő mellett,
§. 19. H a t á r o z o t t

névragozás.

Névhatározó ragnak vagy végarticulusnak alkalmazott a
mordvin nyelv két mutató névmástőt sa (se) és ta (te) „az, ez",
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melyek egyes-számi névszón -s és -t (O-vé rövidültek, míg á
többes-számi névszón még a td (íe)-nek teljes többes-számi tője
na (ne) szolgál határozóul (v. ö. a finnben a váltakozó t, s és
72-en kezdődő egyes- és többes-számi matató névmástőket: td
„ez", se, si „az", több. na és ne, ni, vagy még többesképzővel
ndi és nii).
1) N o m i n a t i v u s . Egyes-számi határozott alakja mind
a két dialectusban -s raggal, a határozatlan nominativus- vagy
a csupa (de nagyrészt, kivált a M.-ban, gyengült vagy kopott
végű) töalaktól; pl. apa asszony-tói: M. E. avas az asszony |
tuma, tumo tölgyfa: M. tumís, E. tumos \ kud, kudo ház:
kuts, E. kudos \ pina, pine kutya: pinís, E. pines | tuva,
tuvo disznó: tuvis, tuvos \ jaksarga, -go récze : jaksarks, E.
jaksargos \ kov hold: M. E. kovs \ mastlr, mastor föld: mastírs, mastori\ vir erdő: virs \ lomah ember: lomants (§. 10. b.),
E. lomans \ os város: osis, E. osos j virgas, E. verges: virgasís, E. vergezes j E. ej kaki gyermek : ejkaksos || si, ci nap :
sis, E. cis J M. kein nyírfa: kelus || M. pe vég: pets. — A
többes-számban a határozatlan nominativus-alakhoz, tehát köz
vetlenül a többesjelelő í-hez járúi határozó ragul: M. -na, E.
-ne; de a mordM. egyes esetekben azután meg magát a többes
jelelő t-t ejti el (§. 10. c.); pl. ava: tb. avat: ht. tb. M. avatna,
E. avatne j tuva, tuvo: tb. tuvlt, tuvot: ht. tb. tuvítna, tuvotne j pina, pine: ht. tb. pinetnd, -ne \ narmín, narmoh;
bt. tb. narmítnd, narmotne || M. vir: tb. virht: ht. tb. virhnd
(E. virtne) | erdj lakó: erdjht: erajhnd \ kev kő: keft: kefna j
pilge láb: pilkt: pilknd \ saldak: saldakt: saldakna \ sarvas
tyúk: sarvast: sarvasnd | os: ost: osnd j utíp éléskamara:
utípt: utipnd.
2. A g e n i t i vus (s vele egyezőleg az a c c u s a t i v u s )
egyes-számi ht. alakját a mordM. -t (Ahlq.), -t' (Reg.) raggal
alkotja, mely előtt a szótőnek rövid végönhangzója jobbadán
kiszorul; a mordE. azonban még megtartja a -t határozórag
előtt a genitivusragot is, vagyis -wí-vel képzi a ht. genitivust; —
ezenkívül, és pedig leggyakrabban; a mordE. az -s ragos nominativustól, mint tőtől is képzi a genitivust, a mordM. módjára
-t határozóval, vagyis -nt helyett -sí-vel. Ezen utóbbi ht. genitivusragban tehát megvan mind a két határozó névmástő {se> te),
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de kiszorult belőle a tulaj donképi genitivusrag -á, a melynek
eleinte ott kellett lennie a -t előtt (-s'í régibb -se-t, -se-w-í-ből).
Példák:
ava, g. avah — ht. g. M. avat (avat') j E.avant,
apást
tuva, tuvo, g. tuvín, -on — ht. g. tuvit it') | E. tuvoíit, tuvost
azir, azoro, g. -rin, -ron — ht. g. azlrt \ E. azoront,
azorost
vir, g. vi'Mfi, vireh — ht. g. virt | E. virefit,
virít
knd, kudo, g. kudín, kudon — ht. g. kutt | E. kudoút, kudost
pilge, g. pilgen, -eh — ht. g. j?z7/rí | E. pilgent,
pilgest
Ionian, g. lomanen — ht. g. lomaht | E. lomanent, lomahst
os, g. osm, oscm— ht. g osí j E. osont, osost
kacam, g. kacamln — ht. g. kacamt | E. kacamoht, -ost
pej, pev,g. pejin,peveh
— ht. g. 'pejt \ É.pevent,pevst. — Meg
kell jegyezni, hogy a mordM. a ht. genitivusrag -t előtt nem
told be bizonyos esetekben h-t, úgy mint a többesjelelő -t előtt
(§. 10. a.), pl. w~-től tb. nom. virht, de ht.. gen. virt \ pej-tö\
tb. pejht, ht. gen. pejt;
szintigy nem váltja föl p az m-et
(§. 9. a.), sem ki nem esik a szótőnek vég w-je (§. 9, b.), pl.
ntim-tó\ tb. nom. nüpt, ht. gen. utintt \ narmin-től
tb. nom.
yiarmit, de ht. gen. narmínt.
Mind ennek oka csak abban
lehet, hogy a határozott genitivusrag í előtt még a tulajdonképi
genitivusrag -w lappang (a mint még meg is van a mordE.
-wí-ben).
A többes-számi határozott genitivus egyszerűen a ht. nominativustól alakúi, mint tőtől, -n, -n genitivusraggal, pl. M.
avatna, E. avatne „az asszonyok": gen. avatnen, avatnen \
M. virhná (E. virtne) „az erdők": gen. virhnen
(virtneh).
3) A 11 a t i v u s (d a t i v u s). Úgy mint a határozatlan
névragozásbaü (§. 15, pont 10.) itt is a kész genitivusalakhoz
ragad a ti, tej (E. te, ten) ,,-hoz, -nek" névutó (§. 17, pont 22.),
a miért is a többes-számban a ht. allativus ugyanazon végű
mint a határozatlan allativus az egyes-számban. A mordM.-ban
az egyes-számi ht. genitivusrag -t mellett az allativus ragja
-ti (e h. -t-ti), a mordE.-ban -út és -sí mellett -nten} -nte és
•éten (e h. -nt-ten, -nt-te,é$ -st-ten); a többes-számi ht. geniti
vusrag -nen mellett az allativus ragja: M. -nendi, E. -nenen.
Példák: ava: ht. g. M. avat — ht. áll. avati \ ht. g. E. avant
— ht. all. avaúte, -nten \ ht. g. E. avast — ht. all. avasten \
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tb. ht. g, avatnen — ht. alk M. avatnendi, E. avatnenen ||
w r ; bt. g. M. z^'rí, E. virent, virít — ht. all. M. virti, E.
virente, vireúten, virsten | tb. ht. g. M. virhnen, E. virtneh —
ht. all. M. virhnendi, E. virtnenen.
4) Az a b l a t i v u s , p r o l a t i v u s , i n e s s i v u s , e l a t i v u s és i l l a t i v u s viszonyeseteket a határozott névragozásban
a mordM. csakis ügy teszi ki mint az allativust, azaz: a hatá
rozott genitivus-alakhoz járuló névutókkal; a mordE. is így jár
el, de a többes-számban e viszonyeseteket a határozott nominativuson, mint határozott többesi töalakon is teszi ki, az illető
casusragokkal. Névutókül a nevezett casusok határozott alakjá
nak képzésére szolgálnak rendesen az es, ez (már elhomályoso
dott jelentésű) alapszótól valók: ab l a t . M, ezda, E. estedé;
p r o l a t . ezga\ i n e s s . esa, E. ejse, esne; e l a t . esta, E.este;
i l l a t . esy E. esés, ejs (1. §. 17. p. 26.); s ablativusra még
kátsta, E. katsie „-tői" (u. o. 17.). Példák: vir: ht.g. M. virt,
E. virent: abl. virt-ezda, (E. virent-estede) \ prolat. virt-ezga,
E. virent-ezga | iness. rirt-esa, E. virení-esne \ elat. virt-esta,
E. virent-este | illat, virt-es, E. virent-eses, -ejs || több. abl.
M. virhnen-ezda | prol. virhnen-ezga, E. virtnen-ezga stbv
vagy az Erzában: több. abl. virtnede, prol. virtneva, inessvirtnese, elat. virtneste, illat, virtnes.
5) A t r a n s l a t i v n s (praedicativus)-nak nincsen határo
zott alakja.
§. 20. P a r a d i g m á k a kétféle névragozásról.
A) E£ yes-szám.
Határozatlan alak.

Moksa:
Nom. tolga
g. a. tolgan
abl. tolgada

Erza:
tolga
tolgan
tolgado

transl. tolgaks
prol. tolgava
iness. tolgasa
elat. tolgasta

tolgaks
tolgava
tolgaso
tolgasto

Határozott alak.

Moksa:
Erza:
Nom. tolgas
tolgas
g. a. tolgat tolgaht, tolgast
abl. tolgat(tolgantezda
kátste)
prol. tolgat-ezga tolgant-ezga
iness. tolgat-esa tolgant-esne
elat. tolgat esta tolgant-este
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illat, tolgas
állat, tolgandi

tolgas
tolganen

illat, tolgat-es
állat, tol gáti

Nom. kud
g. a. kudin (n)
abl. kutta
transl. kutks
prol. kudga
iness. kutsa
elat. kutsta

kudo
kudoh
kudodo
kudoks
kudova
kudoso
kudosto
kudos
kudonen

Nom. kuts
g. a. kutt
abl. kutt-ezda

vi r
vireh
virde
virks
virga
virse
virste
virs
virnen

Nom. Wrs
g. a. z'irí
abl. virt-ezda

illat, /TMÍS

állat,

kudlndi

Nom., w'r
g. a. pirin
abl. virdd
transl. z>/rZrs
prol. virga
iness. MVSÍZ

elat. virsta
illat. MVS
állat, virindi

prol.
iness.
elat.
illat,

kutt-ezga
kutt-esa
kutt-esta
kutt-es

állat. &wífí
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tolgant-ejs
tolganten,
tolgasten
kudoskudont, kudost
(kudont-kdtste)
kudont-ezga
kudont-esne
kudont-este
kudont-ejs
kudonten,
kudosten
virs
virent, virst
{virent-katste)

prol. virt-ezga
virent-ezga
iness. virt-esa
virent-esne
elat. virt-esta
vireht-este
illat, virt-es
vireht-ejs
állat. rár# virenten, virsten

B) Többes-szám.
Határozatlan alak :

Nom. M. tolgat,

kutt,

virht

— E. tolgat?

kudot,

virt.

Határozott alak :

Nom. tolgatnd
E. tolgatne
g. a. tolgatnen
tolgatneh
abl. tolgatnen-ezda
tolgatnede
prol. tolgatnenezga
tolgatneva
iness. tolgátnen-ésa
tolgatnese
elat. tolgatnenesta
tolgatneste
illat, tolgatnen-es
tolgatnes
állat, tolgatnendi
tolgatnenen

Nom. virhna
E. virtne
g. a. vir^hnen
virtnen
abl. virhnen-ezda
virtnede
prol. virhnen-ezga
virtneva
iness. virhnen-esa
elat. virhnen-esta

virtnese
virtneste

illat, virlinen-es
állat, virhnendi

virtnes
virtnenen
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§. 2 1 . B i r t o k o s-s z e m é 1 y r a g o k.
A két névszó közt való birtokviszony kifejezésére a mord
vin nyelv ugyan a birtokost jelentő névszónak jelző genitivusalakjával él, de ezen kivtil egyszersmind a birtokjelentő névszón
is fejezi ki a birtokos-személyre mutató rag által; sőt csupán
csak az utóbbi által is fejezheti ki, ha a birtokos-szó személy
névmás, melynek genitivusával a birtokos személyrag teljesen
egyértelmű. Á birtokos-személyragok pedig, úgy mint a finnben,
rendesen a birtok-szónak már viszonyított alakjaihoz járulnak,
s így csak a casusragok után foglalnak helyet. Birtokos-sze
mélyragokat fogadnak el a névutók (postpositiók) is, ha sze
mélynévmásokat viszonyítanak, minthogy a névutók csakis
casusragos névszóalakok, s alapszavuk az általuk viszonyított
szóhoz birtokviszonyban áll. Sőt a személynévmások egyenes
viszonyragozására is alkalmaz a mordvin nyelv még fölös birto
kos-személyragokat.
A birtokosragok alakjára nézve van némi eltérés a két
mordvin dialectus közt, főleg annál fogva, hogy a mordM. né
mely esetben az amúgyis határozó természetű birtokosragot
még az általános névhatározó raggal (végarticulussal) toldja
meg, úgy hogy pl. „atyám" helyett „atyám-az"-ot mond (úgy
mint az olasz „il mio padre", a franczia „mon pere" ellené
ben). Ez által pedig a mordM. egyszersmind módot nyer, hogy
a birtokosragos alakokban a többes-számi birtokot biztosan
megkülönböztesse az egyes-számitól,' a mely különbség a hatá
rozó ragot nem alkalmazó mordE.-ban csakugyan egészen elvész
(úgy mint részint a finnben, hol pl. kirjani lehet „könyvem"
és „könyveim"). — Nem tekintve e különbséget a tisztán a
személyekre vonatkozó birtokosragok, melyek a két mordvin
dialectusban egymásnak megfelelnek, a következők:
Egyes-sz. 1. szem. M. -n
2. M. -t
3. M. -nza
E. -n
E. -t
E.-nzo}-nze
Többes-sz. 1. szem. M. -nk
2. M. -ntt {~nt) 3. M. -st
E.~nokrnek
E. -nk
E. -st, -sk.
Míg a mordM. ezen tisztán személymutató ragokat csak az
egyes-számi birtokot jelentő névszón a helyviszonyi (prolativus,
inessivus, elativus, illativus, s részben ablativus) casusragok

MOKSA- ÉS ERZA-MORDVIN NYELVTAN.

49

után, valamint a helyviszonyi ragokkal képzett névutókon hasz
nálja, a mordE.-nak csakis ezek a személymutató ragok vannak
rendelkezésére mint birtokósragok azzal az egy eltéréssel, hogy
az egyes-számi 1. és 3. személyek ragjai a nominativus-alakban,
ha egyes-számi, birtokot kell érteni, nem -n és -nzo,
-nze,
hanem -m és -zo, ~ze, pl. kudom (nem kudon) „házam", kudozo „háza" • ellenben kudon „házaim", kudonzo „házai". - ~
A határozó raggal összekapcsolt birtokosragok, melyek részben
a birtok számát is megkülönböztetik, a mordM.-ban:
Egyes-sz. birtok, egyes-sz. 1. -zd,
2. -tsá,
3. -ts
többes-sz. birtok,
„ „ 1 . -na,
2. -tnd(-ttnd)
3. -nza
Egyes-sz. birtok, tohhes-$z. 1. -nka (-úkd),®,. -nttd (-úttá), 3. -sna
többes-sz. birtok,
„
„ 1. u. a.,
2. u. a.,
3. u. a.,
pl. ava-tő\: 1. avazd asszonyom, avand asszonyaim, tb. 1.
avanka asszonyunk (asszonyaink) | 2. avatsa asszonyod, avatna
(avattha) asszonyaid, tb. 2. avanttd asszonyotok (-aitok) | 3.
avats asszonya, avanza asszonyai, tb. 3. avasna asszonyuk
(aik) [| kev-tö\: kevezd, kevnd, kevinka kövem, köveim, kövünk (
kevtsd, kefna, kevinttd köved, köveid, követek | kevets, kevenza, kevsna köve, kövei, kövük || kud-tól: kudizd, 'kudnd,
kudinkd
házam, házaim, házunk | kuttsa, kuttna,
kudinttd
házad, házaid, házatok | kudlts, kudhiza, kittsna háza, házai,
házak. — Még egészen világos a. birtokos-személyrag és névhatározórag (articulus) kapcsolata az avatsa „asszonyod" alak
ban = avat + sa (a határozó s-nek eredeti teljes alakjával: sa);
szintígy avattnd „asszonyaid" =zavat-t + na (v. ö. avat + na
„az asszonyok"). E szerint az avazd „asszonyom" alak is ebből
lett: avan + sd (avanza), s Ornatov grammatikája föl is hoz
még egy ilyalakú példát: nuj (aratő)-tól nujnze
(„aratöm",
ellenben coraze „fiam"); a mostani -zd helyett megvolt nza-i'e
a, megelőző önhangzónak megmaradása is utal, ilyen alakokban ;
kevezd „kövem" (nem: kevzd), kedezd „kezem", ovíza „vőm".
Hasonlóképen a több. birtokra utaló avana „asszonyaim" ebből:
avqt-n + na, avan + na; más példák: kevnd köveim (kev), kalna
halaim (kai), kudnd „házaim", pejnd fogaim (pej). A többes-sz
1. szem. -nka, 2. -nítd ragokban az -a végönhangzó teljesíti ahatározórag tisztét, mert a tisztán személymutató ragok ezen a
nélkül: 1. -nk, 2. -ntt. — Kevésbbé világosak a 3. személyre
NYELVTUD, KÖZLEMÉNYEK. XIII.
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vonatkozó vegyes ragok. Az egyes-számi -ts, pl. avats, nyilván
nem válhatott a mordE. avazo-nak megfelelő avaza-hó], mely
hez még névhatározó (t vagy s) járult volna (avaz-t v. avaz-s)'
Úgy látszik, itt megelőzi a névhatározó, még pedig t, a sze
mélymutató ragot, vagyis avats ebből lett: avatá-za, avat sa.
A többes-számi birtokot mutató -nza (avanza) meg az n-jét
ióformán a többesi névhatározó ná-től nyerte, vagyis avanza
ebből lett: ava-na-za, s e szerint az. E. avanzo-be\i -nzo {-nze{
sem vehető csupa személyragnak. A -sna (avasna) többes-sz. 3.
személyragbeli na azonban nem vehető többesi névhatározónak
{na), minthogy az egész rag főleg egyes-számi birtokra vonatko
zik ; ennélfogva csak különös alakú többes-számi személyragnak
tarthatjuk. Ilyen ugyanis alakúihatott a 3. személy számára is n
segédraggal, úgy mint az 1. szem. -nok, -nek, -nk (e h. -n-mok) és a
2. szem. M. -ntt, E. -nk (e h. -n-t-t, -n-t-k, v. ö. E. -st, -sk „-jok");
azaz: szintilyen n segédraggal támadt az egyszerű -st (sk)
többesi 3. személyrag mellett a 2. -ntt-hez hasonló ragalak
-n-st (-n-sk), vagy a régibben megvolt önhangzókkal ejtve:
-nist (-nőst, -nosk), s még teljesebben -mzít (-nozot, -nozok),
v. ö. a raagy. --nak, -nek többesi 3. személyrag-alakot (tudnak,
vernek, tudjanak, verjenek). A mordM. -swa-beli -na-t tehát
ilyen fölvehető régibb -níst (-nőst) alakból elcsonkúlt 3. sze
mélyragnak kell vennünk; e mellett lehet a rag eleje (s) akár
csak névhatározó sci (avasna: avasa-níst, avasá-na), akár még
megelőző személyrag-f névht. sci h. való (avasna: avast-sa-na),
úgy hogy a -sna ragban eredetileg kétszer volt meg ugyanazon
3. személymutató (-st), s közben a névhatározó (sá)- Ez utóbbi,
bár nehezebbnek látszó, fölfogás mellett ugyanis fölhozható,
hogy Ornatov grammatikája még különös többes-számi 1. és 2.
személyrag-alakokat is említ, melyek szintén csak ilyen személy
rag-ismétléssel keletkezhettek, t. i. 1. -neke, 2. -nnte (—l.-nkci,
2. -úttá Ahlq.) mellett, melyek szerinte egyszersmind többes
számi birtokra mutatnak (coraneke „fiaink"), még ezeket:
í. -tlesk, 2. -ntesf (pl. coranesk „fiunk", coj^antest' „ü&tok");
v. ö. -sk és -st tárgymutató igealakok végén, pl. 1. ramasask,
2. ramasast „veszszlik, veszitek (őt)" — E. ramasínek, ramasínk | M. 1. ramask, 2. ramast „vettük, vettétek (őt)" = E.
raminek, ramink.
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Paradigma a birtokos ragokkal való névragozásról (cora
„fiú").
A) Egyes-számi birtokosragokkal.
1) Egyes-számi I. személyre :

Egy.
Nom.
g. a.
állat,
abl.
prol.
mess.
elat.
illat,

Erza :
Moksa :
T ö b b . („fiaim").
Több.
Egy.
nom. coram>
coran
corana
g. a. coran
coranen
állat, coranen
coranendi
coranen-ezda
abl. coradon
coranen-ezga
prol. coravan
coranen-esa
iness. córason
coranen-esta
elat. coraston
illat, corazon
coranen-es
2) Egyes-számi II. személyre:
,
Erza:
Moksa :
T ö b b . („fiaid")
(„fiad")
E g y . ( T Ö bb.)
corattná (-tná) nom. corat
corat sd
coratsen
corattnen
g. a. corat (corant)
corattnendi
állat, coranent (-aten)
coratsti' )
coradítl)
corattnen-ezda
abl. coradot
corattnen-ezga
prol. coravat
coravat
iness. corasot
corasit
corattnen-esa
corastit
elat. corastot
corattnen-est a
corazít
illat, corazot
corattnen-es

Egy.
Nom.
g. a.
állat,
abl.
prol.
iuess.

3) Egyes-számi III. szeinélyre:
Erza :
Moksa:
(„fia")
T ö b b . („fiai").
Több.
Egy.
nom. corazo coranzo
corats
coranza
g. a. coranzo
corants
coranzín
all. coranenze{ -ansten)
coranzindi
corantsti
l
abl. coradonz 0
coranzín-ezda
coradhiza )
prol. coravanzo
coranzín-ezga
coravanza
corasinza
coranzín-esa
iness. corason zo

E g y . („fiam")
Nom. coraz'd
g. a. corazen
állat,
corazti2)
abl. coradhi*)
prol. coravan
iiiess. corasin
elat. corastin
illat, corazín

2

-1) vagy: corazen-ezda, coratsen-ezda,
) vagy: corazendi, coratsendi (Ornatov).

corants-ezda.
i«
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elat.
illat,

corasthiza
corazlnsa

coranzín-esta
coranzín-es

elat.
illat,

corastonzo
corazonzo

B) Többes-számi birtokosragokkal.
1) Többes-számi I. személyre.
<

Moksa:

Egy. („fiunk"),

Erza:
Egy. (Több.)

Több. („fiaink")

Nom.
g. a.
állat,
abl.
prol.
iness.
elat.
illat,

corankd
coranken
corahkendi
coranken-ezda
coravank
corasink
corasthik
corazínk

nom.
g. a.
állat,
abl.
prol.
iness.
elat.
illat,

coranok
coranok
coranenek
coradonok
coravanok
corasonok
corastonok
corazonok

Egy.
Nom.
g. a.
állat,
abl,
prol.
iness.
elat.
illat,

2) Többes-számi
Moksa:
Több. („fiatok, iáitok")
corantta
corantten
coranttendi
corantten-ezda
coravantt
corasíntt
corastíntt
corazintt

II. személyre.
Erza :
Egy. (Több.)
nom. corank
g. a. corank
állat. coranenk
abl. coradonk
prol. coravank
iness . corasonk
elat. corastonk
illat. corazonk

Egy.
Nom.
g. a.
állat,
abl.
prol.
iness.
elat.
illat,

3) Többes-szám i
Moksa :
Több. („íijok, fi aik")
corasna
corasnen
corasnendi
corasnen-ezda
coravast
corasist
corasttst
coraztst

III. személyre.
Erza:
Egy. (Több-)
nom. corasi (corask)
g. a. coranst
állat. coranenst
abl. coradosí
prol. coravast
iness . corasost
elat. corastost
illat. corazost
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Megjegyezhető, hogy az illativusrag -s személy ragok- hoz
zájár ultával z-vé válik, míg az inessivusrag s-je kemény 5-nek
marad (lásd. §. 16, jegyz.; §. 18? 1. jegyzet). S ezen -z előtt
többnyire a szótőnek esetleg elejtett végönhangzója is megint
helyreáll: M. povs kebelbe: povízínza
kebelébe j kuts házba:
kudizhiza házába | lanks: langízhitt,
E. langozonk reátok.
§. 2 2 . N é v m á s o k .
A) S z e m é l y n é v m á s o k .
1) mon „én" — E, mon
g. a. mon
mon
állat, teitij mondiin monen, ten
abl. mondén
mondén
prol. mongan
mongan
in ess. montsin
monsen
elat. montsthi
monsten
illat, monzin
< monezen

min „mi" — E. min
g. a. min
minek
állat, teink
minenek, tenek
abl. minzdink
mindenek
prol. mihzgank
mihganok
iness. mintsínk
minsenek
elat. minstínk
minstenek
illat, minzink
minzenek

— E. íow
2) ton „te"
torit
g. a. íow
állat. íe/, tondiit tonent, tent
tondet
abl. tondet
tongat
prol. tongat
tömet
iness. tontslt
tonstet
elat. tontstít
tonezet
illat, tonzlt

E.
tin „ti"
g. a. ím
állat, teintt
abl. tinzdlntt
prol. tinzgantt
iness. tintsíntt
elat. tinstíntt
illat, tinzintt

3) SO;Í „ő" — E. so;z
g. a. sow
sonze
állat, teinzüy
sondiinza
sonenze, tenze
abl. sondenza
soíidenze
prol. songanza
sotiganzo
iness. sontsínza
sonsenze
elat. sontstínza
sons tenze
illat, sonzínza
sonzenze

sin „ők"
g. a. sm
állat. íez'sí
abl.
prol.
iness.
elat.
illat,

íiw
tlnk
tínenk, lénk
tindenk
tlfigank
tinsenk
tinsténk
tínzenk

— E. s w
smsí
sínenst,

sinzdíst
sinzgast
sintsíst
sinstíst
sinztst

tenst

síndest
síngast
sínsest

slnstest
sínzest

Jegyzet. Az ablativus-alakok ismételt casusraggal (-<ie h.
-dede) is fordulnak elé: E. mohdeden., tondedet,
sondedenze;

54

BUDENZ JÓZSEF

«
mindedének, tlndedenk, síndedest; a Moksában csak az egyes számiak: mondeden, tondedet, sondedenza. — A többes-számi
szem. névmásokon meg csak a mordM. képezi az ablativust
meg a prolativust nem az egyszerű casusragoikal, hanem a
határozott névragozásra használt -ezda, ezga névutókkal: minzdínk e h. min-ezda + nk.
B) E e f l e x i v n é v m á s : es {= finn itse), a mondatbeli
alanyhoz illő személyragokkal. — Közvetetlen viszonyragozása,
az alanynyal azonos tárgy kifejezésére („magamat, magadat,
magát" stb.), csak az Erzában fordul elé: ezét „magadat"
{yanok ezét óvd meg, mentsd meg magadat), ezenze „magát",
ezest „magukat" {lovnlt ezest paroks tartják magukat jónak);
szintilyen ablativusa: ezedet {meze ton jovtat ezedet mit mon
dasz magadról). — Kendesen azonban, még pedig mind a két
mordvin dialectusban, csak maga es áll mint genitivus, személy ragos viszonyított névszó vagy névutó előtt, a hol a személy
ragnak a mondatbeli alanynyal való összeillését tüzetesen ki
emeli, pl. M. kantt es vinadít hozz a borodból (magad borából) |
er-vsak es nalínts tástiza mindegyik a maga . nyilát megje
gyezte | es kudízínza a maga házába | E. a nejsak socko es
selmset nem látod a gerendát saját szemedben (magad szemé
ben) | E. pickaz es ormastonzo meggyógyult a maga betegsé
géből | E. murdado es mastorzonk térjetek vissza saját or
szágtokba (magatok országába) || M. es palínza magánál | E.
mezen kis tin kortlide es jutkovank miről beszélhetek maga
tok közt (szószerint: saját köztetek) | E. es malazonzo magá
hoz, es martost {martosk) magukkal ]| allativus (dativus) a ti
névutóval: M. es-tiin, es-tiind magamnak, es-tit magadnak,
es-tiinza magának, es-tiink magunknak, es-tiintt magatoknak,
es-tiinst maguknak | E. esten, es-tet {es-tent), es-tenze; es
tének, es-tenk, es-tenze. — A mordM.-ban igy az ezda, ezga,
esa, est a, es (§. 17, p. 26.) névutók előtt is állhat a'reflexiv es
(genitivus), a kellő személyragokkal: es-ezdin (abl.) magamtól,
es-estit (elat.) magadból, es-ezlnza (illat.) magába, es-esintt
(iuess.) magatokban, es-ezgank (prol.) magunk mellett el.
Eeflexiv névmás gyanánt szolgál a kellő személyragokkal
a prea, pra „fej" szó is, de csak az accusativusban (a „maga
mat" stb. kifejezésére). Jelesen a mordM. ezzel pótolja a refl.
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es-nek accusativusalakjait (v. ö. E. ezét, ezenze), s néha már
csak a puszta prea-t is használja minden rag nélkül. De gyak
ran még előtte áll, kivált az Erzában, a refl. es (genitivus, úgy
mint más viszonyított névszók előtt): E. es pran magamat
(tkp. „fejemet" : mon es pran mija eladtam magamat), nevtik
prat mutasd meg magadat, vanodo prank óvjátok magatokat \
M. preatsen magadat (preatsen misendat magadat árulod), son
preants miza ő eladta magát, es preants misenísí magát
árulja, preants sudisi átkozza magát, preazen magamat |[ M.
non tijan prea sáradiks teszem magamat betegnek, nafts prea
stirti mutatta magát a leánynak.
Ugyancsak a refl. es a különálló személynévmásokhoz já
rul, mint nyomatékosító, s velük egybeejtve elveszti saját önhangzóját, pl. mons, monts (§. 10, b) e h. mon-es „én magam",
mins, mints e h. min-es „mi magunk" stb. Az ekképen kapcsolt
es-nek a mordM.-ban rendes gen. és acc.-aiakja van, személy
rag nélkül; a mordE.-ban pedig személyraggal:
1. mohts, tb. mints
E. mons, tb. mins
g. a. montsen, minisen
g. a. mohsen, minsenek
2. tonts, tb. tints
E. tons, tb. tins
g. a. tontsen, tinisen
g. a. tonset, tinsenk
E. sons, tb. síns
3. sonts, tb. sints
g. a. sontsen, sintsen
sonsenze, sinscnst. — A
mordE.-ban szintigy az allativus: 1. monsten, minstenek, 2.
tonstet, tínstenk, 3. sonstenze, sínstenst. »
C) M u t a t ó n é v m á s o k .
1) td „ez", sd „az" = E. te, se; a td, íe-nek megfelelő
többes-számi tő : na, ne (v. ö. a finnben td, nom. tdmd „ez" és
ná-tp\ nama, ndmdt „ezek") 5 ragozásuk:
Moksa:
Erza:
Nom. td ez
nat ezek
Nom. te ez ne, net ezek
g. a. ten
nen, netnen
g. a. tan
nan, natnen
állat, tandi, ndndi, ndtnendi all. tenen nenen, netnenen
abl. tede
nede, netnede
abl. t'ada,
nan-, natnen• tan-ezda
ezda
tr.
teks
neks, netneks
transl. taks
—
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neva, netneva
prol. tan-ezga nan-, natnen- prol. teva
ezga
nese, netnese
iness. t'asa, tan- nan-, nátnen- in. tese
esa
esa
teste
neste, netneste
elat. t'asta, tan- nan-, nálnen- el.
est a
esta
nes, netnes.
illat, t'aza, tan- nan-, nátnen- ill. tes
eza
eza
Hasonló ragozása van az egyes-számban a sd, sc?-nek, pl.
M. sán, sándi, sada {san-ezda) stb., E. sen, sede, seks, seste
stb.; csak hogy a mordM.-ban az iness., elat., illat, esetek, adverbiumnak használva (úgy mint tá-töl t'asa, t'asta, t'aza §. 18,
A.) kezdő mássalhangzójukat elejtik s ilyen eltérő alakkal van
nak : esa ott, esta onnét, eza oda. — A többes-számban csak
a mordM. ragozza a sá tőt: nom. sat, g. satnen, abl. satnenezda stb., mig a mordE. vagy a te-nek megfelelő we-vel, vagy
a határozottabban távolra mutató íowa-nak többesével él. A sá,
se úgysem tisztán csak „az", hanem néha még „ez" jelentésű,
s a mint látszik magának a M-nek régi változat-alakja, mely
az eredeti távolra mutató /o-nak elavultával (v. ö. §. 18. A.
tosa, tosta stb.) mind inkább „az" értelemben használtatott.
2) Tőismétléssel nyomatékosított mutató névmások.
M. tá „ez" mellett (Reguly följegyzése szerint): tetá (titá),
gen. tetán, állat, tetandi; több. nenat, gen. nenán v. nenátnen, all. nenátnendi (Orratovnál is- titá, de több. titat) j| E. te
mellett, a kezdő mássalhangzó elejtésével: ete, gen. éten, all.
etenen,- több. ene, gen. énen, all. enenen.
M. sá „az" mellett (Reg.): setsá (sitsá), gen. setsáh, all.
setsándi; több. setsat, gen. setsátnen, all. setsdtncndi || E. se
mellett: ese, gen. esen stb. Ezen tőtől, s nem az egyszerű se-től
való E. ista, ist'aná úgy (M. stand), ist'amo olyan (M. stama),
§. 18, C.
3) M. t'aka „ugyanez" (g. t'akín, abl. takín-ezda stb.), több.
nakt, nakitná (g. nakítnen) \ s'aka „ugyanaz" (g. sakín, abl.
sakin-ezda), több. sakt, sakítna (g. sakitnen) || E. teke „ugyan
ez", több. neke | seke „ugyanaz".
4)-M. tona „az, amaz" (g. tonan, abl. tonada v. tonanezda, transl. tonaks, prol. tonan-ezga, iness. tonan-esa stb.);
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több. nonat (g. nonan, nonatnen, abl. nonada, nonatnen-ezda
stb.) || E. tona (névhatározóval tonas), gen. tonan; több. no
nat', tonat (ht. tonatne), gen. nonatnen, tonatnen, abl. nonado.
E. /e?ze „ez, emez", több. werce.
E. tovata (ht. tovatas) „az, amaz", több. novatat, tovatat | tevate (ht. tevates) „ez, emez" (Bibi.).
5) taftama „ilyen" (g. t'aftamín, abl. t'aftamda stb.),
több. t'aftapt v. t'aftamít (g. t'aftapnen stb.) | stama „olyan"
(g. stamin stb.), több. stajpí v. stamlt (g. stapnen stb.) || E.
istamo „ilyen, olyan" ; — v. ö. ííz/Ya így, stawá" úgy, E. zstá
•(§. 18, C).

/)) K é r d ő és r e l a t i v n é v m á s o k .
1) M. /a (nom. /na) „ki, a ki" (g. /n"w, all. kindi, abl.
/n'tfa v. kin-ezda, tvansl, kiks, prol. kingd, iness. /n'sa v. /Vmesa, elat. kin-esta, ill kin-es); több. (csak nom.) /ni „kik" }| E.
ki (g. a. /n?z és kinze), több. &zY.
M. mezá, mez „mi, a mi" (g. mezen, all. mezendi, abl.
mezda, in. mezsa stb.); több. (csak nom.) raesf „mik" || E.
meze, meje, mez (g. mezen, abl. mezde, mejde, all. mejnen,
iness. mezese, mesne; elat. mejste, mejs); több. mesí.
2) M. /ro7Z<2 „mely, a mely" (g. a. konan, all. konandi,
abl, konada, konan-ezda, in. el. ill. konan-esa, -esta, -es • vagy
határozott ragozással nom. konats, g. a konants, all. konanisti), több. konat (ht. konatna, g. konatnen stb.) || E. /rozza
(g. a. konan) v. hat. raggal nom. /rowas ;y több konat, konalne
(g. konatnen).
3) M. mezama „mi, micsoda, miféle" (g. mezamín, abl.
mezamda, stb.); több. mezapt, mezamít (g. mezapnen, stb.).
M. kodama „milyen, a milyen" (g. kodamín, abl. /rodamda, stb.); több. kodapt (g. kodapnen) || E. kodamo, több.
kodamol (v. kodat).
E) H a t á r o z a t l a n n é v m á s o k . Ilyenekül szolgálnak
esetleg a csupa kérdő névmások, természetesen kérdő hangsúly
nélkül ejtve, pl. E. A-/ kidíndaraj „ki ha-meghal ( = ha valaki
meghal)" | M. /n<ia /ccwa z/«<2/' min-ezdink „ha valamelyik el
vész köztilünk." Rendesen azonban még ,a kérdőnévmás elébe
tett vagy utána rakott partieulák fejezik ki a határozatlanságot.
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1. M. kaf (Reg. kati)-ya\ (v. ö. kot', kos „bár, noha" =
or. X°0 '• kat'-kia (kati-kia) valaki, kat'-mez valami, kat-kodama
valamilyen, valamely, kat'mezama valami.
E. ta (tavo)-ysd: ta-ki (tavo-ki) valaki, ta-kodamo (takoda), ta-kona valamely, valamelyik, valaki; több. ta-kodat,
ta-konat némelyek 5 ta-meze (tavo-mejé) valami.
2) M. -g<2i -ga, -nga, -vik encliticus partieulákkal: kivik
akárki, mezevik, mezamivik akármi, kodamivik akármilyen,
akármely, konatska akármely; ragozva:
Nom. kivik, mezevik
abl.
kidivik,kidinga,mezdivik
g. a. kingd, mezengá
in. kisivik, mezsivik
all. kindiga, mezendigá
Több., nom. kitka, mestká.
Az Erzában -ga, -jak, -gak-Ysd: kijük akárki, valaki,
mezejak (mejejak) akármi, valami, kondamojak akármely, va
lamely, konasjak v. konaskak u. a.; ragozva: ki jak, g. kinga,
kingak, all. kinenga, -gak, több. nom. kitkak. — Az ezen
alakú határozatlan névmások, a melyeken a -ga, -vik, -jak
particulák tkp. nyomatékosító értékkel bírnak, egyszersmind a
tagadó mondatban a „senki, semmi" jelentéssel állanak, pl. M.
tat jota kingd „ne múlj el senkit (senkit se hagyj ki)", me
zendigá af peckáj „semmire nem érő (semmire sem használ
ható)", E. kinengak Ha fovta „ne szólj senkinek", mezejak ez,
máksok „semmit sem adott".
3) M. ar, er minden, er-vsak mindegyik, mindenik | E.
erve (erva), ervejke minden? mindegyik; erva-ki mindenki.
§. 23. S z á m n e v e k .
A) Alapszámnevek:
M.
E.
1. fka, ifka ve, vejke
3, kafta
kavto
3, kolma
kolmo
4. nila
nitt
5. vet a
vdte
6. kot a
koto
Ti sisem
sisem
8. kafksa
kavkso
9. vehksa
vejkse

M.
10. kémen
20. komé
30. kolmagemen
40. nildgemen
50. vedgemen
60. kodgemen
70. sisgemen
80. kafksagemen
90. vehksdgemen

E.
kdmen
komi
kolorigdmen
nilengamen
vddgdmen
kodgamen
sisgamen
kavksong'ámen
vejksengamen
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100. sada

E.
sado

M.
1000. tbzan

~
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E.
kámen satt,
tbzov, tisca
%)§. kafta satt kavto satt
2000. kafta tbíátt komé satt,
300. kolma satt kolmo satt
kavto tiscat.
A 11 — 19 meg 21—29 additionalis számnevek a két-két
szám összefoglalását kiemelő képzővel alakúinak: E. -vo, -ve
{-jé),-ga; M. -va, -ja (-iá), -gci:
11. kefkiá — E. kávejkeje, kávejkeve j 12. kemgaftuva
— E. kamgavtovo | 13. kemgohnuva — E. kámgolmovo j
14. kemnilia, -nilijci — E. kámnileje, -nileve J 15. kevetia,
kevetijá — E. kávateje, káváteve | 16. kemgotuva — E. kámgotovo | 17. kemsisemgá — E. kámsisemga, -sismeje, -sismeve | 18.' kemgafksuva — E. kámgavksovo \ 19. kevehksiá,
kevehksuva— E. kávejkseje, kávejkseve v. kámvejkseje, -seve
| 21. komsfkiá — E. komsvejkeje, -veikévé | stb,
A kétféle mordE. „egy" közül a ve melléknévi {ve loman
egy ember), a vejke főnévi és ragozható. Ez utóbbival alakilag
egyező a M. fká, ifká (ebből: iftká, úgy mint E. vejke ebből:
vehká, veht-ká, v. ö. finn yMé), mely szintén ^főnévileg hasz
nálva („egy, egyik") ragozható, sőt névhatározót is fogad el :
fkás „az egyik". Különösen a viszontosságot kifejező igehatá
rozói kitételekben fordulnak elé a fká, pejke-nek casusalakjai:
M. fká fkán kullms savst „egymást (egy egyet = egyik mási
kat) agyon ütötték"; fka fkandi korhtajht „egymáshoz (egy
egynek) szólnak" 5 fká fká mel'gá laskiht, fká fkán af satíht
„egymás után futnak, egymást (egy egyet) nem érik" | E. javnosazo vejken vejkest „elválasztja egymástól (egyet egytől)".
— Az ellentétes „egyik" értelemben a mordE. vejke többes
száminak is érthető („die einen"), pl. pejkenek vejkenek vecksíze „unsere einen lieben unsere anderen (egymást szeretjük)",
kortlest vejkest vejkest turtov „ihre einen sprachen zu ihren
anderen (egymáshoz szóltak)"; sőt a mordM.-ban van erre a
fká-nok különös többes-számi alakja fintst „die einen", gen.
fintsnen (ellentéte: ombíntst, omíntst „die anderen"), a mely
tkp. a fká alaprészét tevő fte, ifte = finn yhte-tő\ való s
egyik collectiv számnév-képzés szerint alakult {fintst e h.
ftinest, v. ö. kafhiest „Ők ketten" e h. kqftínest).
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B) C o l l e e t i v s z á m n e v e k -r- annak kifejezésére,
hogy a többséget jelentő alapszámnév nem különváló, hanem
együttvaló, egymáshoz tartozó, egységes csoportot tevő egye
sekre értendő.
1) -n képzővel és személyragokkal : M. kolmínek (e h.
kolmín-nek), E. kolmonek mind a hármunk, mi hárman j kolmínentt, E. kolmonenk mind a hármatok, ti hárman | kolmínest, E. kolmonest (-nesk) mind a hármuk, ők hárman.
kafínek, E. kavtonek, kavonek mind a kettőnk, mi ketten
kafínentt, E. kavtonenk, kavonenk m. a kettőtök, ti ketten
kaftnest,
E. kavtonest,
kavonest m. a kettejük, ők ketten.
Ezek nominativus-alakok, s nem fogadnak el más casusragot;
pl. M. kolma bratt kolmínest, fkáé síb. „három testvérek [van
nak], hárman, egyik . . stb.", nilá bratt m'lenest „négy testvér,
négyen". Ugyanily alakok lamo „sok"-tól: E. lamonek, lamonentt, lamonest, sokan közülünk, „közületek, közülük"; ombo
„más, másik"-tól: ombonek, ombonenk, ombonest ,,mások kö
zülünk stb."; meg -11 helyett -m képzővel, vese „mind^-től:
E. vesémének, vesemenk} vesemest ,,mindnyájunk, -átok, -uk",
vagy -m és -w-vel: vesemenenk, vesemenest. — Ide tartozik
végre a ,,magára v. egyedül való u -t jelentő skam (mely mintegy
az , ; egy''-en is a colleetiv egységet fejezi ki, pleonastice) :
M. skamín „egy magam, én magamra", skamít, skamínza (E.
skamon, skamot, skamonzo ; skamonek, skamonk,
skamost).
2) M. kaftská „mind a kettő", kolmítska „mind a három",
niletska „mind a négy", vetetska „mind az öt" stb. Ezek föl
vehetnek viszonyragot: gen. acc. kolmítsken, all. kolmítskendi,
s jelzőül is állhatnak (pl. nileiská stenatnendi „mind a négy
falra"; kolmítsken mizen „eladta mind a hármat",
kolmitskendi maksan „mind a háromnak adok"); nominativus-alakokúl
alanyhatározók: kulíst kaftská „meghaltak mind a kettő (meg
halt m. a k.)", tust kolmítska kudii „elmentek (elment) mind
a három haza". — Reguly ezek helyett Szindorov-ban -ksná
végű alakokat talált, pl. kaftíksná,
kolmíksná,
kemenksná
{kémen tiz), a melyek is azt mutatják, hogy a -tská-félék
is
{kolmítska) olyan névhatározó á-n végződnek, mint az -nka
-nttá többes-számi személyragok (§. 21.). Tekintve, hogy a
mordM- névhatározóval szereti a birtokos-szernélyragokat meg-
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toldani, s bogy másrészt a mordE.-ban csak .személyraggal való
eollectiv számnév divatozik, a kolmítskd-beli
s/m-ben ilyen
névhatározóval megtoldott többes-számi 3. személyragot ismer-hetiink fői (-st helyett -sk, mint gyakran az Erzában). Az egész
-tskci végtt alak meg úgy támadhatott, hogy pl. a mordE. kolmonesk-iiofc megfelelő M. koimínesk, összevonódva
kolmínsk,
a szokott ejtéskönnyitő í-vel (§. 10, b.) kohrintsh
lett. s csak
ez után magát az -n képzőt elejtette (kolmitsk),
úgy hogy a
névhatározóval együtt a meglevő kolmítskd állott elé. E mellett
fölhozható, hogy Reguly a kafinesi,
kolmínest mellett ilyen
összevont alakokat is jegyzett föl: kafíntst,
kolmlntst (v. ö.
finist),
s névliatározóval: kafintsnd,
kohrintsna
(„a három
együtt", tkp. „a hármójuk"), v. ö. a szindorovi
kaftiksna,
kolmíksna-t.
C) S o r s z á m n e v e k alakúinak az 1. és 2.-n kivül az
alapszámnevektöl -cd, -ce képzővel, s főnévileg használva még
névhatározóraggal: ,,3-dik" M. kolmíca (kolmices „a harmadik"),
E. kolmoce \ 4-ik: nilecd (-ces), E. nilece j
ÍO-d\k-.kemencd,
kámence. Á ,-,11 — 19-dik u sorszáranevekben a mordE. elejti az
alapszámnévnek (-PO, -ve, -je) képzőjét, pl. kávejkeje, 12. kdmgaptopo mellett: 11 -ik kdpejkece, 12-ik kamgavtoce
stb., de
a mordM.-ban 11-dik kefkieca
(-ces), 12-dik:
kemgaftupicd,
14-ik kemnilieca, 17-dik kemsisemgecd stb.; „20-dik" M. komiscd, E. komsece. — Az „első" M. perpajs (or. pennj,
pervof\ v. vascd (pasces), E. pasin, vasince (v. ö. vassá, rasenda,
vasna, fent 41. 1.) v. ikelce | a „második" M. oímcd, ombica
(-ces), E. omboce (oma, ombo „más"). — Ide tartozik még:
E. mejlce „utolsó" (mekel, mejle, §. 17, p. 29).
Ismételt cselekvés sorhelyét a sorszámnév ablativusa jeleli:
omíceda, E. ombocede másodszor | kohmceda, E. kolmocede.
harmadszor stb.
D) Adverbialis alakok:
1. rest, vejst egyszer; kafkst, E. kavkst, kavst
kolmíkst, E. kolmokst háromszor, stb. (§. 18, D, 2).
2. kaftuva, E. kaptopa kétfelé, két részre, ketté ;
E. kolmopa háromfelé, stb. (§. 18, A, 7).

kétszer;
kolmupa,
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I g e.
§. 2 4 . A legrövidebb e r e d e t i , nem képzéssel szárma-,
zott i g e tőnek teljes alakja a mordvinban rendesen még két
tagúnak és pedig önhangzó-végűnek mutatkozik, vagy annak
még könnyen kimutatható, tehát szintolyan alakú mint a nem
származott névszótők nagyobb része (§. 11.).' v. ö. a §. 4-ben
3., 7. és 4. rovatokban elsorolt kéttagú igetőket, melyek közül
sok még a finnben találja biztosan kéttagú megfelelőjét, pl.
andi-y E. ando- etetni (ételt adni): f. anta- (anda-) j kandikando- hordani: f. kanta- (kanda-) \ javí-, javo- osztani: f.
jaka- (jaga-) | íongí-, iongo- tömni: f. tunke- {tunge-) \ sodísodo- kötni: f. sito- (sido-) \ pali-, való- önteni: f. pala- |
maksi-, makso- adni: f. maksa- \ luvi-,lopo~ olvasni: f. luke{luge-) | selge- köpni: f. sjrlke- (sülge-) j napé-, neje- látni:
f. náke- (nage-) | nile- nyelni: f. niele- | p e z e - mosni: f.pesej| pona- fonni: f. puttó- \ ana- kérni: f. ano- j nola- nyalni:
f. nuole- f koda- fonni, szőni: í.kuto-{kudo-)\era~,
era- élni:
f. ela- | sopa-y copa- dörzsölni: f. hijo-, hipo- | sola- olvadni:
f. sulaa-, sula-. Sőt úgy látszik, hogy az egyezőleg mordM. és
E.-ban a-végüek (4. §., 4. rovat) szorosan véve nem is eredeti
igetők, hanem hosszúval fölérő a végönhangzöjukban (melynek
a finnben többször o felel meg) régibb s a mordvinban külön
ben elavult származtató képzés lappang; s hogy azon kevés
esetben, hol ez igetők vég #-ja származtató képző előtt mégis
kiszorul (§. 25, 3.), voltaképen az ezen lappangó képző nélkül
való s így rövid ?, o, e önhangzón végződő igető szolgál alapúi.
Egy taggal rövidebb igetőalak támad esetleg a rövid végönhangzónak kiszorulása által továbbképzett és ragozott alakok
ban, pl. pele- h. pel- ebben : pel't (pel'ht) „félj"; valgi-, valgoh. palg-: palksl „leszállának"; maksí-, makso- h. maks-: E.
maksmo „adomány". Kéttagú igetők, melyeknek így a végön-*
hangzó elkopásával /' marad a végén, egyes alakokban még ezt
is elejtik s így végre egytagú önhangzóu végződő tőkké lesz
nek: ptje- (pij-), pi-: pif megfőtt, pide- főzni | mije-, mieladni : M. misende-, E. miksne- árulni | tije-, ti- tenni: M.
tifte- tétetni | nje-, uj-, u- úszni: E. uksne- frequ. | tűje- el-
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menni: M. tus elment; tushidí-, E. tuksne- frequ. j nuje-, nuaratni: M. numa, E. numo aratás | miije-, mu- találni: frequ.
musindi-, E. muksne- \ndje-, na- {neje-, ne-) látni: caus. nafte-,
E. nevte- \ saje- (pr. 1. sajan M.), sa-: pr. 1. san E., caus.
savto- E. (v. ö. finn saa~). Az egytagú mordM. fa- „fújni" tő
nek megfelel a még kéttagú E. puva-.
§. 2 5 . I g e k é p z é s : A) I g e t ő t ő l

igető.

1) M i v e l t e t ő igető (verbum c a u s a t i v u m ) — M. -ftl,
-fte, E. -vto, -vte képzővel: oza leülni: ozaftl-, E. ozavtotiltetni j soda- tudni: sodaftl-, sodavto- jövendölni, tudósítani
j pra- esni: prafti-, pravto- elejteni, ledönteni | kasi-, kasonőni: M. kasifti-, kasufti- növeszteni | udi-, udo- aludni: E.
ndovto- altatni | pecke- átkelni: M. pecfte-, E. pecevie- átkel
tetni, átvinni J E. kéme-, kame- hinni: kámevte- hitetni, bizo
nyítani, igérni || tije-, teje- tenni: tifte-, tevte- tétetni, csinál
tatni | naje-y neje- látni: nafte-, E. nevte- mutatni.
Néhány igétől még egyszerű -t, -d (-ti, -dl, E.— to, -do,
v. -te, -de) képzővel: valgí-, valgo- leszállaai: valhtí-, E.
valto- leszállítani | pije- főni: pide- főzni | kelemé- kiszéle
sedni : M. kelepte- (e h/1 kelemte- §. 9, a) | aksímí- fehéredni:
M. akslpti- fehéríteni | serime- meggyúladni: seripte- meggyúj
tani | sime- inni: simde- itatni | saml-, cavmo- ürülni: sámdí-,
E. camdo- üríteni | eze- melegedni: ezde- melegíteni | E. keme-, kame- hinni, bízni: kamde- bizonyítani | sací-, caco- szü
letni, teremni: E. cacto- szülni, teremni vmit (M. sacíftt-, sacufti,
sacfti-).
2) V i s s z a h a t ó igető (verbum r e f 1 e x i v u m) — v (M.
-ví, E. -vő) képzővel; a mordM.-ban a megelőző önhangzó néha
meghosszabbül, de másrészt a képzővel össze is olvad w-vá (ndjev- h. naiv-tol: naivan látszom, náivín látszottam, najus lát
szott) ; pL kádi-, kado- hagyni: E. kadovo- maradni (hagyódni) |
panjí-, E. panzo- nyitni: E. panzovo-, M. panjívl(panjíví-)
nyílni (nyitődni) | sinde- és sindere-, sinlre- törni, frangere:
sindevl-, E. sintrevo- frangi | tómba- ütni, zúzni: E. tombavohozz'áütődni, megütődni | usodo- kezdeni: E. usodovo- elkez
dődni | tije-, teje- tenni: tieví-, E. tejevo- tevődni stb. —
Különös jelentése az era-, era- „élni" ige reflexivumának {era-
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pír, eraví-, E. eravo-) „kelleni, hasznára lenni". Egyébiránt a
mordvin reflexív ige a „tehetés (posse)" kifejezésére is szolgál,
ilyen mondatokban: E. te kinengak a tejevi „ez senkinek nem
tevődik (ezt senki sem teheti)", monen te kandovi „nekem ez
hordódik (én ezt hordhatom)", es corazo vanovi tenze „a maga
fia megmentődik neki (megmentheti a maga fiát)" | M. alasattna
tet af miiviht „lovaid neked nem találódnak (lovaidat meg nem
találhatod)", skamínza nnrdits af kepidivi
„egymagának a
szánja nem emelődik (egymaga a szánját föl nem emelheti)",
mon tet kepidevan „én neked emelődöm (engem te fölemel
hetsz)", t'aftama krantas teinga tievi „ilyen szekér nekem is
csínálódik (i. szekeret én is csinálhatok)". A mordM. e részben
még tovább megy mint az Erza, s egyenesen a logikai alanyra
is vonatkoztatja a ^reflexív igét a „vmit tehetés" értelmével:
mon jakavan v. molevan (molivan) én járhatok, mehetek (e h.
tein jakavi. molevi), af molivan nem mehetek.
3. G y a k o r i t ó (ismételt, elaprózott vagy folytonos cse
lekvést jelentő) igető (verbum f r e q u e n t a t i v u m, c o n t in u ati vum):
a) M. -fid, E. -n, -n (-ndí, -nde, E. -no, -ne) képzővel
(v. ö. §. 5, d), pl. javí-, javo- osztani: M. jainndí-, E. javnoosztogatni, kis darabokra osztani j hivl-, lovo- olvasni: luvindl-,
E. lovno- | azí- mondani: azindi- beszélleni, el-b. | valgl-,
valgo- leszállani: valgíndí-, E. valgono- j savi-, cavo- csapni,
ütni: savíndí-, E. cavno- \ kádi-, kado- hagyni: kadhidl-, E.
kadno- \ tije-, teje- tenni: tiende-, E. tejne- \ saze-, sezeszakítani: sazende-, E. sezne- \ nje- úszni: ninde-, E. njneúszkálni J selge- köpni : selgende-, E. selgne- J nile- nyelni:
nilende- \ ide- lenni: ulende-, E. ülne- (gyakran lenni, zu sein
pflegen, óbiBart). — De az -nd helyett már a mordM.-ban is
fordul elé az ebből gyengült -n (-ne) képzőalak, pl. nafte- mu
tatni: frequ. ndfne- (e h. naftne-, §. 10, c) \jotaftíátkeltetni:
jotafne- \ kizifte- kérdezni: kizifne- \ kiste-, kisce- tánczolni:
kisne- \ kandi-, kando- hordani: kanne- (e h. kandne ) || nolda- ereszteni: nolne-.
P) -/ (-le) képzővel, főleg a mordE.-ban, pl. kando- hor
dani: E. kandié- (M. kanne-) \ nevte- mutatni: E. nevtle- (M.
ndfne-) \ kravto kergetni, űzni ? kravle- (e h. kravtle-) | to-
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s
navlo- tanítani: tonavle- \ nezede- támasztani: nezele- (e h.
nezedle-) || narda- törülni: E. nardle- \ jártsa- enni: jartsle- \
jovta- mondani: jovtle-, jovle- elbeszélleni.
Y) -S (-se) képzővel, pl. nalhki-, nalko- játszani: nalhkse-f E. nalkse- \ solgi- zárni: M. solkse- \ kel'ge- szeretni,
ölelni: M. kel'kse- \ javo- osztani: E. javse- \ andi-, andoetetni: antse-, E. anse- | uskí-, usko húzni: uskse- \ kerevágni: kerse- \ sulgl-, culgo- szétzúzni: sulkse-, culkse- \ tajeseperni: tdjse- \ sudí-, sudo- átkozni: sutse- (sutse-) káromkodni,
szitkozódni | nelge- elvenni: nelkse- | pane- hajtani: pantse-,
E. panse- \ pecke- metszeni: peckse- (E. peckseme hasrágás) |
pije-, pi- főni: pise- (pisi forró, hév). — Meg kell jegyezni,
hogy az a-végű igetők (4 §.,4 rovat), melyek pl. a causativ és
reflexiv képzők előtt, valamint a mordM.-ban az egész igerago
zásban ezen végönhangzójukat változatlanul megtartják, azt mégis
a frequ. -s előtt gyengítik, sőt rendesen egészen elejtik, pl. kundafogni: M. E. kuntse- fogdosni | targa- húzni: targese-, E.
targse- \ narva- kotlani: narvese- \ nola- nyalni: nolse- \
nuva- szunnyadni: nuvse- \ jaka- járni: M. jakse- J urna- resz
ketni : M. tírnese- \ pára- bőgni: parse- J ped'a- ragadni:
petse- | vafma-y ojma- lélegzeni, pihenni: M. vajmese-, E.
ojmse- 1 laka- lihegni: l'dkse- \ stb. Csak pra- esni-től: prase(Ahlq.), de pírse- is (Reg.). Szintígy tűnt el az a véghangző
néha az -nd (-n) és -/ freqn. képzők előtt: lásd a. p. alatt:
nolne-, nardle, jartsle-, jovtle-; s így van petse- mellett
peda-tó\ fr. pedinde-. E jelenségnek lehető okára nézve 1. §. 24.
5) -s képzővel, a mely láthatólag csak az -i-nek kevéssé
külömböző változata, pl. kone- „hunyni"-tói: E. kontse- (és
konse-), meg a mordM.-ban néhány egytagúvá vált igetőtől még
ezenfelül hozzá csatlakozó frequ. -nd képzővel (-sí-ndí, -se-nde):
mije-, mi- eladni: M. misende- árulni j műje-, mu- találni:
fr. musende- \ saje-, sa- jönni: sasindí- j tűje-, tu- elmenni.:
tuslndi- J nuje-, nu- aratni: nusíndl-. A mordE.-ban ezen (ket
tős képzővel való) frequ. alakoknak -ksne végűek, t. i. miksne-,
saksno- v. saksne-, inuksne-, tuksne- felelnek meg, a melyekből
egyszersmind az -s, -s képzőnek teljesebb alakjául -Ars válik ki
(v. ö. finn -sAre v. -kse, a -skele v. -ksele, meg -skentele v.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. X I I I .
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•ksentele kettős, hármas frequ. képzőkben, pl. myy- „eladni"tól: myyskentele- v. myy ksentele-).
Ugyancsak -ksne (= -s-nd) szolgál még az említett ese
teken kivül, még pedig a mordM.-ban is, frequ. képzőül, mely
kivált többtagú (s néha máris frequ. képzős) igetőkhez járul,
pl. sormadi- írni: M. sormatksne^ | tonadí- tanulni, hozzá
szokni : tonatksne- \ usídí- kezdeni: usitksne- \ pejde- nevetni:
pejtksne- | pírimi- gyűlni: píríinksne- \ korhta-, korta- beszélleni: korhtaksne-, E. kortaksne- \ sna- dicsérni: M. snaksne- || E. pra- esni: praksne- \ jaka- járni: jakaksne- \ luvoolvasni: luvksne- \ teje- tenni, fr. tejne-: tejeksne-, tejksneés tejneksne- \ pane-, panse- hajtani: panseksne- \ sova-, sovsebemenni: soi>seksne- \ korta-, kortle- beszélleni: kortleksne-, stb.
s) Néhány -je (-ja) képzős continuativ igető (-d képzős
momentán igető ellenében): M. jajije-, jafie- csóválni, inteni
(mom. jafide-y jafode- egyet csóválni, inteni, hajítani; v. ö.jafcacsóválni) | M. cepije- vágni folyvást (cepade- egyet csapni,
vágni; v. ö. cepende- vagdalni) | M. tostije-, E, tosteje- (Reg.)
kopogatni, taszigálni (M. tostede- egyet taszítani) | M. pstijerugdosni (pstide-, pistide-, E. stede- egyet rúgni) j líkstíjecsattogtatni (líkstade-, E. lakstede- csattantani) | kitekerj e(kuckere-), E. keckerja- (keckefa-) bökdösni, öklelni (kuckerdeegyszer megböknij j M. ndefa- (nderja-) simogatni (uderdamegsimítani) J M. angíra- (angifja-) vakarni, vakaródzni, E.
angere- (angerje-) gyapjút kártolni (angerda- egyet vakarni) j
M. jóra- (Jorja-) hajigálni, dobálni (jorda- hajítani, dobni).
W: 4) „ K e z d ő d ő cselekvést" jelentő igető (verbum i n c h o at i v u m) — -gadi (-gídí), E. -gado (-gede) képzővel, pl. fűre-,
tűre- verekedni: turgadi-, E. turgado- verekedésbe ereszkedni |
avarde- sírni (v. ö. avarksne- frequ.): E. avargado- elkezdeni
sírni | Pizde- szégyenleni, szégyenkedni: M. vizdelgídí- Reg.,
E. vizdilgado- (yizde-l-gado-) magát elszégyenleni J sall- czivakodni, veszekedni: M. salgadi- veszekedésbe eredni I sere
kiáltani : M. sergadí-, E. sergede- magát elkiáltani.
5) „ E g y s z e r i , hirtelen beálló (s egyszersmind bizonyos
erővel végrehajtott, tárgyvégző v. eredményes) cselekvést" jelentő
igető (verbum m o m e n t a n e u m — illetőleg intensivum v.
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perfectivum) — -d, -t {-de, -da, E. -do, -de stb.) képzővel, pl.
vacka- tapsolni: vackede-, vackade-, E. vackodé- megütni,
ráütni, csapni | ilise- inteni: E. ilisce- (eh. ilisle-) neki huzalkodni, ausholen | amel'a-, amul'a- merni, meríteni: amelde-,
amulde- egyszer meríteni | varia-, E. varca-, vaca- nézni: E.
varsta-, vacta- tekinteni, föl-t. | sati-, saio- elérni, elég lenni:
E. satodo- jutni, részül esni | E. topó- (ebben: topovto- elé
gíteni) : topodo- elég lenni, kitelni | mane-, mene- és mande-,
E. mende- meghajtani, inflectere J kórsa- szörpölni: M. korslahörpenteni j askil'a- lépni: M. askílda-, E. esküdé- egyet lépni.
Ide tartoznak még a 3, s. alatt fölhozott -d képzős igék, melyek
-je-féle continuativ igékkel állanak szemközt : jafide-, tostede- stb.
§. 26. I g e k é p z é s : B) N é v s z ó t ő t ő l i g e t ö (verbum
denominativum).
1) „Valamit-tevést, -csinálást (vmivel-müködést, -illetést,
-ellátást, vmit-alkalmazást)" jelentő igető:
a) -d (-dt,- de, E. -do, -de) képzővel, pl. sorma himzés,
czifraság: sormadi-, E. sormado- hímezni, írni | tdrdd, E. tarde
nyűg: tárdede- nyűgözni j lemé, lem név: lemde- nevezni |
kistir, E. scere orsó: kstirde-, E. scerde- fonni | E. laze tol
dalék : lazde- hozzátoldani (v. ö. finn lisd és lisaa- e h. lisada-) \
samír, camor sánta: samír di-, camordo- sántítani (mintegy
„claudum agere").
P) =a képzővel, pl. kalma, E. kalmo sir: kalma- temetni J
sulma, E. sulmo csomó: sulma- csomóba kötni j mar rakás,
csoport: mára- megrakni J mor, E. moro dal: mora- dalolni |
kariks gyöngyfüzér: kariksa- fölfűzni | karks öv: .karksaövedzeni | sed', sede híd: sed'a- hidalni J perd, pere, E. pire
kert: per a-, pira- bekeríteni | koz köhögés: E. koza- kö
högni | vajma, E. ojme lélek, lélegzet: vajma-, ojma- léleg
zeni -| M. piifhc, purhcez málacz (purhcezn malaczos): purhciza- malaczozni | soka eke: soka- szántani | kockára lábsark:
kockára- lábával megrúgni.
y) -ja képzővel (főleg oly igék, melyekben a ,,valamit
tenni'-' jelentés szorosabban így értelmezhető: „vmit teremni,
szülni, magából eléhozni, magára fölvenni"), pl. vasa, vasé csikó:
5«
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vasija- csikót elleni | váza, vaz borjú: vazija-, vazja- borjadzani | E. levks kölyök, madáríi: levksija- megfiadzani | E. veris
bárány: verisija- bárányozni | al tojás: altja-, alja- tojni, ova
parere | E. pufc malacz: purcija- malaezozni (M. pufhciza-,
lásd 0) || lop a levél, lomb: M. lopaja- levelezni | sov, cov hab,
spuma: sov ja-, covja- habzani | ver vér: verj a-, E. verijavérzeni | kai harag: kázja-, E. kazija- haragudni, | E. ojme
lélegzet: ojmija- föléledni || sod korom: sodija- kormosodni
(„kormot teremni") | samen, cemen rozsda: sámenja-, E. cemenija- rozsdásodni | kulcun penész: E. kulcunija- penészedni l
sal só: M. salja- sóssá lenni | suma, sum adósság: sumijaeladósodni | pekd has: pekija- terhesedni | E. nolgo takony:
nolgija- taknyosodni | M. erva nő, feleség: ervája- nősülni |
írdas, ardas sár: írdazja-, ardasifa- sárosodni | siná, ciné
bűz: sinija-f E. cineja- büzölni, büdösödni.
S) -gando (azaz -ga - j - frequ. -nd) képzővel, csak ezen
egy példában: E. algando „tojni, ova parere" (al tojás; v. ö.
alija-).
s) -kst, (-ksti, E. -ksto) képzővel: E. urvaksto- nőt venni,
nősülni, (urva nő, feleség; v. ö. M. ervája-) \ M. klrgaksti,
kurgakstí- fölböfögni (kírga nyak).
2) „Valamivé-levést, válást" jelentő ígető: a) -m (-mi, -me,
E. -mo, -me) képzővel, pl. sava, E. cavo üres-tői: M. sami-,
E. cavmo- megürülni, elpusztulni | M. aksa fehér: aksími- fehé
redni | M. sura (E. curo) ritka, gyér: surími- gyérülni | lafca,
E. lavso ernyedt, gyenge: lafclmi-, E. lavsomo- gyengülni | M.
vidd egyenes: videme- egyenesedni | M. noska tompa: noskami-, noskimi- tompulni | sidá sűrű: sideme- megsűrtídni J tusta,
tusto sürü, vastag: tustímí-, E. tustomo- megsürüdni | tasta,
tasto 6, ócska: tastiml-, E. tastomo- avulni j valda, valdo
világos: M. valdimi-, E. valdomo- világosodni, | E. cevte lágy:
cevteme- lágyulni. — Reguly följegyzése szerint van e képzés
nek bővebb alakja is, az -m-et megelőző -kst képzővel (v. ö. 1,
s. E. urvaksto-), pl. sura, curo-tő\: surlkslhní-, E. curukstumo(=z surími-) | kema kemény-tői: kemekstíml-, E. kemikstimekeményedni | sidá, E. sájede sürű-től: sidekstími-, E. sajedekstime- megsürüdni.
£) 4gad (M. -Igadi v. Reguly följegyzéseiben gyakran

MOKSA- ÉS ERZA-MORDVIN NYELVTAN.

69

-Igídí, E. -Igado) képzővel, melynek utórésze -gad nyilván nem
egyéb, mint a §. 25, 4. említett inchoativ képző; pl. tusta, tusto
sürü, vastag: M. tustílgadí-, tustílgídí-,JL. tustolgado- vasta
godni | pizá, pize zöld: pizilgadl (pizelgídi-), E. piielgadozöldülni j aksa, aso fehér: E. asolgado- fehéredni | kuja, E.
kuja kövér: kujalgídl-, E. kujalgado- kövéredni | staka
(sta-ka) nehéz: stalgidí-, E. stalgado- nehezedni, stb. —
Gyakran e képzőnek előrésze el is marad, s csak -gad (v. más
salhangzóhoz alkalmazkodva, de néha önhangzó után is -kad)
járul közvetetlenül az alap-névszóhoz, pl. sokír, sókor vak:
sokírgadi-y E. sokorgado- vakulni | kőzd gazdag: M. kozdgadi- gazdagodni | kromoj sánta: E. kromojgado- megsán
tulni || palás, E. pelas dühös: palaskadi-, E. pel'askado- meg
dühödni | irdas, E. rudas sár: trdaskidi-, E. rudaskado- megsárosodni | E. alamo kevés: alamokado- kevesbedni.
•y) Némely -ja képzős ige is (lásd 1, y.) fordítható „vmivéválás" (magy. ^úl)-íé\% igének, olyan t. i., melynek alapszava
tulajdonságot tevő tárgyat jelent, pl. sodija- kormosodni (tkp.
„korom-tenni"), samenja- rozsdásodni stb.
3) „Valamivé-tevést" jelentő (magy. ^zí-féle) igetőül szol
gál rendesen a „valámivé-válást" jelentő igének causativuma,
(§. 25. 1.) még pedig :
a) az -m képzős igék caus. alakja, mely azonban csak a
mordM.-ban divatos, (§. 9, a. szerint) -pt végű, pl. aksímí-tö\
aksíptí- „fehéríteni" (aksa fehér) | videme-tÖ\ videpte- „egye
nesíteni" (vidd egyenes); — eltérő csak sami-, E. o^rao-tól:
samdí-, E. camdo- „üríteni" (sava, cavo üres).
£) a -gad képzős igékhez tartozó caus. alak M. -gaftí-, E.
-gavto (*kaftí, -kavtó) pl. tustílgaftí-, E. tustolgavto- „vas
tagítani" | sokírgafti, E. sokorgavto- „vakítani" | E. alamokavto- „kevesbíteni".
•y) a -ja képzős igék causativuma: -jaftí, E. -javto, pl.
írdazjaftí- „sárosítani", saljafti- „sóssá tenni, sózni"; — eset
leg hiányzik is a -ja képzős ige, úgy hogy az egész -jaftí,
-javto egyenesen az alapnévszótól származtat, pl. E. stajavtoviaszolni (sta viasz), M. mazijaftl- szépíteni (mazl szép).
4) Névszótővel egyező igetők, származtató képző nélkül:
M. ola- haloványodni: ola halovány | ME. kelme- hidegülni,
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fagyni: kelma hideg | kuja- kövéredni: kuja kövér j M. tastemegjegyezni : tasta csillag, jegy | ME. setme- csendesedni:
setma, E. setme csendes, csend | E. lapso- gyengülni (lavsomoid.): lavso gyenge | E. valdo- fényleni, ragyogni (valdomo- id.):
valdo világ, világos j M. paci-, E. vaco- éhezni, megéhezni :
paca, paco (és pacída, pacodo) éhes | M. nacki-, E. nackonedvesedni, ázni: nacka, nacko nedves | naksadi-, E. naksadorothadni: naksada, naksado rothadt | E. kalgodo- keményedni:
kalgodo kemény | kaladt-, E. kalado megrepedni, bomlani:
E. kalado romlott, rongy., — Némely ily igének hihetőleg volt
származtató képzője, mely azonban alakgyengülés utján lappan
gásba jutott (ilyennek látszik pl,Jqste-, mint vmit-tevést jelentő
denom. ige). De nagyobbrészt a fölhozott esetekben a névszó
olyan jelentésű, hogy mondatbeli predicatumnak használva a
megfelelő igének indic. praesens-alakjával meglehetősen egyetérő (pl. paldo „lux, lucidus" és paldo- „lucere"), ügy hogy itt
egyenesen, származtató képzés nélkül, igének használt névszót
ismerhetünk el. E mellett ugyanis még számba vehetjük, hogy
a mordvin nyelv egyéb csupa névszókat is, ha praedicatumül
állanak, az ind. praesensben épen úgy ragoz, mint más ere
deti igéket (pl. M. aksan fehér vagyok, aksat f. vagy, aksitama
fehérek vagyunk, aksltada f. vagytok; v, ö. kulan halok, kulat
halsz, kiditama halunk, kulitada haltok). — Egynémely eset
ben azonban nem is a névszót, hanem az igét kell elsőnek tar
tanunk, úgy hogy amaz ez utóbbitól való származék (nomen
verbale), elkopott vagy lappangó képzővel (ilyen pl. paca, paco
e h. pacodo, vagy a csak E. kalado \ v. ö. mordE. kando teher,
azaz „hordat", a kandi-, kando- „hordani" igétől == M. kant/,
§. 13. d.)
Ezen részint lappangó képzős, részint képzőtelen igékhez
kell még számítanunk olyan denominativ igéket, melyeknek
képzőjük különben kész igetőhez szokott járulni. Ilyenek már
a fent (3, ^.) említett -gad-íélék, a mennyiben a származtató
-gad tkp. inchoativ képző (pl. sokirgad- „vakulni" tkp. ezt
teszi: „anfangen blind zu sein"); sőt az -m képző is (2, a.),
a mely átalában igével fölérő névszókhoz (adjectivumokhoz)
járul, szintén tkp. igétől származtató (deverbalis) képzőnek
tekinthető, v. ö. mordM. penime-, peneme- „nyúlni, kinyúlni"
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az ugyanezt jelentő E. véne- (finn vény-) mellett. Ezeken kivül
van ilyen látszólag denominativ szerepük az -nd és -/ frequentati-v képzőknek ezekben: M. kirinde- összegömbölyödni (kira,
kire csomó, gombolyag) | M. lambindí- (v. pedig lámbeme-)
melegedni: Iámba meleg jj M. áseh-,jasele-) E. eksele- fürödni
(hütözni): asá, ekse hűvös | E. nolazle- sikamlani, csúszkálni:
nolaza síkos.
§. 27. I g e r a g o z á s .
A szerint, a mint az állítmányszókúl szolgáló igealakok
ban, az állításnak m ó d r a és i d ő r e nézve való különbségein
kivül, vagy csupán csak személykülönböztető a 1 a n y r a-mutatás,
vagy pedig ezen kivül , szintilyen t á r g y r a-mutatás is van
kitéve, — a mordvin nyelvnek két, a ragok alakjára nézve
egymástól meglehetősen eltérő i g e r a g o z á s a van, ügy mint:
1) a l a n y i r a g o z á s , mely egyaránt transitiv és intransitiv meg reflexív igékre terjed ki, s ragjaival az egyes- és
többes-számi 1. 2. 3. alany-személyekre mutat; 2) t á r g y i
r a g o z á s , mely csak transitiv jelentésű igékre szorítkozik, s
ragjaival egyszersmind 1. 2. 3. tárgy-személyre mutat (csakhogy
annak egyes- vagy többes-számiságát részint már meg nem
külömbözteti).
§. 28. A l a n y i i g e r a g o z á s .
Az 1. és 2. alanyszemélyre mutató r a g o k az egyes
számban ugyanazok, mint az egyszerű birtokos - személyra
gok (§. 21.): 1. szem. -n, 2. szem. -t, mind a két dialectusban,- a többes-számi ragok: 1. szem. M. -ma, -ma, E. -nok,
-nek; 2. szem. M. -da, -da, E. -do, -de, s e szerint csak a
mordE. 1. szem. ragja egyező a birtokost jelelő ragalakkal. —
A 3. személynek csak egyik igemódban, az imperativusban, van
ragja: egy. 3. M. -z#,E. -zo, -ze, több. 3. -st, míg a többi 3. alany
személyre való igealakok egyes-számban csupa tőalakok (módés idő-tők), melyeken még csak a többes-szám a névszó-többesítő -í-vel jelöltetik. Némely ilyen tőalak, képzése szerint,
maga is névszó (azaz: nomen verbale).
1) I n d i c a t i v u s (jelentő mód): p r a e s e n s (jelen-idő
alakja, mely rendesen jövő időre is érthető). Ezen igetőktől
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jora- akarni j M. erd- {era-), E. era- élni | &#/!--, E. Arw/ohalni | pele- félni:
M.
E.
M.
E.
joran
eran
Egy. 1. eran
Egy- 1. joran
2. jorat
jorat
2. erat
' erat
3. joraj
jorí
3. eraj
eri
Több,, 1. joratama joratanok
Több. 1 eratama eratanok
2. joratada joratado
2. eratada
erat ado
3. jorajht jorít
3. erájht
érit
Egy- 1. /rw/aw

kulan
kulat

pelan
Egy. 1. pelan
• 2. pe/<zí
pelat
kuli
3. kuli
3. pe/z
peli
Több , 1. kulitama kuldanok
Több. 1. pel'htama pel'd'anok
2. kulitada kuldado
2. pel'htada pel'd'ado
3. kulíht
kulit
3. peliht
pel't
Ha csak az egyes-sz. 1. joran, 2. jorat (v. <?r<27í, erűi) alako
kat tekintjük, azt vélhetnők, hogy az -w, -t személyragok közvetetlenül a jóra- {era-) igetőhöz járultak, miszerint az igető,
úgy mint pl. a finnben, egyszersmind ind. praesens-tő volna.
Ámde kulan, kidat (v. pelan, pelat) is ilyen an, at-végü, pedig
itt már az igető nem kula- (pela-), hanem kuli-, kulo- {pele-).
A többes-számi 1. -ma, -nok, 2. -da, -do személyragok előtt
is ilyen, mind a két dialectusban egyformán maradandó a mu
tatkozik, s egyszersmind az igetőhöz t (d) járult {kulit-, kuldv. pel'ht-, pel'd-), mely nyilván nem más mint a többes-jelelő
-t, úgy hogy az egész igealaknak 1. -ama, -anok, 2. -ada, -ado
előtt való része többesitett, még pedig névszójellemü állitmányszónak mutatkozik. Már ebből is sejthetjük, hogy ezen ind.
praesens-alakokban az igető nomen verbale (n. agentis) értékű,
s hogy a személyragokat megelőző a-ban „esse" jelentésű segéd
ige rejlik {kulít-ama, kuld-anok tkp. „halók-vagyunk"; kulan
e h. kuli-an, kulo-an „haló-vagyok"), s e szerint a mordvinban
ezen ind.-praesens-alakok tkp. nem egyszerű tőképzéssel és
ragozással keletkezett, hanem segédigével szerkesztett (körülírt)
alakok.
Az 1. -an, 2. -at, több. 1. -ama, -anok, 2. -ada, -ado
személyragos praesens-végek egyébiránt állítmányszóúl álló akár2. &M/<3Í
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milyen névszókhoz, sőt adverbialis (casusragos) állítmányszókhoz
is járulnak, egyenesen ind. praesensbeli ,,esse" igének („sum,
es; sumus, estis") értelmével, s a többes-számiak előtt az állítmányszónak szintén a í-vel többesített alakja van, pl. M. afa,
áfa öreg ember: at'an öreg ember vagyok, at'at ö. e. vagy 5
atatama
öregek vagyunk, atatada ö. vagytok j ruz orosz:
nizan, ruzat; rustama, rustada \ vani őr: vamján őr vagyok,
pániját; vanihtama, vaniht'ada őrök vagyunk, vagytok | ossa
városban: ossan városban vagyok, ossitama városban vagyunk j
mon t'asan én itt vagyok, min fasítama mi itt vagyunk | veid
falu (gen. velen): fka velennan egyazon falubeli vagyok || E.
paro j ó : páran jó vagyok, párat jó vagy; pardanok jók
vagyunk, pardado jók vagytok | kucoz küldött (missus): kucozan missus sum, kucozdado missi estis | toso ott: tosan ott
vagyok | poks nagy: tín sede pokstado ti nagyobbak vagytok |
ossto városból: min te osstotanok mi e városból [valók] va
gyunk. Egy úttal megjegyezhetjük, hogy 3-ik alanyszemély
mellett a jélenidőre értendő létige („est, sünt") már nem tétetik
ki az állítmányszó után: M. son ata ő öreg (senex est), sin
at'at ők öregek (senes sünt) J son tasa, sin t'asít ő itt van, ők
itt vannak || E. son paro ő jó (bonus est), sin part ők jók |
son toso ő ott van, sin tost ők ott vannak.
Az ind. praesens 3. szem. alakja nem egyéb, mint a -/
képzős nomen agentis (§. 13. a.), melyet a mordE. főleg itt
használ a -ca utóképző nélkül {son eri ő él, lakik; erica élő,
lakó).
Egyéb példák az ind. praesens-beli ragozásra :
M. naje- látni: 1. nájan, 3. nai; több. 1. na-jhtama, 3. naiht j
E. neje-: 3. we/V, tb. 1. nejd'anok, 3 . n e j i t , nejt.
M. tije- tenni: 1. tijan, 3. fii] tb. 1. tiht'ama j E. teje-: 3. teji,
tb. 1. tej dánok.
M. sári- forogni: 1. sarán, 3. sári, tb. 1. sarhtama, 3. sariht.
M. mole- menni: 1. maian, 3. moli, tb. mol'htama \ E. 3. moli,
tb. 1. mol'd'anok, 3. ?«o/'í.
M. WZ/2Z- nézni: 1. vanan, tb. 1. vattama, 3. vaniht j E.• tb.
1. vandanok.
M. símé- inni: 1. simán, tb. 1, sipt'ama, 3. simiht.
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M. kádi- hagyni: 1. hadán, tb. 1. kattama, 3. kadiht | E. tb.
1. kattanok.
Beflexiv igetőnek (§. 25, 2) praes. ragozása
id najevi-: 1. naivan, 2. naivat, 3. naivi; tb. 1. najuftama,
3. naiviht.
E. nejevo-: 1, nejevan, 2. nejevat, 3. nejevi, tb. 1. nejevtanok,
3. nej évit.
M. eravi-: 1. efavan, 2. -z>aí, 3. era^z'; tb. 1. eraftama, 3. eraviht.
E. efavo-: 1. eravan, 2. -z^í, 3. eravi; tb. 1. eravtanok, 3. eravit.
2) I n d i c a t i v u s : p r a e t é r i t ' u.m ; a fentebbi
M.
E.
M.
1. jdran
jorin
Egy. 1. eraw
2. jorat'
jorit'
2. e r a f
3.joras
joraz, -as
3. er<25
Több . 1. eramd
, 1-joramá jorinek
2. efada
joride
2. joradd
S.jorast
jorast
3. erasí
1. &w/m
% kulit
3. ZTM/IS

kulin
kulit'
kuloz, -os

Egy. 1. jt?e/m
2. jpe/ií
3. jce/s

1. kulimá
2. kulídá
3. kulist

kulinek
kulidé
kuiost

Több. 1. pelima
2. p el idd
3. pe/sí

igetőktől:
E.
erin
érit'
efaz, -as
érinek
eride
efast

pelin
pelif
pelez,
pelz {-es, -s)
p élinek
pelide
peleit, pelét.

Az igetőtől külömböző praeteritunitőt legjobban a mordE.
tünteti föl, hol /onz-, &z//o~ ellenében a praet. 1. 2. szem. alak
jaiban jori, kuli- van. Tekintetbe véve, hogy ezen praeteritumtök után a többes-számi 1. 2. személy ragoknak magashangu
alakjok van (jorinek, joride, s nem: jorínok, -do), s szintigy
a mordM.-ban a látszólag az igetővel egyező praeteritumfcők
után (jora-ma, -dd, kuli-ma, -dd, s nem jorama stb.); biztosan
fölismerhetünk a praeteritumtő képzésére szolgáló (bár lappangó)
-j képzőt, mely jelesen a pele- igetőt is peli-vé teszi (v. ö. a
szintén nagyrészt lappangó -;* nomen agentis-képzést, §.13, a.,
s a finn nyelvnek -z'-vel való praeteritumkópzését. — A 3-ik
személyre megint, úgy mint a praesensben, eltérő alak van, a
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mi határozottan az Erzában tűnik ki: kuloz (nem kuliz, úgy
mint 1. kulin, 2. kulit'), joraz (nem joríz, úgy mint 1. jorín,
2. jorit'). E szerint a mordM. -s, -s (joras, kulls) sem tartható
3-ik személyragnak, hanem csak annak a minek a kuloz-húi
-z különben ismeretes, azaz nomen verbale-képzőnek, mely ezen
praeteritumbeli 3. személyalakon kivül kivált a mordE.-ban
használatos (§. 13, e.: E. kuloz „halott, mortuus").
Allitmányszóúl álló névszóhoz járuló létigének praeteritimia,
mely a praesensbeli 1. -an, 2. -at, több. 1. -ama, -anok, 2. -ada,
-ado ragszerü létigének felel meg („eram, eras, erat, stb."):
(M.) egy. 1. -ílen {-elén), -len
% -Uet (-elet), -let

(E.) egy. 1. -elin, -lm
% -elit', -lit
3„ -ti (-el), -l
3. -el', -l'
1.
-ílemá (-elema)
több.
több. 1. -élinek, -linek
2. -elide, -lide
á. -íleda (-eleda)
3. -éli, -l't
3. -íl'ht, -ilt(-elt)
pl. M. soldatílen katona valék (voltam), son sajtanll ő ördög
vala (volt), tazalen egészséges valék, tazalelemá egészségesek
valánk, muvirhtílt bűnösök valának | E. parolin, -lit', párol'
jó valék, valál, vala; partelinek (parotelinek) jók valánk stb. ||
M. t'asa itt: t'asil (tasel) itt vala, t'asílt itt valának, fka-velenníl'ht egy falubeli[ek] valának | E. ossolin városban valék.:
ossolinek v. valánk. — Ezen -len, -let, -l (E. -lift, -lit', /')
rövid encliticus létige-alakok egyébiránt az ule- (finn ole-, magy.
vol-) „lenni, esse" igének praeterituma helyett valók. Ennek
teljes alakja (praet. 1. nlin (ulen), E. ulin, praes. 1. ul'an stb.)
ugyanis csak akkor áll, ha nyomaték esik a létigére (ulen ossa,
ancak af teci „voltam a városban, csakhogy nem ma"), míg a
praes. id'an kivált futurumra értendő (esta sire ul'an „akkor
öreg leszek"); ezenkivül a teljes alakú ule- ezt teszi: „létezni,
meglenni (vorhanden sein)", pl. moh uli alasazci „nekem van
lovam", moh uliht alasaná „vannak lovaim". — Még meg kell
jegyezni, hogy az encliticus létige praet. 3-dik személyalakja
nem -s (-£)-vel készült, hanem az 1. 2. személybeli praeteritumtőből rövidült el (egy 3. -/' e h. -li) vagyis a finn olt „válás
nak felel meg; ellenben a teljes alakú ule-től praet. 3. szem.
ul's, E. ulz (ul's), több. ul'st (ul'st).
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3) I m p e r a t i v u s — parancsoló mód, a kívánt cselekvés
kifejezésére, — a mordvinban csak praesensre (szorosb és átalánosb jelenidőre) vonatkozik. Alapjául maga az igetö szolgál,
egyéb módképző nélkül 5 személyragja: egy. 2. -t (a mással
hangzón végződő rövidült igetőkön) és -k (önhangzó végű teljes
igetőkön); egy. 3. M. -za, E. -zo, ze; több. 2. M. -da, E. -do,
-de; 3. -st. Az 1. személy alakjait rendesen pótolja az indieativus (praes.), pl. M. erda, tihfama „gyertek, csináljunk" (tkp.
„csinálunk") J erda,piditama
„gyertek, főzzünk (tkp. főzünk)" J
koda af avard'an „hogy ne sírjak" (tkp. „hogy nem sírok") |
E. st'ado, moldanok „keljetek föl, menjünk el (tkp. megyünk)" I
daj zerebejse kajatanok „hadd vassünk nyilat (vetünk)" ; v. ö.
„jó atyafi, hadd fizetek! kérem azt a kötlevelet" (Arany J.). —
PL soda- tudni; maksí-, E. makso- adni, pele- félni, seveenni igetőklől:

M.
Egy. 2. sodak
3. sodaza
Több. 2. sodada
3. sodast

E.
sodak
sodazo
sodado
sodast

Egy. 2.
3.
Több. 2.
3.

M.
makst
maksiza
maksída
maksíst

E.
makst
maksozo
maksodo
maksost

Egy. 2. pel'íit
pel't
Több. 2. peleda
pelede
3. peleza
peleze
3. pelest
pelest
Egyéb példák: M. sime- inni: 2. sipt, simeda \ suvíásni: 2. suft, suvída j kandi- hordani: kantt, kanttá J azindlelbeszélleni: azíntt J azt- mondani: azík J tije- tenni: tiht,
tieda {tijedd) \ erd- élni: erak || E. sime: 2. simt, simede \
cuvo-: cui^t, cuvodo j sormado- írni: sormatt,
sormadodo \
teje- tenni: feji (tejek) \ vano- nézni: vanok, vanodo \ udoaludni: udok, ndodo \ mole- menni: mol't, molede.
Az imperativus 3. szem. alakjaiban az egyes-számi -za,
E. -zo, ze, több. -st ragok ugyanazok mint a birtokosra mutató
tiszta személyragok (E. -zo, -ze, több. ME. -st, pl. E. kudozo,
kudost, 1. §. 21.). E 3. személyalakokra nézve a mordvin nyelv
egyszersmind teljesen egyezik a szintén déli-ugor szomszédjával,
a cseremiszszel,, a melyben pl. tol- (toló-) „jönni",, pokto„hajtani" igéktől imp. 3. tolzo, poktozo, több. tolost,
poktost
(v. ö. kudozo háza, kudost házuk). Különös, hogy a mordM.-ban
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a -za (=: E. -zo, -zé) ragos imp. 3. személyalak mellett, ezt
töalak gyanánt alapul véve, 1. személyalakok is merülnek föl,
az ind. praesensben szereplő személyragos létigealakokkal 1. -an,
-ama, csakhogy a tőül szolgáló alaprészen (-za) több. 1. -ama
előtt nincs jelölve a többes-szám úgy mint az ind. praes.-ben
(-zama, s nem -stama). De meg kell jegyezni, hogy ez ilyen
alakokra csak nagyon ritkán akadunk: az Ahlqvist közölte
nyelvmutatványokban hiába kerestem, s csak Reguly jegyzetei
ben fordul elé ilyennel való néhány példamondat: son joraj,
mon martenza molezan „ő akarja, [hogy] én vele menjek" j
son marks, kudu iladezama „ő mondta, [hogy] haza maradjunk
(itthonn maradjunk)" | pancka ortdt, stobí suvavezama „nyisd
ki a kaput, hogy bemehessünk". Csak a paradigmákban hozzák
föl Ahlqvist és Reguly a 2. szem. alakjait is, -zat, -zada végek
kel, s amaz ez alakokat, a -za, -st végű 3-dik személybeliekkel
összefoglalva, o p t a t i v u s módnak nevezi, s az imperativusnak
csak a 2. személy béli eket hagyja meg (pl. sodak, pel'ht, több.
sodada, peleda), de megjegyezvén, hogy e módnak 3. személy
alakjait az optativus {-za, -st) pótolja. Szerinte az optativus
ragozása:
egy. 1. sodazan, pelezan
több. 1. sodazama, pelezama
2. sodazat, pelezat
2. sodazada, pelezada
3. sodaza, peleza
- 3. sodast, pelest.
Ornatov grammatikája semmit sem tud 1. -zan, -zama, 2. -zat,
-zada-íéle imperativus- vagy optativusalakokról, hanem csak a
-za, -st végű 3. szem. imperativusalakot ismeri.
Wiedemann'" szerint az Erzában is volna meg ez a -zanféle optativus, noha maga is úgy találja, hogy az csak „igen
gyéren fordul elé (kommt nur sehr sparsam vor)", kivéve a
3-dik személyalakot, mely az imperativus pótlására szolgál.
Példamondatot csak egyet hoz föl (1. szem. alakkal): inaldsamam, sovazan kudozonzo „kér engem, [hogy] menjek be az ő
házába". De a paradigmákban, melyeket az optativusról ád, van
olyan egyenetlenség is, mely arra mutat, hogy az 1. 2. szemé
lyekre csakugyan nem sok példát találhatott. A mélyhangú vano„nézni" és a magashangú teje- „tenni" igetők optativus-ragozása ugyanis Wiedemann szerint a következő:
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egy. 1. vanozan, tejezen
több. 1. vanozanok, tej zenek
2. vanozat, tejezet
% vanozado, tejzede
3. vanozo, tejeze
3. vanost, tejest. — Itt
nagyon is föltetsző, hogy vanozanok (s nem vanozonok), vanozado (s nem vanozo do)-nak megfelel tejzenek, tejzede s nem
tejzanok, téjzado, úgy mint az ind. praes.-ben van tejdanok,
tejdddo (az önhangzó-illeszkedésnek a mordE.-ban szokott egyik
megszoritása szerint, lásd §. 7-ben az a. kivételt); szintígy
vanozan, -zat mellett tejezan, -zat kellene. — Még csak azt
kell constatálnunk, hogy a rendelkezésünkre levő mordE. textu
sokban nem is fordul elé 1. 2. személyre való -z<zw-féle optativus-alak; igy nem a Nyelvt. Közi. V. kötetében közölt eredeti
mesék és dalokban, sem a Máté-evangeliom forditásában, melyet
maga Wiedemann újra kiadott; pedig van abban több hely, hol
a fent idézett mordM. példamondatok szerint állhatott volna az
optativus-alak, pl. Máté 8, 31. „engedd meg, hogy menjünk"
(a fordításban infinitivussal: mert minenek molems tkp. „mondj
nekünk menni"); 13, 28. „akarod-e hogy elmenjünk" {melezet
tuji li molems minenek tkp. „kedvedbe jut-e menni nekünk",
azaz „[hogy] menni [van] nekünk r= hogy mennünk kell");
26, 17. „hol akarod hogy megkészítsük" (koso minenek mefai
anokstams tkp. „hol mondasz nekünk készíteni"). Végre C. v.
d. Gabelentz sem talált -zan-íé\e 1. 2. szem. optativus-alakot
mind a négy evangeliom forditásában.
Tekintve, hogy a mordM.-ban- csak a -zan, -zama egy. és
többes-számi személyalakokra, a mordE.-ban meg csak -zan-m,
van igazoló példánk, legczélszertibb lesz ez alakokat nem tekin
teni külön (akár optativus, akár II. imperativasnak nevezendő)
módnak, hanem a többi 2. 3. személyi imperativus alakokhoz
foglalni, ügy hogy ez lenne az imperativusnak teljes ragozása,
pl. sa- „jönni" igétől:
M.
E.
M.
E.
egy. 1. sazan
sazan
több. 1. sazama
(sazanok)
2. sak
sak
2. sada
sado
3. saza
sazo
3. sast
sast.
4) P o t e n t i a l i s lehetőség-mód, csak lehetőnek, föltétel
től függőnek képzelt cselekvés kifejezésére; rendesen jelen,
illetőleg jövő időre, de néha múlt időre is vonatkozik (magy.
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„jönne" v. „jött volna", másképen „jő vala"). Ahlqvist e módot
conjunctivusnak, Wiedemann és Reguly meg conditionalisnak
nevezik. — Pl. soda-, vani- (E. vano-), pele- igéktől.
M.
E.
M.
E.
vanovlih
sodavlin
egy. vanílen
Egy. 1. sodalen
2. sodalet
sodavlit
vanilet
vanovlii'
3. sodal
vanovol'
vanil
sodavol'
vanovlinek
Több. 1. sodalema sodavlinek tb: vanilemd
vanovlide
9, sodaledá sodavlide
vaniledá
vanovol't
3, sodal'ht sodavol't
vaníl'ht
Egy. 1. pelel-en
pelevlin Több. 1. pelei ema pelevlinek
2. peleiét
pelevlif
2. peleiedd
pelevlide
3. pelei
pelevel
3. pelel'ht
pelevel'L
Reguly jegyzeteiben a több. 3. szem. -It (-l't) végű: laskelt futnának, ideit volnának. — A potentialisnak mordE. alak
jai még világosan mutatják, hogy ez igemód képzését az igeigetőhez járult ule- létige, még pedig ind. praeterituma eszkö
zölte, miszerint az tulaj dónk épen az -an, -at stb. végű ind.
praesensnek megfelelő szerkesztett alakú praeteritum (v. ö. ilyen
nek lehető potentialis jelentésére nézve, magy. adok vala •=.
„adtam volna"). Itt-ott még a rövidületlen ule- is fordul elé:
karma-ulin „kezdenék, fognék" Reg. (—M. karmalen) \ kundaulin „megfognék"; (2. kunda-ulif, 3. kunda-id'; 1. kunda-ulinek, -idnek; 2. kunda-idide, -ulde\ kunda-id't) Reg. j miiskemosni-tól: 1. muskivilin (e h. muskevlin, M. muskelen) Reg. I
magától az ule- „lenni" igétől: 1. ulivilin, 2. idivilif, 3. üíivil; 1. idivilinek, -vilnek, 2. ulivilide, -vilde, 3. ulivil't Reg.
( = W. ulevlih stb., M. ulelen).
5) C o n d i t ion al is — föltételező mód, mely egyszerűen
állított vagy csak lehetőnek tartott cselekvést fejez ki, annak
következményére való utalással.
a) Conditionalis: praesens (futurum), egyszerűen állított
cselekvésről; pl. soda- igétől:
M.
E.
Egy. 1. sodanddran
sodínddran
2. sodandardt
sodinddrat
3. sodandáraj
sodínddrdj
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Több. 1. sodandárátama
so din daratanok
2. sodandárátada
sodíhdáratado
3. sodanddrajht
sodindarajt
'M. kulindaran ha meghalok (kuli-), pelindárán ha félek
{pele-), náindáran ha látok (naje-), márglndárán ha mondok,
parancsolok | E. vanindáran ha nézek (pano-), molindafan ha
megyek (mole-), tejindafan ha teszek {teje-). — Példamonda
tok: M. matidupindárát, teinza af steaftupat ha elalszol (el
fogsz aludni), ő téged föl nem kelthet; son molenddráj, monga
mol'an ha ő megyén, én is megyek | E. ki tenk joptindáráj,
il'ado kamt ha valaki nektek mond, ne higyetek; pezet tefindáraj karsot bratot Iont, moll ha vétket tesz ellened a te
atyádfia, menj el, stb.
Látni való, hogy a conditionalis-alakok utórésze dard(dára-) segédige, ind. praes. ragozással; a személy szerint nem.
változó elörészében pedig az igetöhez lappangó -j meg n járult
(soda-tól: M. sodan-, E. sodín-;~&. vano-tó\ varán- (s nem ranon-). A dara- segédige még külön állva is fordul elé, az egy.
3. szem.-ben (taraj), pl. M. taraj mon mol'an, kandan tol „ha
én megyek^ hozok tüzet" (Ahlqv. 113. 1.); Eeguly jegyzeteiben
(terej): terej mon savine, moh sutsesamak „vájjon talán (pa3Blí>,
etwa) én vettem, [hogy] engem szidasz". Hogy mit jelent vol
taképen ezen taraj (egy. 3. szem. igealak), megsejthetjük a
hasonló mordE. mondatokban megfelelő (orosz) bud'e, budi-bó\
pl. bnde ki kepstt'adiz, joptado „ha valaki kérdez titeket, mond
játok . . . " (Wied.) | budi mon nej letsamak, estet a-paros uli
„ha engem most meglősz, magadnak baj lesz" (mordE. mese,
NyK. V, 87.). Az oroszban ugyanis bud'e, bűdet (öjne, őv/ten,)
„wenn etwa, falls etwa", tkp. „leszen". E szerint a táráj-t is
így értelmezhetjük, pl. az idézett „taraj mon mol'an" mondat
ban: „leszen (megesik, történik), ón megyek", azaz „leszen,
hogy én megyek", a mi a következményt közlő utómondattal
együtt csakugyan ezt teheti „ha én megyek, (hozok tüzet)".
Valószínű is, hogy a mordvin tara- ige épen a magy. tor-ténigével tartozik egybe. Ezen értéke szerint a mordvin tara- mint
encliticus segédige (darán, darát stb.) az -n végű igealakon
(sodan-, E. sodin-), melyben gerundium-felét láthatunk, tkp.
csak az állított cselekvésnek „történetes beállását" emeli ki,
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miszerint pl. náindárán „ha látok" eredetileg csak ezt tette:
„látva-történem, látva-leszek (v. látni-történem, látni-leszek)",
azaz : „történetesen látok, látni találok", mert ndinddran helyett
ez is mondható: tár áj, mon najan „leszen (történik), hogy én
látok".
f3) Conditionalis: praeteritum — a mordM.-ban a darasegédigének egyszerit praeteritumával: 1. -darán, -darát', -da
rás, több. 1. -dárámá, 2. -dáradd, 3. -darást, pl. sodandárán,
kulíndárán stb. Példamondatot ily cond. alakra csak Reguly
jegyzeteiben találtam: son tosa ulenderes (ulendárás), sodasi
„ha ő ott volt, (hát) tudja". Ahlqvist szerint ez alak a múltra
vonatkozólag lehetőnek tartott cselekvést jelentene (pl. a kulindárán-t így forditja a paradigmában: „ha meghaltam volna"
— „wenn ich gestorben ware").
A mordE.-ban ellenben a dara- segédigének praesense
járul az igének létigével szerkesztett praeteritum- (s egyszers
mind potentialis) -alakjához: 1. sodavlindáran, % sodavlindárat stb.; ulevlindáráj son vedun, sodavlize „ha ő jós volna,
tudná"j nejevlindaratanok „ha láttunk volna, (köszöntöttünk
volna)" ; ulevlindárájt kin kátsenze s'ado revet i vejke sínstest kadovlindáraj „ha valakinek száz juha volna (,tkp. ha
volnának kinél száz juhok), s egy közülök elveszne, [nem men
ne-e keresni]".
y) Conditionalis: praeteritum — a dárá- segédigének lét
igével szerkesztett praeteritum- vagyis potentialis-alakjával, a
mordM.-ban: 1. -dárálen, 2. -dárálet, 3. -darál, több. 1. -da
rál emá, 2. -dáráledá, 3. -dárál'ht, pl. kulíndárálen „ha meg
halnék" („wenn ich sterben würde" Ahlq.). — Reguly szerint
az Erzában is van ilyen cond.-alak: mon ulind'era-idin (ulindáravlin) „ha én volnék" vagy „ha én voltam volna".
Úgy látszik, hogy a (3. y. alatt leirt conditionalis-alakok
csak igen gyéren fordulnak elé, minek részint az is az oka,
hogy helyettük a potentialis szerepelhet conditionalis előmondatokban, pl. M. klda tani muvil teink kistedindaf loman „ha
most találkoznék hozzánk megkeresztelt ember, [engem adnának
neki] | E. koda min avolidiz mu, ton jomavlit' „ha mi nem
találtunk volna téged, elvesztél volna".
NVELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIIT.
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Több. 1. sodandáratama
sodíndaratanok
2. sodandardtada
sodíndafatado
3. sodandárajht
sodínddrájt
"M. kulindaran ha meghalok (kuli-), pelindaran ha félek
(pele-), naindarán ha látok (ndje-), mdrgíndardn ha mondok,
parancsolok | E. vaníndaran ha nézek (vano-), molindafan ha
megyek (mole-), tejindaran ha teszek (teje-). — Példamonda
tok: M. matiduvíndarat, teinza af steaftuvat ha elalszol (el
fogsz aludni), ő téged föl nem kelthet; son molendardj, monga
mol'an ha ő megyén, én is megyek | E. ki tenk jovtindardj,
il'ado kamt ha valaki nektek mond, ne hi gyetek; pezet tejindárdj karsot bratot torit, mol't ha vétket tesz ellened a te
atyádfia, menj el, stb.
Látni való, hogy a conditionalis-alakok utórésze ddra(ddra-) segédige, ind. praes. ragozással; a személy szerint nem
változó előrészében pedig az igetőhez lappangó -j meg n járult
(soda-tó\: M. sodah-, E. sodih-; E. vano-tó\ varán- (s nem vanon-). A dara- segédige még külön állva is fordul elé, az egy.
3. szem.-ben (taraj), pl. M. taraj mon mol'an, kandan tol „ha
én megyek^ hozok tüzet" (Ahlqv. 113. 1.); Reguly jegyzeteiben
(terej): terej mon savine, mon sutsesamak „vájjon talán (pa3Bt,
etwa) én vettem, [hogy] engem szidasz". Hogy mit jelent vol
taképen ezen taraj (egy. 3. szem. igealak), megsejthetjük a
hasonló mordE. mondatokban megfelelő (orosz) bud'e, budi-hö\
pl. bude ki kevstfadiz, jovtado „ha valaki kérdez titeket, mond
játok . . . " (Wied.) | budi moh nej letsamak, estet a-paros idi
„ha engem most meglősz, magadnak baj lesz" (mordE. mese,
NyK. V, 87.). Az oroszban ugyanis bud'e, bűdet (óy$,e, óy/ieTi.)
„wenn etwa, falls etwa", tkp. „leszen". E szerint a tardj-i is
igy értelmezhetjük, pl. az idézett „taraj mon mol'an^ mondat
ban: „leszen (megesik, történik), én megyek", azaz „leszen,
hogy én megyek", a mi a következményt közlő utómondattal
együtt csakugyan ezt teheti „ha én megyek, (hozok tüzet)".
Valószínű is, hogy a mordvin tara- ige épen a magy. tor-1énigével tartozik egybe. Ezen értéke szerint a mordvin tara- mint
encliticus segédige (darán, darát stb.) az -n végű igealakon
(sodaú-, E. sodín-), melyben gerundium-felét láthatunk, tkp.
csak az állított cselekvésnek „történetes beállását" emeli ki,
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miszerint pl. naindáran „ha látok" eredetileg csak ezt tette:
„látva-történem, látva-leszek (v. látni-történem, látni-leszek)",
azaz: „történetesen látok, látni találok", mert naindáran helyett
ez is mondható: taraj, mon najan „leszen (történik), hogy én
látok".
j3) Conditionalis: praeteritum — a mordM.-ban a dárásegédigének egyszeríí praeteritumával: 1. -darán, -dará% -da
rás, több. 1. -dárámá, 2. -darádá, 3. -darást, \>\. sodandárán,
kullndáráú stb. Példamondatot ily cond. alakra csak Reguly
jegyzeteiben találtam: son tosa ulenderes {ulendárás), sodasi
„ha ő ott volt, (hát) tudja". Ahlqvist szerint ez alak a múltra
vonatkozólag lehetőnek tartott cselekvést jelentene (pl. a kulindárán-t így fordítja a paradigmában: „ha meghaltam volna"
— „wenn ich gestorben ware").
A mordE.-ban ellenben a dara- segédigének praesense
járul az igének létigével szerkesztett praeteritum- (s egyszers
mind potentialis) -alakjához: 1. sodavlindáran, 2. sodavlihdárat stb.; uleplindáráj son vedun, sodavlize „ha ő jós volna,
tudná", nej evlindáratanok „ha láttunk volna, (köszöntöttünk
volna)" ; uleplindárájt kin katsenze sado revet i vejke sínstest kadovlindardj „ha valakinek száz juha volna (,tkp. ha
volnának kinél száz juhok), s egy közülök elveszne, [nem men
ne-e keresni]".
y) Conditionalis: praeteritum — a dara- segédigének lét
igével szerkesztett praeteritum- vagyis potentialis-alakjával, a
mordM.-ban: 1. -daráién, % -daráiét, 3. -darál, több. 1. -darálemá, 2. -dáráledá, 3. -dárál'ht, pl. kulindárálen „ha meg
halnék" („wenn ich sterben würde" Ahlq.). — Reguly szerint
az Erzában is van ilyen cond.-alak: mon idind'era-ulin (ulindáravlin) „ha én volnék" vagy „ha én voltam volna".
Úgy látszik, hogy a '§. y. alatt leírt conditionalis-alakok
csak igen gyéren fordulnak elé, minek részint az is az oka,
hogy helyettük a potentialis szerepelhet conditionalis előmondatokban, pl. Hí. kida tani muvíl teink kistedindaf loman „ha
most találkoznék hozzánk megkeresztelt ember, [engem adnának
neki] | E. koda min avolidiz mu, ton jomavlit' „ha mi nem
találtunk volna téged, elvesztél volna".
NYELVTUD. KÖZT EMÉNYEK. XIIT.
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6) Ahlqvist a niordM.-ban még egy modus d e s i d e r a t i v u s - t is vett föl, ezen niódjellenizővel: -Iksíl, s a potentialisbeli (vagyis a létige praeteritumában használt) ragozással, pl.
sq- „jönni" igétől: egy. 1. salksilen, 2. salksílet, 3. salksll•
több. 1. salksllema, 2. salksiledd, 3. salksil'ht;
vagy a kuli-,
pele- igéktől: 1. kulílksílen, pelelksílen stb. Szerinte pl. salksilen ezt jelentené: „ich will kommen" v. „ich wollte kommen".
— A mordE.-ban ezen -lksll-íé\e alakoknak megfelelnek -kselfélék, melyeket Wiedemann o p t a t i v u s praeteritumának nevez,
pl. j á r t s a - , „enni", sime- „inni" igéktől: 1. jarisakselin,
simekselin, 2. -kselit', 3. -ksel'; több. 1. -kselinek, 2. -kselide, 3.
-ksel't. Ez alakok jelentésére nézve azonban megjegyzi (Gramm.
104. 1.): „das praeteritum des optativs gibt nicht sowohl dem
satz den ausdruck des wunsches, als es vielmehr das zeitwort
»wollen, wünschen« selbst in sich schliesst, z. b.
purnakselin
ich wollte versammeln, ich hatte gern versammelt". S csakis
ily jelentéssel fordulnak elé a mordE. Máté-evangeliomnak né
hány helyén: M. 25, 35. mon jartsakselin,
i tln makside monen jartsams;
simekselin, i tín simdimiz mon „éheztem (enni
akartam) és adtatok ennem; szomjúhoztam (inni akartam) és
itattatok engem" [ 14, 5. i cavokselize sonze, a pelz
naroddo
„s meg akarta ölni .(XOTE.II. yóiiTt ero), de félt a néptől" j 23,
37. mezardo razt mon purnakselin
tont ejkakst „hányszor
akartam összegyűjteni (XOTÍIT. a coópan.) a te fiaidat". Meg
kell jegyezni, hogy a 1821-ben kelt mordE. újtestamentom e
helyeken -kskel-íéle alakot használ: jartsíkskelin,
simekskelin,
cavikskelen sonze,
purnikskelen.
A mordM. -Iksíl-féle alakra csak Reguly jegyzeteiben ta
láltam példát (egy. 3. szem., egyszersmind tárgyi raggal: nalna
makselkseleze ( = maksílksílezá
Ahlq.) „sőt meg akarta adni
(Aaase xoi"fe.n> OTAaTb)", s tagadólag: afelkseleze
{afllksíleza)
maksa „nem akarta megadni (He XOTÍSI-L OT/iaTt)". E példa pedig
az Ahlqvist adta két fordítás közííl csak az egyiket igazolja,
t. i. ezt: salksllen „ich wollte kommen". Ily jelentésüknél fogva
pedig a mordM. -Iksllen stb., s a mordE. -kselin stb. végű ige
alakok tulaj donképen nem vehetők külön desiderativ (v. opta
tivus) módnak, hanem inkább desiderativ (conativ) értelmű igé
től való indicativusbeli praeteritumnak tűnnek föl {sa- mellett:
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salksil- „kommen wollen", praet. salksílen stb.). A desiderativ
értelemhatározást, az afílksilen maksa tagadó alak szerint,
nyilván segédige eszközölte, s ilyenül alkalmasint a kelge- „sze
retni, akarni" igének frequentativuma szolgált (kelkse-, kelksele-), miszerint pl. salksílen-nek régibb teljes alakja ez volt
volna : sa-gelkselen (tkp. „jönni akargattam"), a miből a mordE.
sakselin is válhatott.
§. 29. T á r g y i i g e r a g o z á s :
A) III. személyi tárgyra (egy. „őt, azt", több. „őket, azo
kat") mutató ragozás ; igető: soda- tudni, ismerni.
1) I n d i c a t i v u s : p r a e s e n s .

Egy. 1.
2.
3.
több 1.
2.
3.

Tárgy: „öt '.
E.
M.
sodasa
sodasa
sodasak
sodasak
sodasazo
sodasi
sodasínek
sodasask
sodasink
sodasast
sodaslze
sodasaz

Tárgy : „őket".
M.
.E.
sodasajnd
sodasín
1.
egy2. sodasajt
sodasít
3. sodasind
sodasínze
tb. 1. )
2. 5 = tárgy „öt".
3.

Egyéb példák: M. tonaftí- tanítani: tonaftísa | simeinni: simsa \ maksi- adni: maksisa \ tije-, ti- tenni: tisa \
pane- hajtani: pantsa \ seve- enni: sevsa jj E. tonavto-: tonavtsa \ sime-: simsa \ makso-: makssa \ teje-: tejsa \ putoletenni, rakni: putsa \ pele- félni: pel'sa \ vano- nézni: vansa \
lovno- megolvasni: lovnosa.
2) I n d i c a t i v u s : p r a e t e r i t u m .

Egy. 1.
2.
3.
több. 1.
2.
3.

Tárgy:
M.
sodajnd
sodajt
sodazd
sodask
sodast
sodaz

„öt".
E.
*) sodija
sodík
sodíze
sodlnek
sodink
sodíze, sodíz

•

Tárgy. „őket".
M.
= „őt" *)
== »öt«
sodasín2)
\

egy. 1.
2.
3.
tb. 1.
2. 1 — f «+«
\ ,
l,. „Uü .
3. ]

E.
sodín
sodít
sodinze

Jegyzetek: *) Ornatovnál az „öt"-alak sodaja, ellenben
sodajnd csak „őket" tárgyra mutató, egészen úgy mint a
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1) I n d i c a t i v u s i p r a e s e n
Tárgy: „téged".
M.
E.
Egy. l.sodata
sodatan
3. sodatansa1)
sodatanzat
tb. l.(min)sodatadaz2)
sodatadiz
3. (sin)
„ .
»

Tárgy: „titeket".
M.
E.
Egy. 1. (mon) sodat'dddz sodatadiz
3. (son).
„
„
tb. 1. (min)
„
„
3. (sin)
„
„

Egyéb példák : M. savi-tói: saftá ütlek, megöllek, saftansa megöl téged | naje- látni: 1. nájhta, 3. najhtansa \ kulehallani: kul'hta, kul'htansa \ latse- lőni: latsita, -tansa \panehajtani: pattá (§. 9. b.) | vani- nézni: vatta || E. vano-: vandan nézlek, vandanzat néz téged | lovno- megolvasni: lovnotan,
-tanzat \pele- félni: pel'd'an \ seve- enni: sevtan \ teje-: tejtan
teszlek, tejtddiz teszünk téged.
Jegyzetek: *) Reg, -tanza (pl. sodatanza, ndjhtanza); —
2
) Reg. -tadez (sodatadez, najhtadez).
2) I n d i c a t i v u s : p r a e t e r i t u m .
Tárgy: „téged".

Tárgy: „titeket".

M.
E.
Egy. 1. sodajhten
sodltin
3. sodajnsa x)
sodínzit
tb. 1. (min)sodaddz2) sodidiz
3. (szw)
„

M.
E.
egy. 1. (mon) sodaddz sodidiz
3. (téti)
tb. 1. (min)
„
„
. 3. (sin)
„
„

Példák: M. kandi-tói: kandíhten hordottalak, kandínsd
hordott téged | naje- látni: 1. naihten, 3. nájensa \ pdne- hajtani: panihten \\ E. ^a?ío-tól: 1. vanítin, 3. vanínzit \ pele-:
pelitin, pelinzit \ saje-: sajitin, sajinzit (v. sajdin, sajnzit).
Jegyzet. x) Reg. sodanjd v. sodanza (pane-töl: paninja,
-nzd); — 2) Reg. -á?ez.
3) I m p e r a t i v u s . — Reguly szerint a mordM.-ban e
módot, melynek 2-dik alanyszemélyre való főalakja itt elé sem
fordulhat, az ind. praesens pótolja (mon ton pattá „én hajtsa
lak", tkp. „hajtlak"); de az imperativus alakú tagadó vagyis
tiltó igének fölhozza a 2. szem. tárgyra mutató alakjait, ind.
praet.-beli ragozással: tdzajhten, fazanza, tazadez (pl. tazajhten pan ne hajtsalak). S ilyen Ahlqvistnál is az imperativus
(nála: optativus) ragozása, 2. szem. tárgygyal:
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Tárgy, „téged":
Egy. 1. sodazajhten, 3. sodazajnsd', több. 1. 3. (min, sin)
sodazadaz.
Tárgy: „titeket":
Egy. 1. 3. (mon, son) sodazadaz; több. 1. 3. (min, sin)
sodazadaz.
A mordE.-ban, Wied. szerint, a megfelelő (optativus)-ala
kok részint ind. praes.-beli ragozással vannak:
Egy. 1. sodazdan (nem sodazítin), 3. sodazanzat; tb. 1.
3. sodazadiz.
Egy. 1. 3. (mon, son), tb. 1. 3. (min, sín) sodazadiz.
4) P ot e.n t i a l i s .
Tárgy : „titeket".

Tárgy: „téged".

M.

E.

Egy. 1. sodaliMen
sodcwlitin
3. sodalensa
sodavlinzit
tb. 1. (min) sodaledaz1) sodavlidiz
3. (sin)

M.

E.

egy. 1. (mon) sodaldaz *) sodavlidiz
3. (son)
„
„
tb. 1. (min)
„
„
3, (sin)
„
„

Jegyzet. 1) Kegulynél egyformán -lidez (pl. pane-tö\: panelidez).
5) C o n d i t i o n a l i s . — A dara- (dara-) segédige ind.
praes.-beli ragozással: a) „téged" tárgyra: M. egy. 1. -ddratd,
3, -ddrdtansa; több. 1. 3. (min, sin) -ddrdtaddz || E. egy. 1.
-ddratan, 3. -daratanzat, több. 1. 3. -ddratadiz ;
$) „titeket" tárgyra: M. ddrdtaddz, E. -ddratadiz;
pl. sodanddrdta, E. sodíndaratan „ha tudlak, ha ismerlek".
§„ 3 1 . T á r g y i i g e r a g o z á s : '
C) I. személyi tárgyra (egy. „engem", több. „minket")
mutató ragozás; igetö: soda- tudni, ismerni.
1) l n d i c a t i v u s : p r a e s e n s .
Tárgy : „engem".

M.
Egy. 2. sodasamak
3. sodasaman
tb. 2. sodasamast
3. sodasamaz

Tárgy:

„minket".

M.
E.
E.
sodasamak egy. 2. (íow) sodasamast -samin
3. (sow) sodasamaz
„
sodasamam
sodasamiz tb. 2. (mm)|
±=t. „engem"
3.(sin)
sodasamiz
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Egyéb igetők épen úgy tartják meg vagy ejtik el végönhangzójukat; mint a III. szem. tárgyra való ragozásban {sodasa stb.)
2) I n d i c a t i v u s i p r a e t e r i t u m .
,
Tárgy: „eng em".
Tárgy: „minket".
M.
M.
E.
E.
Egy. 2. sodamajt
sodimik
egy. 2. {ton) sodamast sodlmiz
3. sodaman
sodlmim
3. (son) sodamaz
„
sodlmiz
tb. 2. sodamast
tb. 2. {tin) \
3. sodamaz
sodlmiz
3.{sin) \ = t " 6 n g e m
Egyéb példák: M. ndje- látni: najemajt {ndemajt) \panehajtani: panemajt \ műje-, mu- találni: mumajt j| E. vano-:
vanlmik \ pele-: pelimik \ saje-: sajimik (sajmik).
3) I m p e r ati v u s .
Tárgy: „engem".

M.
E.
Egy. 2. sodamak sodamdk
3. sodazaman sodazamam
tb. 2. sodamast sodlmiz
3. sodazamaz sodazamiz
4) P o t e n t i a l i s .

*

Tárgy: „minket".

M.
E.
egy. 2. {ton) sodamast sodlmiz
3. {son) sodazamaz sodaza
miz
tb. 2. {tin)
1
3. {sin) = „engem

Tárgy: „engem".

Tárgy : „minket".

M.
E.
Egy. 2. sodalemajt sodavlimik

M.
E.
egy. 2. {ton) sodalemast
sodavlimiz
3.sodaleman sodavlimim
3. {son) sodalemaz „
tb. 2. sodalemast sodavlimiz tb. %{tin) \
3. sodalemaz
„
n ) . { \ = „engem .
3. {sin) j
" s
5) C o n d i t i o n a l i s . A ragozással: pl. („engem") egy, dara- segédige ind. praes.-beli
2. sodanddrasamak, E. sodindcifasamak, stb.
§. 32; P a r t i c i p i u m o k .
1) A -j {^l, i) képzős nomen verbale (nom. agentis, §. 13,
a.), mely az alanyi igeragozásban ind. praes.-beli egy. 3. sze
mélyalakúi szolgál (§. 28, l.)? — egyszersmind mint participium
a jelen időben cselekvőt (illetőleg a más cselekvéssel egyidejű-
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leg cselekvőt) jelenti: p a r t i c i p i u m p r a e s e n t i s, pl. M.
pali égő (ta pali kuts rnoií ez az égő ház enyém) J moli menő
(molit kulind hallottam a menőt) [jotaj járó (kigd jotqj sergats es-tiinza posablamá egy úton járót hívott magának segí
teni || E. sodi tudó (se keksevi lamo soditnen az elrejtezik, a
sokat tudóknak) | ozadí ülő {marat ten taki ozadítnen jutksto martonzo hallá ezt valaki a vele ülők közül). — A mordE.ban még a -ca képzővel való (== íca, iád) nomen actoris is lehet
participium, pl. Máté 27, 54. sotnik ze i martonzo vanicat
Jisuson „a százados pedig és a vele Jézust őrzők". — A
mordM,-ben meg a -j képzős nomen verbale néha múlt időre
vonatkozik, pl. saj injis a jövő vendég: isaken saj injis a teg
nap jött vendég" ; jotaj járó, kelő: jotaj kiza múlt év.
2) P a r t i c i p i u m p r a e t e r i t i a mordM-ban a z - / k é p 
zős, a mordE.-ban pedig a -z képzős nomen verbale (n. acti,
§. 13, d. e.), — még pedig intransitiv igéktől a c t i v , transitiv
igéktől meg p a s s i v értelemmel: M. ramaf vett (gekauft: ba
zár st a ramaf vásárból vett), kulif halott, megholt (gestorben),
sofjött (gekommen), naraf nyírott (n. prea nyírott fej); sasf
szakított {pilista sasf kolma tolgat farkból kiszakított három
toll) || É. kulot halott, jomaz elveszett (j. revet e. juhok),
panez kihajtott (verjagt), kajaz vetett (geworfen), kucoz kül
dött (missus). — E participium főleg állítmány szóul áll (encliticus létigével: praes. -an, -at stb., praet. -ilen, E. -elin stb.,
§. 28, 1. 2.): M. ervajaftfat nősítve vagy (nős vagy) | toh preatsd kerfll a te fejed le volt vágva | vantfan, vantftama őrizve
vagyok, vagyunk, vantfelen, vantftelemd őrizve voltam, vol
tunk | sija véts navaf narizd, sima véts navaft kafta pilgena ezüst vízbe [van] mártva az orrom, arany vízbe mártvák
a két lábom || E. kucozan, kucozdanok küldve vagyok, k. va
gyunk | pizes navaz nereze, sijas navaz pilgenze rézbe mártva
az orra, aranyba mártva a lábai.
§. 33* G e r u n d i u m o k .
1) Mód ha t á r o z ó g e r u n d i u m u l szolgál mind a két
mordvin dialectusban a mordE. participium praeteriti vagyis a
-z képzős nomen verbale, melynek mordM. alakja: -z, -z és
a-végü igetőktöl z>ttjz (Reg. ^ az), pl. M. laskiz futva {tus h
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elment futva), avardez sírva, madiz fekve (m. luvi fekve olvas),
morajz vagy moraz dalolva jj E. usodoz elkezdve (u. mejlcetneste elkezdve az utolsóktól) | manaz csalva, kisértve (Máté
16, 1. manaz inaltét tenze).
Néhány -da, E. -do-végti ilyen gerundium is van, mely
szintén csak viszonyragtalan nom. verbale-tőnek látszik: M.
oza-tol ozada ülve, stea~: steada (stáda) állva, koma-: komada lehajolva | E. ozado, stado, komado, pulzado térdepelve.
2) Az -m (M.-ma, -má\ E. -mo, -mé) képzős nomen actionisnak ezen helyviszonyi casusai, ti. m. lativus, translativus, ablativus, inessivus, elativus, illativus, — szolgálnak főleg ez élh a t á r o z ó (— infinitivus) és i d ő h a t á r o z ó g e r u n d i u mokül, — s ezek, a mennyiben transitiv igéktől valók, részint
még tárgyszemélyre, vagy pedig alanyszemélyre mutató ragokat
is fogadnak el (a birtokosragokéval egyező alakban).
a) L a t i v u s - g e r u n d i u m (vagy I. infinitivus): M. -ma
(Reg. -ma, -ma), E. -mo, -me végű alakkal (melyben a megvolt
lativusragnak már alig van nyoma: v. ö. 18. §, 1. jegyzet); pl.
M. sarimd {tus mastírínts §• elindult az országát átkerülni,
megjárni — azaz: „hogy megjárja") j vajmama (mats v. lefeküdt
pihenni — „hogy pihenjen") | tus alasafi vesendimd elindult
lovat (v. a lovat, lovakat) keresni | mon jofksín azhidimd af
mastan én mesét elbeszélleni nem tudok | karmáét tumín kerimd kezdtek tölgyfát vágni J (Reg.) noldamak simemá eressz
engem inni j (Reg.) posabl'an kandíma segítek [neki] hordani J]
E. udomo (matst u. lefeküdtek alunni) J moleme (tus kijava m.
elindult az úton menni) j sovaz vanomo ozicatnen bement meg
nézni a vendégeket — „hogy megnézze" | karmáét ksnavdost
jartsamo elkezdték borsójukat enni J karmit mon mdjelga
panseme kezdenek (fognak) ennem üldözni. — Tárgyi személy
ragokkal : M. usits kereminza kezdte őt vágni j jalganza tűét
vesendíminza társai elindultak őt keresni J sori karmáét steafneminza kezdték őt keltegetni j sírhkaé varrna i durakt kar
máé serftíminza szél támadt és kezdte a bolondot himbálni |
karmáé serftímin kezdett engem himbálni |j E. nejize jakéar
gon i artsi cavmonzo meglátta a réczét s gondolkodik megölni
öt — „azon gondolkodik, hogy megölje" | tont noruvit kundamot téged igyekeznek megfogni (tkp. megfognod) j (Máté
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16, 25) konas karmi vanomonzo es ojmenze a ki kezdi (akarja)
megóvni a maga lelkét (életét) j (M. 24, 9) karmit maksmonk
tínk mucamo lanks fognak adni titeket kínzásra.
(5) T r a n s l a t i v u s - g e r u n d i u m (vagy II. infinitivus):
rendes M. E. alakja -ms, pl. kundams fogni, sevems enni, vaníms, E. vanoms nézni. Első tekintetre ügy látszik, hogy ez az
-m képzős nom. aetionisnak illativusa • a mordE.-ban azonban
eléfordíü még -moks, -meks is (usodmoks, sevmeks, molmeks)
s az önhangzó elejtésével -mks (igy és -moks, -meks gyakran
az 1821-ki újtestamentum: cavomks, kandomks, noldamks, kalmamks, ucomks; maksmoks, molmeks; v. ö. mordE. mesében,
NyKözl. V/83, efamks, astomks, 90. sevmeks, 92. kundamks),
a miből látható, hogy -ms csak megelőző -mks-hö\ rövidült, s
hogy ez alaknak casusragja voltaképen a -ks translativusrag (a
melylyel a finnben is készül egyik infinitivus: juoda-kse-ni in
nom, syödd-kse-ni ennem). Példák: M. joran valgims, a valgims as kodana akartam leszállni, de leszállni nincs hogyan
= sehogy sem lehet leszállni J ved idi, a simems as mezsa
viz van, de inni nines mivel = nincs mivel inni | alázd teinza
af jorasaman maksims atyám neki engem nem akar adni \joraj simems akar inni \pdlksllmsta sokirhna salíndíms felese
lés után a vakok [kezdenek] veszekedni | uskoms uskta vinni
ugyan viszlek, [csakhogy...] (NyK. V, 146.) J mondien teci láma
sokams nekem ma sokat [kell] szántani (Reg.) Jj E. ol'azo uli
noldams pezetet hatalma van megbocsátani vétkeket ] ili ucoms
minenek ombocen vagy [kell-e] #nekünk mást várni j kucinze
sluganzo tergems tergezetrien küldte az ő szolgáit elhívni, a
hivatalosokat J sonenze eravi molems neki kell menni | kin
sede ikele sevmeks kit legelőbb kell megenni (NyK. V, 90.) I
satots numolont sevmeks kijött a nyulat megenni = kijött,
hogy a nyulat kell megenni (u. o.) j artseme karmáét: koda
eramks, astomks kezdtek gondolkodni; hogyan élni, ellenni. —
Tárgyi személyraggal: vdtnemsíst „vezetni őket" (Ahlq. 125.
kona teist maksífíl sin vdtnemsíst a mely nekik adva volt
őket vezetni = „hogy őket vezesse").
Y) A b l a t i v u s - g e r u n d i u m : M. -mda, E. -modo, -mede
végű alakokkal; pl. M. pelin maksimda sormattnen tet féltem
adni az Írásaidat neked | tani mdrgída teintt moramda most
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parancsoljatok nektek muzsikálni (azaz: hogy én nektek mu
zsikáljak) | pilgenzen pelsi modafamda, panarínts pelsi rásajamda fél hogy a lábai megsárosodnak, fél hogy az inge meg
nedvesedik (tkp. a lábait, az ingét féli attól hogy . . .) (Ahlq.
131.) j alasazen simdemda maksin kati-mez azért hogy lova
mat itatta, adtam neki valamit (tkp. lovamat itatásért) j moramd
tonaftlmda er maksísask tonafnems rázna] kals semhogy éne
kelni tanítsuk, [inkább] adjuk őt tanítani különféle nyelvre (tkp.
„énekelni tanítástól [inkább] adjuk") || E. lisez nejmede ikele
sonze kiment, mielőtt őt látta volna (tkp. látástól előbb) | sa-modo mejle mdlav jovtaz miután közel jött, mondta (tkp. közeljövés után). — Tárgyi személyraggal: M. simdimdht meld ki~
ziftít miután őket megitattad, kérdezd őket (tkp. megitatásuk
után) Ahlq. 108. — Alanyi személyraggal: M. tumdist meld
tumis velás miután ők elmentek (elmentük után), a tölgyfa le
dőlt (Ahlq. 116).
5) I n e s s i v u s - g e r u n d i u m : M. -msta, E. -msto, -mste
(-meste) végű alakkal (a -sta ragnak ínessivus értékéről 1. §.
16. jegyz.), pl. M. molemsta menetkor, menetközben [cerkavu
molemsta satnen scasind templomba menetkor azokat fölölti =
. mikor t. megyén) ]| E. mujinze sínst udomsto találta Őket alvás
közben (aluva) j inalts tenze kortlemste könyörgött neki mond
ván. — Alanyi személyragokkal: M. coras tus i molemstínza
najus oc-azírín kud a fiú elindult s a közben hogy ment, föltűnt
egy királyi palota j kosa üdít torgovamstít a hol aludtál, mikor
kereskedtél j samstín muind jöttömben (mikor jöttem) találtam
|| E. ulmestenze kudoso a közben hogy a házban volt (mikor
a házban volt) j karmamostonzo lovnomo vedize'sonenze takodámon mikor ő kezdett számot vetni, vezettek hozzá valakit.
s) E l a t i v u s - g er u n d i u m melynek alakja egyazon az
előbbiével, csakhogy a -sta {-sto, -ste) valóságos elativus-rag,
pl. M. pdlkstímsta soklrhnd salíndims, a salindlmsta fka
fkdn marhta turgatsi feleselés után (miután feleseltek) a vakok
[elkezdenek] veszekedni, meg veszekedés után egymással össze
verekedtek (Ahlq. 125.)
£) 111 a t i v u s-g e r u n d i u m: M. -ms, E. -ms (-mos, -mes)
végű alakkal, mely a hasonló translativus-gerundiumtól az által
külömbözik, hogy személyrag hozzájárultával az s rag z-vé válik
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(1. §.21, végén), pl. M. fka fkán kullms savst egymást halá
lig (halálra, agyon) ütötték | i tosa kulimlzíst efast marsa s
ott holtiglan (holtukig) együtt éltek | ilatt moh samozen (samlzin) maradj, míg eljövök (Reg.) \jartsamezink (-mízínk), semben anoklazen addig hogy ettünk, mindent elkészítettek (Reg.)
J ten tiems af noldan míg ezt meg nem csinálja, nem eresztem
öt (Reg.) || E. samozonzo míg eljön | cavize sonze kulomozonzo ütötték őt, míg meg nem halt (tkp. holtáig, halálára).
Jegyzet. A -mati végű allativus-alak, melyet Ahlqyist terminativ jelentéssel a gerundiumokhoz számít (pl. kulimati „bis
zum sterben"), nyilván a határozott névragozás szerint készült,
a mi arra mutat, hogy a benne alapúi levő nomen verbale már
merev névszóvá vált. Ez a Reguly jegyzeteiben előforduló pél
dákból is látható (melyek szerint a -mati alak nem is terminativ jelentésű): son tozdend laskemati ő könnyű a futásra (zum
laufen) | son nenga kaldau molemati ő még gyenge a menésre
(o/iaö-b HÍTH) j son neng' od ervájamati ő még fiatal a nősü
lésre | avardemqti silmenza jakstergetst a sírástól (tkp. a
sírásra) szemei megvörösödtek.
§. 34. T a g a d ó i g e r a g o z á s .
Az állíímányszóúl álló igealakok tagadósítását a mordvin
nyelv háromféle módon eszközli: a) egyrészt úgy, hogy egy
változatlan tagadó szót (tagadó adverbiumot teszen a kész rago
zott igealakoknak eleibe;
b) úgy, hogy a segédigével szerkesztett igealakokat föl
bontván, a változatlan tagadó szót a ragozott segédigének rakja
eleibe, s magának a főigének bizonyos egyforma ragozatlan alak
ját vagy utána veti, vagy előre bocsátja;
. c) úgy, hogy egy ige gyanánt ragozott tagadó szó (tagadó
ige) mellett magának a tagadósítandó igének bizonyos egyforma
ragozatlan alakját teszi ki.
A) Az első mód szerint történik az indicativi praesensbeli
alakok, meg a participiumok, s a mordE.-ban még a conditionalis-alakok tagadósítása, — mordM. af, E. a tagadó szóval,
mely egyébiránt névszók tagadósítására is szolgál (pl. M. af-lama,
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E. a-lamo nem-sok, kevés, E. a-poks nem-nagy, kicsiny), s
maga nomen verbale alakúnak látszik (v. Ö. finn epd, pl. epdtasaise „inaequalis, non planus", e- tagadó igető mellett).
1) Ind. p r a e s e n s , alanyi rogozás: M. egy. 1. afsodan
nem tudok, 2. af sódat nem tudsz, 3. af sodaj nem tud; több.
1. af sodatama, 2. af sodatada, 3. af sodaj ht \\ E. egy. 1.
a sodan, 2. a sódat, 3. a sodí; több. 1. a sodatanok, 2. a
sodatado, 3. a sodit.
Ind. p r a e s., tárgyi ragozás :
M. af sodasa nem tudom őt | E. a sodasa | stb. (§.29, 1.)
M. af sodatd nem tudlak téged | E. a sodatan | stb. (§.
30, ti)
M. af sodasamak nem tudsz engem | E. a sodasamak I
stb. (§. 31, 1.)
2) C o n d i t i o n a l i s :
E. a sodinddran ha nem tudok | stb. (§. 28, 5.)
a sodínddrasa ha nem tudom őt | stb. (§. 29, 5.)
3) P a r t i e i p i u m o k : 1) part. praes.: M. af sodaj nem
tudó, af sudi nem folyó (pl. ved víz) |j E. a sodí nem tudó.
a teji nem tevő, v. a sodica, a tejica (1. §. 32.); — 2) part.
p r a e t . : M. af sodaf nem tudott, nem-ismert (Reg. szerint, pl.
af kenerf mar nem ért v. éretlen alma; Ahlqv. szerint part.
praet. apák sodak, a mi egyszersmind tagadó módgerundium,
az ige-tagadósítás harmadik módja szerint; de az ugyancsak
Ahlqvist közölte mordM. textusokban eléfordúl apák sodaf féle
alak is, pl. 100. 1. apák kistedíndaf oc-azirín cora nem ke
resztelt királyfi, 106. apák ervajaftfan „nem-nősített" vagyok
= nőtlen vagyok) || E. a sodaz nem-tudott (Eeg. a kundaz
nem-fogott, nicht gefangen).
4) Mint az -ms végű gerundium (infinitivus) tagadósítója
fordul elé af e mordM. mondatban: inon radan iladims adu,
stobi soh marhtinsa marsa af erams én Örülök a polban ma
radni, hogy ő vele együtt nem élni (hogy ne éljek).

B) 1) Az af, a tagadó szó a létigének praeteritumával
(-ilen, -elin stb.) mint a potentialis mód segédigéjével:
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M. egy. 1. afilen (afelen Reg.) E. egy. 1. avolin (avulin)
2. afilet (afelet)
2. avolit'
3. afil (afel)
3. avol'
több. 1. afílemá (afelemá)
több. 1. avolinek
2. avolide
2. afíleda (aféledd)
3. <3zWí
3. afil'ht (afelt)
Ezen tagadósitott segédigével a p o t e n t i a l i s - alakok
tagadósítása úgy történik, hogy utána a főigének bizonyos egy
forma alakja tétetik ki, — még pedig a mordM.-ban az a-végü
igetöknek ezen teljes töalakjuk (fa-: fa, soda-: soda), s egyéb
igetőknek kopott végű töalakjuk (pane- i pan, sime-: sim,muje~ :
mu), vagy ^ a, á ragos alakjuk (így rendesen Aklq. szerint, pl.
kuli-: kula, pele-: pelá) || a mordE.-ban pedig szintén a több
tagú a-végü igetöknek teljes töalakjuk (ráma-: ráma), de az
egytaguaknak -k ragos alakjuk (st'a-: stak); egyéb igetök
nek hol teljes töalakjuk (neje-: neje, műje-: műje, vano-:
vano), hol -k vagy -t ragos alakjuk (vano-: vanok, vant; teje-:
tejt, mole-: mol't). így a M. sodalen, vanilen, E. sodavlin,
vanovlin stb. állítólagos potentialisnak (§. 28, 4.) megfelel ta
gadólag :
K
M.
egy. 1. avóhú soda (vano v. z>aEgy. 1. afilen soda (vana)
2. afilet soda
„
3. afil soda
„
több. 1. afílemá soda (vana)

2. avolit' soda „
3. Ű^O/' soda
„
több.l. avolinek soda (vano, va
nok, vant)
2. afíleda soda
„
2. avolide soda „
3. avol't soda
„
3. afil'ht soda
„
Szintígy történik a tárgyi igeragozásbeli potentialis-alakok ta
gadósítása oly módon, hogy a tagadósitott afil, avol' segédige
veszi föl a kellő tárgyi ragokat :
Tárgy : „őt".

M.
1;
afilina
egy&. afilit
3= afilezá,
afilhtsd

E.
avolija
avolik
avolize

Tárgy:

„őket".

M.
egy. 1. = „ötu
2. = „őt"
3. afilhtsin,
afelizen

E.
avolin
avol't
avolinze
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,M.
E.
több . 1. afílisk (-lesk) avolinek
2. afílist (-lest) avolink
3. afiliz- (lez)
avolize
Tárgy: „téged".
M.
E.
l.afílihten
,
avolitin
egy3. afílensa
avolinzit
tb. l.iniin) afíledáz*)avolidiz
3. (sin)
„
„

M.
E.
több. 1. \
i = t. „öt"
.3. )
Tárgy: „titeket".

M.
E.
egy. 1. (mon) afildáz*) avolidiz
3. (son)
„
tb. 1. (min)
3. (sin)

Tárgy: „engem".

Tárgy

, minket".

M.
E.
M. '
E.
2.
afílemajt
avolimik
eg 2. (ton) afilemast avolimiz
egyavolimim
3. (son) afílemaz
„
3 afilemah
afilemast
avolimiz
több.
2.(mm)|
több. 2
engem
„
3.(sin) \
3 afjlemaz
PL, mordM. afilina soda nem tudnám Őt" v. „nem tudtam
volna őt"; min afíledáz mu „nem találnánk téged" v. „nem ta
láltunk volna téged". Meg kell jegyezni hogy a mordE.-ban ezen
tárgyi ragos tagadósított segédige mellett a főigének csak teljes
vagy kopott végtt töalakja áll: avolija soda, vano (van), lovno,
pel' (pele), saj (saje), pl. koda min avolidiz mu „ha nem ta
láltunk volna (téged)".
2) Az af tagadó szó a dara- (tara-) eonditionalis segéd
ige praesensével, a mordM.-ban :
egy. 1. af tárán
több. 1. aftáratama
2. aftárát
2. aftárátada
3. aftaraj
3. aftárájht
Ezen tagadósított segédigével történik a c o n d i t i o n a l i s alakok (egy. í. sodandárán, kulindarán, §. 28, 5) tagadósítása
oly módon, hogy eleibe tétetik a főigének töalakja, s ennek
végönhangzöja a tag. segédigének kezdő #-jába egészen beleol
vad ; pl. soda-, kuli-, pele-töl:
több. 1. sodaftárátama
egy- 1. sodaftárán
2. sodaftárát
2. sodaftárátada
3. sodaftáráj
3. sodaftárájht
egy. 1. kulaftárán, pelaftárán stb.
K

) Regulynél egyformán: afeledez.
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Tag. conditionalis, távgyi ragozással: sodaftárása „ha nem
tudom őt", stb. (§. 29, 5.) | sodaftáratá
„ha nem tudlak téged"
stb. (§. 30, 5) | sodaftarásamak
„ha nem tudsz engem" (§. 31, 5.,)

C) 1. T a g a d ó i g e, ind. praeteritum-beli ragozással:
M. egy. 1. asin v. ezín
2. ásít
ezít
3.

Í2Í2£

több. 1. asímá
2. asTífó
3. asist

Egy.

több.

Egy.
több

ez
ezímá
ezldá
est

Ugyanez tárgyi ragozással
Tárgy: „őt".
E.
M.
1. asiná
ezija
2. asit
ezik
3. asizá
ezize
1. asisk
ezinek
2. asist
ezink
3. <3SÍ£
ezize,
eziz
(téged'
Tárgy:
E.
M.
ezitin
1. asihten
ezinzit
3. asinsá
1. (min)asidáz
ezidiz
3. (sin)
„

egy- 2.
3.
több 2.
3.

Tárgy: „engem
E.
M.
ezimik
asimajt
ezimim
ashnan
ezimiz
asimast
asimaz

E. egy. 1. ezin
2. ezif
3. ez
több. 1. ezinek
2. ezide
3. est

egy3.
több.l.
2.
3.

{éjin)
{éjit')
{éjinek)
{ejide)

Tárgy: „őket"
E.
M.
ezin
= „őt"
= „őt"
ezit, est
asishíy asizen ezinze
\
= t. „öt".
)
Tárgy: „titeket".

M.
E.
egy. 1. (mon) asidáz
ezidiz
3. {son)
„
több. 1. (min) \
..
,u
Q ) • A I = „téged"
3.(sin) i
Tárgy : „minket".
M.
E.
egy. 2. (tön) asimast
ezimiz
3. (son) aslmaz
„
tb. %(tin) \
3.(««) | = " 6 n g e m

Ezen, praeteritumi (alanyi és tárgyi) ragozással való tagadó -igével tagadósittatik bármely igének i n d . p r a e t e r i t u m a — a mordM.-ban úgy, hogy utána vetve tétetik ki az
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIII.
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igének, ha tője a-végű, teljes tőalakja, egyéb igéknek meg ko
pott végű töalakjuk vagy pedig ? a, a ragos alakjok (tehát épen
úgy mint a tag. potentialisban); — a mordE.-ban meg úgy, hogy
az igének csakis -k v. -t ragos alakja követi a tagadó-igét; pl.
M. asin soda nem tudtam, asíma soda nem tudtunk, jasina soda
nem tudtam őt, asisk soda nem tudtuk őt [ maksí-: ásít maksa
nem adtál, asihten maksa nem adtalak téged | ndinde-: ashi
naindd nem láttam | ez ilad nem maradt, est Had nem marad
tak | műje-: asín mu nem találtam j náje-: ásít naj nem lát
tál, asímajt naj nem láttál engem || E. ezin sodak, ezinek
sodak, ezija sodak \ makso-: ezif makst j sa-: ez sak nem
jött, est sak nem jöttek | neje-: eziz nejk nem látták őt |
orca-: tín ezimiz orcák nem ruháztatok eugem | stb.
2) Imperativus-ragozással
tiltó ige):
M., egy. 1. fazan
2. tat
3. tdza

E. i lazán
Ha
Hazo

való tagadó ige (vagyis

M., több. 1. t'azama E. Hazanok
2. tádo
il'ado
3. t'ast
il'ast.

Ugyanez, tárgyi ragozással

Egy. 1.
2.
3.
több. 1.
2.
3.

Tárgy: „őt".
M.
E.
tazajnd
—
tak
ilik
t'azaza
Hazo
fazask
il'nek
t'ast
ilink
t'azaz
,
ilize

Tárgy: „téged".
M.
E.
egy. 1. fazajh ten
il'azdan
3. fazajnsa
il'anzat
tb. \.(min) fazadáz iVdiz
3. (sin)
„
„

Tárgy: „őket".
M.
E.
egy. 1. = „őt"
ilin
2. fajt
il't
3. fazasín
ilinze
több. 1.
2. | = t. „őí
3.
Tárgy: „titeket".
M.
E.
egy. 1. (mon) fazadaz
il'diz
(SOJÍ)

tb.

„

(tin)\
— „téged".
(sin)
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Tárgy: „engem".

Egy. 2.
3.
több. 2.
3.

M.
E.
tarnak
ilamak
tazaman il'amam
tamást
ilimiz
t'azamaz ilimiz
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Tárgy : „minket".

M.
E.
egy. 2. (ton) tamást
ilimiz
3. (son) t'azamaz ilimiz
tb. 2. (tin)
3. (sin) = t. „engem".

Ezen ragozott tiltó igéhez a mordM. a tagadólag imper a t i v u s - b a teendő igének azon alakját mellékeli; mely a tag.
potentialis és ind. praeteritumban is a tagadó-igét kiséri, pl.
tat soda ne tudj; tat jarhtsa ne egyél, sime-: tat sim ne
igyál, madi~: tat mad ne aludjál, kére-: tamást ker ne vág
jatok engem, naje-: tazaz ndj ne lássák őt | azíndl-: tat azinda
ne mondj, kadindi-: t'ak kadlnda ne hagyd őt, uci-: fajt uca
ne várd őket, avarde-: tat avarda ne sirj; de eléfordúl az
igének -t ragos alakja is, pl. NyKözl. V, 150. egy mordM. dal
ban) latse-töl: tarnak latst ne lőjj meg engem | szintén eltérőleg mora-töl: tat moraj „ne dalolj" (Ahlq. 132. 1., mordM.
dalban). — A mordE.-ban rendesen az igének teljes vagy ko
pott végű tőalakja követi a ragozott tiltó-igét: il'azo soda ne
tudjon, il'azo murda ne térjen vissza, Ha makso ne adjon, Ha
kengele ne hazudjál, il'-avarde ne sírj | cavo-: ilamak cav ne
ölj meg engem, ule~: il'azo ul' ne legyen, makso-: ilink maks
ne adjátok őt, sovavto-: ilimiz sovavt ne vigy be minket |
ritkábban az igének -t ragos alakja, pl. lise-: il'ado list ne
menjetek ki, kame-: il'ado kamt ne higyetek, pele-: il'ado
pel't ne féljetek.
3) Tagadósított mód g e r u n d i u m o t , mely az -£, -í
végű állítólagos gerundiumnak (§. 33, 1.) felel meg, képez e
külön tagadó adverbium apák, 2JL igének -k és -t ragos alak
jával, pl. M. apák sodak nem tudva (nem tudván), apák mol't
nem menve (apák mol't af packedat nem menve nem érsz oda),
apák robotak nem dolgozva [af ad'elasak el nem végzed],
pane-t'ó\: apák patt' nem hajtva, (hajtatlanül: a; p. ilats ki
nem hajtva maradt, pl. a marha, azaz: ki nem hajtották, otthonn
maradt) || E. apák jartsak nem evén, éhezve, apák simt nem
iván, szomjúhozva, apák udok nem alva, apák nejt nem látva,
nem látván, apak-arkst hirtelen, egyszerre (e h. apak-artst
nem gondolva, nem vélve; ige: arse-, artse-).
7*
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1. Jegyzet. A mordM. as- tagadó-igének van még ind. praesense és létigével szerkesztett ind. praeterituma is, ezen telje
sebb jelentéssel: „meg nem lenni, nem létezni" (praes. 3. „nin
csen, nincsenek"):
praes., egy. 1. asan
több. 1. astama
2. ásat
2. astada
3. as
3. ásít, ast
praet., egy. 1. aselen több. 1. aselemd
2. aselet
2. aseledd
3. asel
3. aselt. így a praeteritum Keg.
szerint, s Ahlqvistnál eléfordül (120. 1.) egy. 3. asil „nem vala
(meg)": asil alasats nem vala lova. Egyéb példák: as viza
nincs erőm | pekits uli, sulinza as hasa van, belei nincsen[ek] J
sorits as aniklaf gabonája nincs elkészítve (Ahlq. 126.) | valgims as kodand leszállni nincs hogyan = sehogy sem lehet
leszállni (ib. 114.) j mon aselen kutsa nem voltam otthonn
(Reg.) 1 ásat koda kadims nem lehet téged hagyni (tkp. „nem
vagy, hogyan hagyni") Reg. — A mordE.-ban arás „nincsen",
több. árast „nincsenek"; teljes praeterituma, létigével: egy. 1.
araselin „nem voltam (meg)", 2. araselit\ 3. arasel'; több. 1.
araselinek, 2. araselide, 3. arasel't.
2. Jegyzet. Kihagyott, illetőleg nem ismételt állítmányszóhoz tartozó tagadó-szó a mordM.-ban rendesen af pl. kuf cebdr, kuf af mon ramasa akár jó, akár nem [jó], megveszem
(Reg.) | jakat toza ili af jártál-e oda vagy nem ? (NyK. V,
145.) | mon ton sormattnen maksiná af tándi én a te írásai
dat adtam [valakinek, de] nem ennek (Ahlq. 102.) | snasaz
soúga, ancak af sembd vastiva dicsérik őt is, csak hogy nem
mindenütt (ib. 119.) | sevimajt, af ilanksa megettél engem,
nem másért., (ib. 135). — Szintígy as, pl. jakat' ervaks ali
as mentél-e férjhez vagy nem? (Ahlq. 106.) | mols oc-azirt
kudlzinza, nenga castka as oda ment a király házába, még
egy óráig sem [ment] (ib. 101.) | kuf sast, kuf as, mondien
semba soka akár jöttek, akár nem, nekem mindegy (Reg.). —
A mordE.-ban avol', mely tkp. „non est" ( = a-uf), egyszerű
tagadó-szó gyanánt fordul elé: mon avol'sen kis sin én nem
azért jöttem j avol' soűze, a tdfanzo sonze nem őt, hanem az

MOKSA- ÉS ERZA-MORDVIN NYELVTAN.

§. 35. M o n d a t s z e r k e s z t ö s e g é d s z ó k
tiók, nyomatékosító particulák).
,

101

(conjunc-

A) E n e l i t i c u s eonjunctiók és nyomatékosító particulák:
M. -ga, -ga, illetőleg -ka, -ka „is", pl. songa ő is, tohtsengd magadat is, tontskd te magad is Jj E. -gak, -jak és -kak
„is", pl. tongak te is, mastor lanksojak a földön is. — Ugyan
ezek meg M. -vik (==s E. -gak, -jak) és E. -ga ( = M. -ga,
-ga), mint nyomatékosítók a határozatlan névmásokon, 1. §. 22, E.
— Néha nyomatékosító -ga, -ga {-ka, -ka) imperativus-alakon:
M. ascika (e h. ascik-kd) „maradj csak, ülj csak" Ahlq. 128. ;
miké (miká e h. mik-ka) „add el csak" u. o. 130.; erka (er-ka)
„gyere csak" u. o. | E. erga (er-ga) „gyere csak" NyK. V, 84.,
tuka (tuk-, tujk-ka) „hozz csak" u. o. -95.
M. -kok (nyomat.): tdnikok „ugyancsak most, épen most",
tácikok „ugyancsak ma, még ma" (Reg.).
M. -na, E. -na, -n (nyomat.), némely kérdő és mutató
névmástól való adverbiumokon: kodana, stand, fa/tana (§. 18,
C), tiand, sidnd, tuvana, kuvand (§. 18, A.) J E. isfand (18, C ) ;
E. mezdeh (mezde mitől, miért), séden (sede attól, azért), NyK.
V, 107. 111. 85,, kodan a mint csak, mezen ugyan mi NyK.
V, 87.
M. -nga, -ngd (nyomat.): kidinga (ki: abl. kidd + nga;
1. •§. 22, E. 2.), kosínga valahol, akárhol (kosa hol),"as-kosínga
sehol, as-kovlnga sehova (kov hova); pestingd csak egyszer
is (rest egyszer).
M. E. -k (nyomat.), némely kérdő és mutató adverbiumo
kon: M. kosík mikor (kosa + k), estük (ós esta) akkor; stak
( — stand), kidík (ós klda) „ha", 1. §. 18, B. C. | E. istak (és
is fa) úgy.
E. -zo, -ze (nyomat.), és „pedig" (=or. KG) : ad'a-zo „rajta
csak", isfazo szintúgy, épenúgy (MyK. V, 83.), nej keze épen
most (nejke, nej most); ton-ze oznínddrat „te pedig, ha imád
kozol, . ." (Máté 6, 6.).
M. -li (-eli, -ili), E. -li kérdő szócska (==of. JTH).
B) K ü l ö n á l l ó conjunctiókúl a mordvin nyelv saját szó
készletéből használ ugyan néhány adverbiumot, mely relatív
vagy demonstratív névmástól származván alkalmas a mondat-
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kötésre; de nagyrészt nem is szorul ilyenekre, minthogy mel
lékmondatok helyett többféle gerundiummal is élhet, sőt gyakran
a mondatok kapcsolatát még meg sem jelöli (azaz áauvSsrov-nak
hagyja). Az orosz nyelv hatása azonban már megéreztette a
mordvin nyelvvel több külön kötőszóknak szükségét s ezeket
a mordvin nyelv egyenesen át is vette az oroszból (a honnan
már egy-két encliticus particulát is kölcsönvett); egy-két eset
ben meg az orosz conjunctiónak fordításához folyamodott {mez,
meks ±= ITO, ist'a meks úgy hogy = Taio. ITO, avol' koda sem
mint, Heaíein). De meg kell jegyezni, hogy az egyes kölcsön
vett orosz conjunctióknak csak egy részük szerepel általánosan
s jóformán nélkülözhetetlen (pl. a de, ali vagy, di meg, de,
kut] kos habár), más részük csak az erősebben oroszos táj- vagy
akár egyéni beszédben fordul elé (általán véve oroszosabb az
erza, mintsem a moksa-mordvin).
1) Mordvin eredetű conjunctiók : M. kida, kidik „ha" (v. ö.
koda „hogyan" §. 18, C, 2.), koda „a mint, ha" | M. estínga,
estinga „mégis" (esta akkor) | M. sas, E. seks „azért"; E. seks
„mert" | M. mez, E. meks „hogy" (dass ; v. ö. ITO) | M. kílá
ugyanis (ton k. simsak te ugyanis megiszod Ahlq. 99.) | M.
taraj „ha" (1. §. 28, 5.) [ E. nesak „mert" (alkalmasint e h.
nejsak „látod") | M. nalna „sőt, még — is".
2) Az oroszból átvett conjunctiók: ME. a „hanem, de,
meg" | M. ali, E. ali, ili „vagy" | M. dí, da „meg, és, de",
E. da J ME. i „és, is" | M. kut', hús, E. kot] kos „habár"
(xoTb) j kut' i (kaf i Ahlq. 131.), E. kot' i „habár — is" | M.
kuli „minthogy, ha", E. koli „mikor, ha" (KOJH) | M. píta, E.
buttabi „mintha" (óy^io, óy&io óbi) j E. bu (sor. ÓM) mint a
potentialis módnak fölös kísérője (Nyit, V, 91. inon bu nejwilin, mon bu vanuvulin)', kodabi „ha" (koda-óbi, v. Ö. ecua-óbi) J
E. búdé, budi „ha" (fent 80. 1.) J M. sta, sto, E. sto „hogy
(dass)" (mo) | M. stobi, E. stobí, stobu „hogy (dass, damit)"
(<ÍTOÓH) I E. nezeli comparativus után „mint, mintsem" (Heacem) [
M. adnaka, E. odnako „de, azonban (opaKb). '
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III. Nyelvmutatványok.
1. (Moksa).
Erast at'at babát kafinest. fka corasna; i korhtajht:
„mess irnez-s) tonaftlsask coranká, sokamd ali moramá?u.
bahas korhtaj atati: „tonaftíndarasask sokamd, pák son sinivi; a ér tonaftlsask morama.u atas korhtaj babati: „moramd tonaftímda er maksisask tonafnems raznaj kals."
Maksíz corasnen atandi tonafnems. sd atas korhtaj
corat alantsii: „er lad'asask stand: kida ton kolma kizlda
melá coratsen sodasak, savk estit, mon tonafnemda mezevlk
af saván; a kida af sodasak, uleza son moh." — karmas
atas tonafnemínza. pervaj tonaftizá sembd lomah-kalhnendi;
tosa tonaftizá zuvatan kalti, i mekeli tonaftizá narminkdlti. coras kolma kizista tonats, i atada láma sodaj. son
sodasi, kona pinkt saj al'ats; son tus al'ants karsis, a atati
lattá asíz az. coras korhtaj alantsti: „varjak alaj, ton kosik mol'at, min son tisamaz sakolks; son tdftama tonafnidinza
koms-vehksiá, mon kolma-gemencesan. son min noldasamaz
pirfi, min valktama fká olginá lanks, mon ul'an vide siresa
kolmices. sá-meldá tisamaz fká-ponasa ajglrks, mon tijan
prea sárádiks. kohmceda tisamaz gtdiks, min taga valktama
olginá lanks, mon ul'an kerji siresta kolmices."
Coras tus meki at'at pali, corat al'ats mol's toza. atas
tisin sembin sakolks, noldasin pirf, sin valkst olginá lanks,
i korhtaj corat alantsti: „sodak es coratsen11. son corants
sodazá: „mon corazá, at'aj, tá*. — tosa son tisin fká-ponasa ajglrks, corat al'ats taga sodazá; mekeli tisin guliks,
sin valkst semba olginá lanks. atas korhtaj corat alantsti:
„er sodak coratsen". son corants sodazá i savizá kudu. —
Moliht kigá, karsizist liikrandis; krandisis korhtaj, a atas
af sodasi, mest son korhtaj, i kizifnisi corants: mest, coraj,
korhtaj krandisls?íl. coras márks: „mon tet, alaj, af azsa,
mon azindárása, ton mon, kutsta pantsamak". al'ats márks:
„mon ton, coraj, mess pattá; tráizivík mon ancak ton-at".

104

BUDENZ JÓZSEF

coras al'antsti azlndizd, mest korhtaj krandísís: „pa mest,
al'aj, son korhtaj: ton kila moh pilgin-stama-vedezen simsaku. at'as corants kutsta panizd.
( A h l q v i s t , 97. 1.)
(Eövidités: p == oroiz szó.)
at'a öreg ember; baba (p) öreg asszony, anyus; cora, cora
fiú, ifjú, legény — i (p) és — korhta-, korta- beszélleni, mon
dani — tonafü- tanítani, soka- szántani, mora- dalolni, hang
szeren játszani — pak igen, nagyon, erősen — sinivi-, sinivetörődni, gyötrődni (v. ö. sinde- törni, frangere) — raznaj (p)
külömböző, különféle — kai (E. kel') nyelv — maksi-, E.
makso- adni.
tonafne- freq. tonafü
al'a atya ; ember (mann), paraszt
— láda- alkalmazni, intézni (p lad'i-); stand (§. 18, G.) — kida
ha — kiza nyár, év — meld §. 17, 29. — soda- tudni, ismerni,
megismerni, kitalálni; savi-, sdve- venni, elvenni, kapni (E.
saje-); — karma- kezdeni, hozzá fogni; — pervaj (p) első;
elsőben, először — sembd mind — loman ember, menseh — tosa
§. 18, A.— zuvata, zivata (p) állat (tier) — mekeli §. 18, B, 2. —
narmín madár — tonadl- tanulni — láma sok —• pingd abroncs ;
idő, kor (pinkt, v. ö. §. 18, B, 4.) — sa- jönni — tűje-, tu- el
menni, elindulni — karsis §.• 17, 11. — lad (p) mód (af lattá
semmiképen, semmit sem) — azl- mondani — varja-, varzanézni — kosik mikor (§. 18, B.) — mole- menni, oda menni —
tije-, ti- tenni, csinálni — sakol (p) sólyom — taftama ilyen,
§. 22, C, 5. — tonafni tanuló — komé húsz, vehksid §. 22, A. —
nolda ereszteni — pirf udvar, kerítés — valgl- leszáll, olga rúd,
pózna {olgina dim.) — lanks §. 17. — vide egyenes, igaz, jobb
(dexter) — sird szél, oldal — samelda%. 18, B, 2. — ajgír mén,
csődör — pona szőr — prea §. 22, B. — sdrddi beteg — gúla,
gulu (p) galamb — tagú megint — kerji bal.
meki §. 18, A. — pali §. 17, 20. — kud ház (kudu §. 18,
A, 5.) — ki. M —karsízíst: karsis — lije- repülni — krandis
holló — a (p) de — mest: mezd — kizifte- kérdezni: kizifnev. frequ. — mafge- mondani, parancsolni — pane- hajtani, elhajt,
elkergetni — pattá-: pane
tra- (trea-, tra-) etetni, táplálni,
nevelni: trdj etető, eltartó
vik (nyomatékosító) §. 35. (v. ö.
§. 22, E, 2. mezevik, kivik) — ahcak csak — azíndí- frequ. azl— va nézd! (vaní- nézni) — kíld ugyanis — pilgd, pilge láb
— sta- mosni — ved víz — sime- inni.
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2. (Moksa).
Erast ascist atat babát kafinest. sin kafta tráj corasna,
kafta savf ervdndsna. ocu corasna ervan pdldd pavasci. ocu
ervanants kockdravat panarínza, pilmanzavat sormanza, surpreavat ozanza, kener-pakarga sormanza.
jolma corats ervan pdldd af pavasci; pilmanzavat panarinza, kener-pakargat ozanza, sur-preavat surildanza.
suvas kudu sa suduft mirdits, korhtaj ervantsti: „ada,
saftd at'ah kudu ddddtsen pali injiksu. — est a uslts loskídinzín kockamd, son aniklas pasten-sukskdt ednanzín. mirdíts
aniklas kucema-peti alasants, ervats lihnisín ednanzín, ozast
nurtti, tust injiks. tusta virga lasma-tirvas nat sudufnen
targasin; vassá jorasin pasten-sukskat ednanzín, tosa povas
aksa loksti ervants.
alasants sarftizd, kudu tus. virga jotas javsez, paksava
jotas vdskiz, veleti suvas moraz; panjízd ortat, pirfi suvas
kistiz, kucemasta kucis laskíz, kudu suvas vackai.
ddddts kizifnisi: „peskats-eli, ednaj, moh uniknanendi
scavasna?Li — „peskats, dddaj, scavasna, pak cebdrsta sin
asciht."
kuva jakaj sa pinis, avardi, selma -vedenzin af naftsind;
son ddddnats ndisin: „ton ko tiit, palás pina, ervdndzen
marht<a uniknen?a — ton unikittnen, ddddkaj, fajt uca\ ton
unikna kurta lasma potmisiht, ddddsna lasma-tírvasa langizist vani,pejdi.u — „mess taftana, coranáj, ton tiit? — „mon
t'aftana sas tiin: Hat mádat, mon sutsat; sobdava steat, mon
sutsat'1.
esta sodniz ftalu kddenzin, ksnis kavádindaz pilgenzin;
est a saviz paksa kuckas, másta videva lotks pitiz, langizinza
marást pengat, kirvastiz, son pinet polhtaz.
. ( A h l q v i s t , 136. 1.).
asci- lenni, létezni, el lenni, állni, maradni — ervd nő, fele
ség — ervdnd meny, menyasszony — pdldd §. 17. — -pavasci
szerencsés — ocu, ocu nagy — kockára sark, lábsark — panar ing
— pilmanza, -nja térd — sorma hímzés, czifraság; írás — sur
ujj — oza ruha-ujj — kener alkar: k.-pakar könyök — jolma
kis, kicsiny (v. jomla) — surildá'rojt, czafrang — suva- bemenni
— suduf átkozott, szegény (sajnálni való) — mirdd férj — ada
gyere, rajta! — dada (dada) anya — inji vendég — usidh kez-

106

BUDENZ JÓZSEF

deni — losklt (p) folt, rongy — kocka- összeszedni — aniklakésziteni — páétá mogyoró — suks féreg, szü: sukskd (dim.) —
ed, id gyermek: edna (dim.) — kucema lépcső — pe vég —
alasa ló — lihte-, fr. lihne kihozni, kiereszteni — oza- leülni —
nurda szán — tusta sürü — vir erdő — lasma mélyedés, völgy,
mélyút — tirvd, túrva ajak; szél (margó) — jota- mellette el
menni, átkelni — targa- húzni, vinni — vassá, vasenda legelőbb,
legelsőben — jóra- hajigálni — pova- fojtani, fölakasztani —
aksa fehér — loksti hattyú — éarfti- megfordítani — javse- jaj
gat, ordítani — paksa mező, szántóföld — váéke- fütyölni — vela
fala — panjt- nyitni — ortd, tb. ortat (p) kapu — ki ét e- tánczolni — kuce- hágni, fölmenni — laske- futni — vacka- tapsolni
— peékdde • kiáltani — uník (p) unoka — écava nagyanya —
cebdr jó, szép — kuva §. 18, A. —- jaka- járni — pina kutya —
selma — szem, ndfte- mutatni, náje- látni — ko §. 18. — palás
dühös, veszett — marhta §.17. — ucl- várni — kurta meredek
(p) — potmlsa §. 17. — pej de- nevetni — t'aftana §. 18, C. —
Hat este — madi- lefeküdni, elaludni — sutse-, fr. sudi- átkozni
— éobda sötét: éobdavakorán reggel—stea- fölkelni; esta akkor
(§. 18, B.) — sodi- kötni: sodne- (frequ.) — kád kéz — keni vas
kavádínda- kovácsolni (p. kova-) — kuckas §. 17, 9. — mást a
mell — lotka gödör — piti-, puti- letenni, odatenni — mararakni — pengd tűzifa — kirváste- meggyújtani — polhta- égetni.

3. (Erza).
Erast atat babát, ejdisk (ejdist) arasel't. mols at'as bazarov, ramas pursez, tujize kudov. antst, antst sonze, kajs
poks tuvoska. kardazusk (st) ul'nes beran: tavo-koda panzinze udals ortatnen, mens paksav. mol's, mols kijava, god'avs tenze numolo, kevstize: „tuvo pataj, kov molat ?u „mol'an kov selmen nejit; mánel't mastort kaladitu. „sajimak i mon
martot!" sajize martonzo. artst, artst, god'avs verges: „tüvo
pataj, kor mol'tado?u „molTanok kov selmenek nejit, mánel't
mastort kaladít". „sajimiz i mon!" sajiz i vergezent. artst,
artst, god'avs ovto: „tuvo pataj [stb.]. — sajiz i ovtont.
artst, artst, god'avs rives: [stb.]". — sajiz i rivezent martusk. artst, artst vasov, ué meri tuvos: „davajte, jama cuvtanok, kekétanok /" karmait cuvmo, tuvos sudosonzo, ovtos
lapasonzo; cuvst poks jama. tuvos meri: aído tin famante
(-nteri), a mon tavattadiz. sín vejks sovast tov, a tuvos su-
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dosonzo tavadinze, i sohs tus kudov. — a sin toso erast ci
kavto, i lamo vacomst jamant-esne. korlít jutkovast:
vdaj
zerebejse kajatanok, kin sede ikele sevmeksil. kajáit zerebejse,
satots numolont sevmeks. stb.
(Nyelvt. Közi. V, 90. 1.).
éjed' (M. ed, id) gyermek — arás nincs — bazár vásár —
ráma- venni, einere — pursez malaez — tűje- hozni — andoetetni — kajs e h. kasé (kaso- nőni) — poks nagy — tuvo disznó
— kardas udvar — beran rossz — tavo-koda: tavo §. 22, E.,
koda 18, C, — panzo- nyitni — udals hátulsó — mene- mene
külni, megszökni. — kijava §. 15, 6. — god'avo- találkozni —
numolo nyúl — kevste- kérdezni — pata néne — mdnel' ég,
menny, mastor föld — kalado- bomlani, összeszakadni — sajevenni — marto -val, -vei — ardo- futni, utazni — verges farkas
— ovto medve — rives róka — vasov §. 18, A, 5. — us (p) már
— davajte (p) „adjatok, hadd" — jama verem (p) — kekse- rej
teni ; elrejtőzni — cuvo- ásni — sudo orr, lapa (p) talp (medve-t.)
— mere- mondani-— azo eredj! tavado- befedni, betakarni —
— vejks egybe, öszve — sova- bemenni — lamo sok — vacomo •
megéhezni — korta- = M. korhta — jutkova §. 17, 10. — daj (p)
„hadd" — zerebej sors (loos) (p) — kaja- vetni — seve- enni,
megenni — satodo- jutni, esni (részül).

: -

4. (Erza).

Paksas páros, poks paksas! kel ej paksaso kal'-pulo, kal'puloso cej-pulo, cej puloso jaksargo. pizes navaz nereze,
sijas navaz pilgenze; vason-pejel't pulozo, kavto tarvast
sovnonzo.
sado jutást, eziz nejk; kavto jutást, eziz nejk. kijava
juti o)(otnik, ledemazo lanksonzo; nej ize jaksargon i artsi
cavmonzo. „H'amak cav o%otnik, il'amak cav od coral kal'nes
peskse pizede, pizes peskse alnede, alnetne peskse levkskede.
kodah livtsín levksketnen, seste moh cavomak, seste moh ledemak. budi moh nej letsamak, estet a-paros uli.u i tut sajize,
cavize; i lavtov langa kajize, tus kijava moleme.
vele cires packules, ojmseme lotkaksnos: lazamo-valgej
kajatuts. orta lanks packules: kardazos peskets lomahde, kudos peskse raskide. sazorozo lisniksnes lazamo-paca ketsenze,
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i ist'a mefneksnes: „al'akaj al'akaj, mezen paro ton tujif, me
zen idi ton kandit'} ne ezemnes kulos tetanok, omoce ezems
kulos avanok; kerc pelej kulos sajih polat, kijaks jans l'ukst'adih lanss (lansis) pize takat.
Paksa mező, paro jó, poks nagy — kelej, kelev széles
— kai' fűzfa; pulo fark, nyél, bokor; cej sás — jaksargo récze — pize zöld; réz — nava- mártani — ner orr — sija
ezüst — pilge láb — pej el' kés: vasoh-pejel't olló — tamás
sarló — sov, sonone, sonno szárny — sado száz — juta- mel
lette elmenni, múlni, átkelni — eziz §. 34. — o%otnik (p) va
dász — ledema (lövő szer) puska — artse-, arse- gondolni,
vélni, tanakodni — cavo- (M. savi-) ütni, megölni — il'amak
§. 34. — od új, fiatal — kal'ne: kai' §. 12, a. — peskse tele,
jtííze fészek, #/ tojás, levks kölyök, madárfi: lenkske §,12. —
kodah, §. 35. — livte- (M. lihte-) kihozni, kivinni, kikölteni —
seste §. 18, B. — ledé- lőni; kaszálni — budi (p), §. 2S, 5. —
a-paro, §. 34, A. — í" fz/í (p. i to) s csakugyan (mégis) —
lanton váll — kaja- vetni — íM/e-, í«- elmenni, elindulni —
vele falu — cires, M. sVres, §. 17, 19. — packule-, packude-,
érkezni (§. 25, 3, $.) — ojmse- pihenni — lotka- megállni (25,
3, §.) — laza- jajgatni, megsiratni {-mo §. 13, b. c.) — nalgej
(M. vajgel) hang, szó (vox) — kajatudo- hirtelen hangzani,
fülhez ütődni (hang) — peskede- megtelni — raski rokon, ro
konság — sazor húg — lise, lisne- kimenni, kijönni (§. 25, 3,
a. 6.) — paca kendő — ked, kdd kéz — mere- mondani —
al'a, al'aka bátya — mezen {-n §. 35.) — kando- hordani,
hozni, vinni — ne, omoce (omboce) §. 24, A. C. — ezem lócza —
tet'a, tata atya — ava asszony; anya — kerc,kers bal; pelej
§. 17. — pola feleség —sajih e h. saji-ne, v. ö. tirine, tirin
= M. trdjnd (eltartó, nevelő); sajine itt nom. acti értékével,
v. ö. §. 13, e., §. 32,1.) — kijaks házföld — javs középre (tő:
javo e h. javov = M. jauf [haj-választék]: ige \javo-, M.javí„elválasztani, osztani", 1. §. 13, d.) — l'ukst'ade- hintálni, rin
gatni — lavs, dim. lavske bölcső — pize zöld (újon született),
t'aka gyermek.

5. (Erza).
Máté evangéliumából: V, 1. nejei ze narotst son kuzez
pando pras, i koda ozas, seste malav sast tenze tonavlicanzo.
2. i son panzoz kurgonzo karmaz tonavtomost slhst, kortlez: 3. talanont niscejt ojmse, seks slhst uli mdneleh ina-
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zoro-kirdima. — 11. talanovdado tín, zardo tink karmíí
cavnomonk, kravtomonk, erva beran val tindenk tergeme
naprasno moh kis. 12. kecado, vesela ulede, lamo pandavksonk uli tink manel'se; istaze kravtlze proroktnehgak, konat
ulest tindenk ikele. — 13. tín sal modanen;
jomavtindarasazo vienze, mejse saltoms? son mejle mezeks-gak a mastovi, ancák kajams mastorov, pilgen alov lomatnenen. —
14. tín mastoron valdotado\ a keksevi os ascemste pando
praso. — 15. kurvastlez sta-tol a putsíze sonze keksez posiída alov, no sandái lanks, i valdovi vesemenen, konat ascit
kudoso. — 16. ista tink valdonk valdozo lómat ikele, nejevlize sin tink paro tevénk i slavavlize manel'se tatánk fink.
— 17. ilink arsek, meks mon sín kalavtomo zakonon ili proroktnen; mon sin avol' kalavtomo, no pradmo.
VI. 6. ton-ze oznindárat, sovak utomozot tont i solgík
kenksest es mel'gat, oznok tataién konas tajnaso, i tatát tont
nejez salava pantsazo' tent valdova. — 7. oznomsto-ze Ha
kortle nskula, koda idolon sukunicat; sin arsit, meks lamo
kortlemstest marest idit. — 8. il'ado ul't slnst kond'amost,
seks tatánk tink sodasazo, mejse asci nuiank link, vásmedenk
ikele tink sonze kátstenze. — 9. oznodo tín ista: „tatanok
minek, kona erat manel'se, uleze lemet tont svatoj; — 10.
sázo minenek inazoro-kirdimat tont; uleze olat tont, mastor
lanksojak ista-koda manel'se; 11. erva cin kesének maksík
minenek te ciste; 12 i kadík minenek pandomonok minek,
koda min-gak kattanok pandícatnenek minek; 13. ilimiz sovavt minek bedas, no vanomiz minek beransto; seks tont uli
inazoro-kirdimat i viet, i slavat pinges, amin}1
XIII, 24. máneleh inazoro-kirdima lomanen kondamo,
konas videz paro videkst paksazonzo. — 25. zardo-ze lómat
udost, saz a-veskica sonze, i videz pakort tojzurost jutks
tuz. •— 26. zardo lisest videkstne i karmast kolos tejme,
seste nejevst pakort-gak. — 27. samsto-ze slugat jovtast azornen: bojárom, avol'-li paro videkst vidit' ton paksasot tont ?
kosto-ze prast pakortne? — 28. son jovtaz tenst: a-paro
loman teh tejize. slugatne jovtast tenze: melezet tuji-li, min
moldanok, kockssínek sínst? — 29. no son jovtaz : il'ado, stobí
kockamsto pakortnen ilink targa vejse martost tojzurost-gak-
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— 30. kadink kasoms ten i ombocest vejse numoh skas, i
numon skasto mon jovtan nujicatnenen: purmínk vasha pakortneh i sulmsínk slnst puls pultamon kis sífist, a tojzurost
purnink utomozon mon.

IV. Moksa-mordvln mondatok Reguly
jegyzeteiből.
Midőn a Nyelvtud. Közi. V. kötetében Reguly hagyomá
nyának a mordvin nyelvre vonatkozó részét kiadtam, melynek
II. számát „Regulynak nyelvtani jegyzetei a moksa-mordvin
nyelvről" teszik (115—145. l.)7 még nem volt kezemnél egy
csak későbben elékerült csomó „Mordvinische Notata", melyek
szintén főleg a moksa-mordvint illetik. Ez utóbbi „jegyzetek
ben" Reguly közöl ugyan a név- és igeragozásról is néhány
paradigmát, de jobbadán a nyelvtani alakok használatát, szóés mondatkötési viszonyokat illustráló mondatokat gyűjtött össze,
melyek látnivalólag a mindennapi beszéd nyelvének töredékei.
Mint ilyenek ez elég nagy számü mondatok bátran fölérnek ösz-*
szefüggő szövegekkel, a milyeneket maga Reguly nem írt le ; sőt
sokhelytt olyan nyelvalakot találunk e mondatokban megvilá
gítva, melyre az Ahlqvist közölte hosszabb szövegekben is hiába
keresünk példát. Másutt még meg nem figyelt nyelvalak is fordul
elé bennük, pl. személyragos tag. módgerundium (apák azínttink
187. sz.), -nek ragos comitativus (43 — 45. sz.). Végre annál
fogva is érdekesek e mondatok, hogy a moksa-mordvinnak
olyan árnyalatát tüntetik föl, mely az Ahlqvist által ismertetett
nyelvtől némileg eltérő, még pedig hangalakjával már az erzamordvin felé közeledik (pl. rövid szóvégi a és szóközépi l helyett
gyakran o; rendesen hiányzik a t előtt betoldott h, §. 10, a.).
A mi az itt következő közlésemet illeti, Regulynak az ő
mondataihoz csatolt orosz vagy német fordítását, a hol félreértés
nem lehetett, egyszerűen magyarra tettem át, s esak ritkán
mellékeltem az eredeti oroszt vagy németet. De a mordvin szók
átírása gyakran némi igazítást is kívánt; mert felismerhető,
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hogy Reguly ez utóbbi „jegyzeteiben" nem annyi gondot for
dított a mordvin szók leírására, mint az előbbi (Nyelvt. Közi.
V. kötetében közölt) jegyzetekben vagy a mordvin szógyűjte
ményében, így gyakran elhanyagolta a szükséges jésitést (pl.
molanA írva mol'an helyett); rendesen csak e-vel írta nem csak
az a-t, hanem az e-t is, mely átírásomban í, mely helyett néha
i is fordul elé nála (mélyhangú szóban is, meg a hol beleol
vadt j nem jöhet számba). Ilyen, különben Regulynak másutt
követett írásmódjához alkalmazkodó igazításokra följogosított
már az is? hogy egyes helyeken maga Reguly is későbben ki
igazította előbbi írását (pl. e-i a-re). Természetesen érintetlenül
hagytam olyan hangalakbeli külömbözeteket, melyek az ö spe
ciális moksa-mordvin táj nyelvére nézve jellemzőknek látszanak
(pl. láma, marta mellett lamo, marto; tejenza, teinza stb.).
I. fása láma pengada itt sok tűzifa [van] | 2. saldatks
(-tiks) sluzas katonául szolgált, saldatka arás katona lett | 3.
postufoks (v. postuflndi) sivetksnes pásztornak szegődött | 4.
mon son saldatks tiend én őt katonává tettem; popíndi tiend
pappá tettem (őt); kockask golovandi bírónak választottuk |
5. mon tejenze obmancik mérgen én őt csalónak mondtam [
6. mon cajendah: son ruzen gondoltam, [hogy] ő orosz | 7. robotnikesta kupeceks arás munkás (napszámos)-ból kereskedő
lett | 8. alaks vaststa bajarks arás parasztból (paraszt helyből)
úrrá lett | 9. popoksta (v. popoks siste) saldatks tiend papból
(papságból) katonává tettem J10. modamarin vina, modamarista
tif pina krumpli-pálinka, krumpliból csinált p.; lovin loman v.
lovlsta loman tien hó-embert v. hóból embert csináltam.
II. td sufts serista kasis (kasis) ez a fa fölnőtt maga
san j 12. pokardvsta kerizd kivágta gömbölyűre (Kpj^rjio) | 13.
aksasta ndivi fehérnek látszik | 14. aksasta rauckíts fehérből
fekete lett (feketedett); kozasta skudnajgats gazdagból sze
gény lett; serista alnenesta tiend magasból alacsonynyá tettem ;
ocusta jolma tien nagyból kicsinyt csináltam | 15. kolmova (niluva, kemenga) sazns háromfelé, három részre (négy-, tízfelé)
szakadt | 16. nileste kavksa tiis négyből nyolczat csinált j 17.
td uztr-kdciks (v. kdckiks) ez fejsze-nyélre való (Ha Tonopame) j
18. uzír-kaciksendi uskin fejsze-nyélnek hoztam | 19. urmat-
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ezda (v. iirmada) kald'augíts a betegségtől (v. betegségtől)
megsoványodott | 20. td sájs psit-ezda (v. psida) kosks e mo
csár a hőségtől (v. hőségtől) kiszáradt.
21. robotada (v. robotat-ezda) sizen elfáradtam a mun
kától | 22. ta innat-ezda Íreden e bortól megrészegedtem | 23.
javidemat-ezda (v. javidemada) asez masto kortamo az ijedt
ségtől nem tudott szólni [M. psit-ezda (v. psida) kajaza oronts
a hőségtől levetette a subáját-J 25. pizimt-ezda asen molu az
esőtől nem mehettem | 26. vorovaman-ksa (vorovamants^inksá)
piksez lopásért (lopásaért) megverték őt j 27. alasanksa sas a
lóért jött j 28. kals v. kallnksa tus halért ment; inizis v. intzinksa málnáért | 29. inzit^inksa ramajnd a vendég számára
vettem J 30. son kuvalmanza san, eran t'asa ő érte jöttem, élek
itt; al'dtsen kuvalma kerd'an a te atyádért (atyádra való tekin
tetből) tűröm.
31. alasan kuvalma kot^tan beszéltem [vele] a lóról \
32. kalín kundamants marto eraj halászatból (halfogással) él;
torgovamants marto kozakats kereskedés által meggazdago
dott | 33. mon son vazents kőrás (v.jakafints kords) sodajnd
megismertem őt sapkájáról (v. járásáról) | 34. robotnik veldd
kuciz egy munkástól (m. által) küldték el; son veldenza ert
part kucin ő tőle (ő általa) üdvözletet küldtem | 35. son tan
rucanksa makslza ő ezt egy kendőért adta | 36. mon tan valfta
ramajnd én ezt egy rubelen vettem; jarmakta robotaj pénzért
dolgozik j 37. peilsa kersan késsel vágok; kdtsa amel'aj kézzel
merít | 38. mon son mantsa piksind megvertem őt bottal; vihtsa
nelgezd erővel (erőszakkal) vette el | 39. mon son lemsenze
serind én őt nevével kiáltottam | 40. kit vajgelbesa unksnez
az utat verszttel mérték.
41. ta peilt marhta ezzel a késsel; mon kucuvlzen marto
jartsaj az én kanalammal eszik j 42. al'ants marta sas eljött
az ő atyjával; sabana marta sas gyermekkel jött J 43. sufta
tar adnék lopanek (~neg) a fa ágastul levelestül; vaíneg asci
sapkában (sapka a fejében) áll J 44. panarneg vetti pras ing
ben esett a vízbe | 45. seveza preanek tolganék megette fejes
tül tollastűi | 46. ocu varmane (v. varmasta) as kodand molems Volgává nagy szélben (bei grofíem winde) nem lehet a
Volgán menni j 47. taftama irdazlsta (v. írdazne) ilyen sár-
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ban (azaz: mikor ilyen sár van); kald'au kine (v. kiste) rossz
útkor (mikor r. üt van, bei schlechtem wege) | 48. sort mosklks
kort aj ő mordvinül (moksáúl) beszél j 49. lomaniks asci embe
rül (úgy mint ember) áll; lomaniks ndivi embernek (ember
gyanánt) tűnik föl | 50. son erdj kőzd lomaniks ö gazdag em
berül él (als reicher mann).
51. mon latson eckd oly vastag mint én; varsi latso
ravza oly fekete mint egy varjú | 52. son mon kelsaman es corants latsa ö engem szeret mint a maga fiát | 53. ruzín-gords
jakaj orosz módra (öltözve) jár | 54. tan-gords tik tedd e
módon, ekképen J 55. jakamants koras sodavi járása szerint
(járásáról) ismerhető meg | 56. pilge-kinken koras mumaz láb
nyomunk után talált meg bennünket j 57. Idmbesta scas mele
gen öltözött j 58. tiften tiften egyenként, kaftan kaftan kettenként, kemenen kemenen tízenként, stadan stadan nyájasként
(cia/iaMH), ajlamín ajlamin apránként, lassanként ,• valfin valfín luvsajnd rubelenként olvasom (no pyöJHMn) J 59. er lomants
tiften valf pandi minden ember egy-egy rubelt fizet J 60. jalga
jakaj gyalog jár, lastd jakaj lóháton jár, krandassa v. nurtsa
jakaj szekerén v. szánon jár, lotkasa ujendi csónakon jár (tkp.
úszik).
61. kirtapa madíz asci mezítelen fekgzik; kapa (pilksa)
mezítláb | 62. pilkta (v. pilgeda) pouftaf lábánál fogva föl
akasztva | 63. prants lanks véts pras fejével (fejére) esett a
vízbe j 64. as kast moli (minden csendes — ha társaságban
mindenki elhallgatott) | 65. mon td vastiva jotan en ezen a
helyen mentem át j 66. veles suvatama bemegyünk a faluba;
véli Hadi a faluban marad | 67. prd-potmeza,
mdstd-potmezd
sdrddi fejem, mellem fáj (belül) J 68. stenaso nurgi falon függ J
69. pikss (piksti, pikst-es) kundas kötélbe (a kötélbe) fogott
(kapaszkodott) | 70. suftopredsta fáról; kuct kudpredv mászsz
föl a házra.
71. sett langa moli a hídon megyén; pengdtnen langa
jotas átment a hasábfákon | 72. kdz-girdi mon lanksín harag
szik (haragot tart) én reám | 73. mon ervezd saceftemd lanksa
feleségem azon van hogy szüljön j 74. alxnza lihtemd lanksit
tojásai kiköltésen vannak (közel a kiköltéshez) | 75. art bajarti,
azint menj az úrhoz, mondj (neki); bajart tes ilats az úrnál
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. X H I .
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maradt | 76. popín tesa erdj a papnál él (lakik) | 77. loman tes
mol'an emberhez (valakikez) megyek j 78- tona at'dt testa saj
attól az öregtől jő | 79. cerkavt vakssa erdj a templom mel
lett lakik; kdskavt vakss, vakssta a zsák mellé, mellől | 80.
alázenpdlá atyámnál; saratst (siratst) loman pdlga szétmen
tek más-más emberekhez (pa3oni.iiicb no mum-b).
81. ost pali tus elment (indult) a város felé; ost pdlda
sas a város felől jött | 82. varmas td-pdldd faj a szél erről
fuj ; pal-ve pdlda éjszakról, sin-valgoma pdlda nyugatról J 83.
kida siresa erdj az úttól félre lakik | 84. ila sires tus más
vidékre ment | 85. omo sirgdkis
ceber a túlsó oldalon az út
jó | 86. vort siri eredj félre (az útból) | 87. álasatnen jotksta
kafta kockán a lovak közül kiválasztottam kettőt j 88. álasat
nen jotkova jakaj a lovak között jár | 89. coranetnen jotksta
konan konah piksen a fiúk közül néhányat megvertem | 90. son
es vastazanza moh kucuman ő maga helyett (helyébe) engem
küldött.
91. jarmaknen ázems tovar makss pénz helyett árút
adott; es azemesenza maga helyett (helyében) j 92. tan valf
kigd maksizá ezt egy rubel helyett adta (pedig nem annyi) |
93. juksk kingd perfsta oldd le valakiről (az övet) j 94. perf
pdlda poromksnest min-deznek mindenfelől összegyűltek hoz
zánk J 95. ta velet perf vesema son e falu körül kell őt ke
resni j 96. ost perf (v. perfsa) lamo veleda a város körül sok
falu van | 97. ingeidd cebár, ftalda af cebdr elülről szép, há
tulról nem szép J 98. kolmo si pe-vastsa három napi távolság
ban (tkp. három nap vég-helyében) | 99. cerkavt vakssta min
kudinken vakss kolaj ved a templomból a mi házunkig min
denütt víz van J 100. lajt vakska jakarna a patak mellett (p.
mentében) jártunk.
101. ulicdt kuvalmís jakan az utczán végig jártam j 102.
kit kuvalmís lamo drkta ndivi az út hosszában sok tó lát
ható j 103. sedavin pack latsenden a deszkán keresztül lőttem;
osln pack a városon keresztül j 104. inzihnen karses mol'an
eleibe megyek a vendégeknek J 105. marsa jakarna együtt jár
tunk ; pirhnida mars gyűljetek össze, egybe; mars sovirst
összekeveredtek (két nyáj) | 106. jaksamnavik moliht hideg
időben is mennek | 107. méla ramajnd tavai vettem; melen sora
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itavali gabona; manan v. manacen sora harmadévi gabona |
108. jotaj kizáti asiná náj múlt nyárig nem láttam | 109. océzin perf tosa érán egész húsvétén át ott éltem | 110. talin
perf na pengetná af satiht egész télre (e. télen át) e tűzifa
nem lesz elég.
111. kafto kizen jotams (v. jotamsto) af sodasa, mezama jotaj preámn két év múltáig (multában = két év alatt)
ínem tudom, mi történik velem (tkp. mi múlik, kel át fejemen) |
112. tá kizet jotams pest ancak ulen az év folytában csak
•egy-szer voltam | 113. kafto kizesta (v. kizeti) vest ulen két
évben egyszer voltam (itt) j 114. kolmo sista tisa három nap
alatt megcsinálom | 115. sin-lisemá jotksta nap-fölkelte idején |
116. ko mol'at pizem pack hova mégy az esőben (esőn ke
resztül) | 117. kafto kizeska erás tosa körülbelül két évig la
kott ott j 118. kolmo siskasta (k. sista) kenri három nap alatt
megérik j 119. td pinksta son tesenza érán ez időben ő nála
J aktám | 120. oci-zida ingelá húsvét előtt, o.melá húsvét után.
121. ingeli sodajna előre (eleve) tudtam, mekeli sodajná
azután (utóbb) tudtam meg | 122. sameldá son tejesenza suvah
azután bementem hozzá | 123. sad-ingelá kozál, tani skudni az
előtt gazdag volt, most szegény; sad-ingelen lomathá az előbbi
<régi) emberek j 124. mek-páli sevesask ezentúl (későbben) megeszszük | 125. ingel-páli mon son af noldasa toza jövőben
nem eresztem Őt oda | 126. kínara mon son asiná náj régen
nem láttam Őt | 127. lamís ucen sokáig vártam | 128. son nenga
mez sa ő még nem jött; son nengá (v. ancák tani) sajs (sas)
ő csak imént (csak most) jött | 129. son ni sajs ő már eljött;
hurok (kuroksta) saj hamar (mindjárt) jő | 130. odsta [kulis
fiatalon halt meg.
131. od pinksten kigá aselen tosa fiatalságom óta nem
toltam ott 5 jolmaks pinksten kiga kiskorom óta J 132. jot sa*
cin asiná náj a mióta születtem, nem láttam őt | 133. kines
pezeftezá pejilt kibe szúrta a kést? J 134. eslik tus jakarna
maga magától kezdett (indult) járni | 135. es pránts nájsi sama-varzamava maga magát látja a tükörben | 136. mez preá
vestingá af náft'at miért nem mutatod magadat egyszer sem ? |
137. iznat táci saj csakugyan eljön ma (or. 3HaT&) | 138. afkalks (v. vida Szindor.) kortas valóban (igazán) mondta? |
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139. videsta kortas igazan (helyesen) mondta | 140. meld (míla)
koda tiema hát hogyan kell csinálni? meld kin, af son kié
hát, [ha] nem az övé?
141. statinga mol'an úgyis megyek, statinga af mol'an
ügysem megyek | 142. mon i molan megyek is, mon af i mo
l'an nem is megyek | 143. koda son, af son hogy [volna] az
övé ? nem az övé; koda, sa af son hogy, az nem az övé \
144. koda af son hogy ne [volna] az övé? J 145. kodana af
saj ? isak kortas, sajan hogy ne jönne ? tegnap mondta, hogy
jön j 146. padi ni sas talán már eljött j 147. jofsi af stand
teljességgel nem úgy (COBCÍM'B He Taiei.) | 148. mon nalna sado
méla resting' asin jaka én azután egyszer sem voltam nála
(tkp. jártam) j 149. er ramak hát vedd meg; er mon ina mo
l'an úgy hát én megyek (ha te nem mégy) (HO HH-B H noü/iy)
(or. HHO) | 150. ela tani épen most (Tenepbate) ,• ancak eld sah
csak imént (csak épen most) jöttem; tani ancak eld tasíl csak
épen most volt itt.
151. esta sira ul'an akkor öreg leszek | 152. kida bajar
ul'an, esta saját moh-tezen ha úr leszek, akkor eljösz hozzám f
153. ulen ossa, ancak af taci voltam a városban, de nem ma \
154. ulen kőzd (v. kőzd ulen) vest, tani bednaj#w voltam gaz
dag egyszer, de most szegény vagyok j 155. mon tosa ulen (v.
toselen), kosta coranelen (jolmanelen) én ott voltam, mikor
még kis fiú voltam | 156. ul'an sira mizardovik valamikor
öreg leszek | 157. teása uli corand itt van egy fiú; toso uliht
alasat ott vannak lovak | 158. td alasas moh ez a ló az
enyém ; td moh alasas ez az én lovam | 159. moh uli alasaza
nekem van lovam; moh uliht alasand nekem vannak lovaim [
160. mizara toh alasaded (v. alasadné) hány lovad van ne
ked? nild alasaden (v. alasand) négy lovam van.
161. uliht-elli ton jarmakne van-e v. lesz-e neked pén
zed? | 162. moh kafto traksana nekem két tehenem van (v„
pedig: az én két tehenem) | 163. son teina mdrks saldatks
ulemda ő nekem parancsolta, hogy katonává legyek (er befahl
mir sóidat zu werden) |[ 164. tosa as koda ulems ott nem
lehet lenni (Hei&3Ji óim, tkp. ott nincs hogyan lenni) | 165,
kulemezen (kulímízín) af joran soh-tesenza ulems nem aka
rok holtomig ő nála lenni | 166. moh ulemstan pizemel ko-
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laj [ott] létem alatt (míg ott voltam), eső volt mindig j 167.
moh af ulemstan af robotajht otfnem létem alatt (ha ott nem
vagyok) nem dolgoznak \ moh-ftlman (v. moht-ftiman) ^álam
nélkül, 6e3i. MeHa (azaz: jelen nem létemben) J 168. mohpiriksün vestingd af moli toza jelen létemkor (mikor énjeién va
gyok, npn MeHa) egyszer sem megyén oda | 169. moh af pinksün toza jakaj jelen nem létemkor (mikor én nem vagyok ott)
oda jár | 170. mon ingeiden azendezd (azíndizd) jelen létem
ben (előttem, coram me) beszéllte el.
171. mon toz ulemezen anokt ulesí míg ott nem leszek,
teszek legyenek (tkp. oda létemig = bis ich dahin komme) |
172. mon ulemezen af saj míg [itt] leszek, nem jő | 173. alat,sen ulemez (v. ulems) tet lad erdms míg atyád él, neked jó
•élni (jó dolgod van) | 174. mon af ulemezen cebdrsta sin af
robotajht míg ott nem leszek, ők nem dolgoznak jól | 175. tanin pops a mostani pap, sad-ingelin-pops az előbbi pap, ingelpelin pops az ezentúli (leendő) pap | mindeink as koda tosa
ulendems nekünk nem lehet ott lennünk | 177. kodand mol'an,
kuli alasan as hogyan menjek, ha nincsenek lovaim | 178. kodand
mollen (v. motelen), kuli alasand aselt kutsa hogyan mentem
volna, midőn lovaim nem voltak itthonn | 179. koda af avard'an, jarmakenen salaz hogy ne sírjak, [midőn] ellopták a pén
zemet | 180. kodand treasa, kuli af robot aj hogy etessem
(tartsam el) őt, ha nem dolgozik ; taraj tein treama, kuli af
robot aj vájjon etessem-e (nekem etetnem kell-e) őt, ha nem
dolgozik ?
181. panendaralind (v. kída mon panelina), tenars toso
ullen ha én hajtanám, eddig ott volnék j 182. mon soh ndjsa
meglátom őt (fogom látni); mon soh kid'sa meghallom őt (meg
fogom hallani) j 183. mon soh karmán kirdemenza fogom őt
tartani j 184. isaken af saj inzis kulis a tegnap el nem jött
vendég meghalt | 185. af kenerf mar (v. apák kenert mar)
makss tein nem-ért (éretlen) almát adott nekem j 186. apák
mol't af packed'at nem menvén nem érsz oda J 187. min apák
azentenkenga (azínttinkinga) sodasl ha mi nem mondjuk is
(mi nem mondván is), [mégis] megtudja J 188. surizd kerus
megvágtam az ujjamat (tkp. ujjam megvágódott) | 189. mon
soh valind lakáj vetsa elöntöttöm őt forró vízzel | 190. tdcien
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kundafna sembd fásét a ma fogottak (a mit ma fogtunk), míná
itt vannak.
191. mon toza af molan, tosa vaskqftemaz én oda nem
megyek, ott engem megcsaltak | 192. mon náiná, panez sas
láttam, [hogy] hajtva jött j 193. vett turks uiz jotan a vízen
keresztül úszva keltem át } 194. stand drasta árts, pítá liez
oly sebesen vágtatott, mintha repült volna (tkp. mintha repülve) [
195. posabl'an kandima segítek (neki) hordani | 196. noldamak
simemd (v. simmá) ereszsz eDgemet inni | 197. mon molan sors
panemínza én megyek őt elhajtani | 198. simemá-ved ivó víz,
stama-ved mosó v. mosdó víz, eselemá-vasta fürdő hely; kaim
kundama vastínká halfogó (halászó) helyünk ; itt lisema-vastats
a napnak fölkelő helye | 199. vandi pandema sumizá holnap
fizetni [való] az adósságom | 200. kémen panart muskemats(v. kémen panaren muskemas) valf tii a tíz ingnek a mosása
(v. tíz ingnek a mosása) egy rubelt teszen (v. egy rubelbe
kerül).
201. son tus alasan kildemá elment lovat befogni, son
tus ajasat kildemenza elment a lovat befogni j 202. ere simems Y.jartsams adj inni v. enni (tkp. gyere inni, nosza inni) |
203. ere simán, jartsan hadd igyam, egyem (tkp. iszom, eszem) [
204. mondien táci lamo sokams nekem ma sokat [kell] szán
tani | 205. nengá lamo ilats sokams meg sok maradt fönn
szántani (maradt sok szántani való) | 206. kandan ved stamsvizet hozok mosásra | 207. tá tbzdene lihtems ez könnyű ki
vinni v. kihordani (könnyen kivihető) | 208. tá cebár kaim
kundams ez jó halat fogni (halfogásra) | 209. tácien kundamas
isakcen kundamada cebárel a mai fogás a tegnapi fogásnál
jobb volt j 210. kadlzá pengén kermants, tus nalksemá el
hagyta a favágást, elment játszani.
211. son loka kaim kundamati ő ügyes (OHT. IOBOKT.) a
halfogásra | 212. son sizes kaim kundama marto ő elfáradt
halfogástól (tkp. fogással) | 213. kaim kundamsta vetti pras
halfogás közben a vízbe esett | 214. kaim kundamstink pák
varrnál' halfogásunk közben (mikor halásztunk), erős szél volt |
215. jot kalln kundamsta náin („még láttam, mikor halásztam,
s azóta nem láttam" = ) utoljára láttam, mikor halásztam [
216. arak náimá vasts állj olyan helyre, a hol megláthatnak
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(szósz. : állj látó helyre) | 217. son tosta saj, kosta min samd
ő onnan jő, a honnan mi jöttünk | 218. panemesta náina lát
tam Őt hajtás közben (mikor hajtottam); samstín muind jöttöm
ben találtam j 219. sit lisemd jotksta (v. lisemesta) nap föl
kelte közben (fölkeltekor), sit lisems nap fölkeltéig, jot sit li
semesta nap fölkelte óta | 220. sit volgimda ingeid tosa ul'an
nap leszállta előtt ott leszek.
221. son tein marks tozo molemda ő nekem parancsolt
oda menni (parancsolta, hogy oda menjek) | 222. son af anaj
mezevik, dncak dselemda mdrgest ő nem kér semmit, . csak
engedjenek neki fürödni (engedjék, hogy fürödjön) | 223. mon
kelgan sokamat' szeretek szántani (szeretem a szántást) j 224.
mon mdrgan kranddst' nskemda (v. uskemdenza) parancsolom,
hogy vigyék a szekeret | 225. tein viziks morams szégyenlek
(MH* CTHAHO) dalolni | 226. robotat-eli taci fogsz-e dolgozni
ma ? tdcienga robotan ma is fogok dolgozni J 227. karmanddran robotama,. af lotkan ha elkezdek dolgozni, nem sztinök
meg | 228. mon vizddn td mórt moramants szégyenlem ezt
a dalt dalolni | 229. mon pel'an tan tiemants félek (nem me
rem) ezt tenni | 230. mon pel'an toh martot karsok vasffems
félek veled szembe találkozni.
231. son jorsemaz min t'azk kenerems ö bennünket itt
akart elérni | 232. staka fása kalín kundamas nehéz itt a ha
lászás | 233. tosa cebar erdmas ott jó az élet; t. c. efams ott
jó élni (es ist dórt gut zu lében) j 234. td' virgd jakamas pelks
az erdőn át a járás félelmes | 235. sondeenza kerza, nedelati
vest dncak molems neki kevés, egy hétre (egy hétben) csak
egyszer menni [oda] | 236. ta kerza teenza maksims ez kevés,
hogy neki adjuk (um ihm zu gebén) | 237. td lamo vest pandtms ez sok, bogy egyszerre fizessük (zu bezahlen) | 238. ton
nolat robotamati rest vagy a dolgozásra | 239. son taza, son
kepetsi ő erős, fölemeli (v. teenza kepidevi ő fölemelheti) |
240. alasazen simdemda (v. alasazen simdemdanza) maksín
kati-meze azért hogy lovamat itatta (lovam itatásáért) adtam
[neki] valamit.
241. ton kudu uskemdit maksín valf azért hogy téged
haza vitt, adtam egy rubelt | 242. simmada (v. simmadanza)
ild mezevik af anaj azon kivűl hogy igyék, nem kér semmit
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243. son af kelgi mezevik nalkamada ila ő nem szeret sem
mit játékon (játszáson) kivül J 244. son dselemada (v. dselemat-ezda) sdrdtksts ő fürdéstől (a fürdéstől) megbetegedett |
245. avardemada silmenza jakstert sirástól a szemei vörösek J
246. avardemati silmenza jakstergltst a sirástól (tkp. a sí
rásra) szemei megvörösödtek | 247. trupkaso targamati pehnd
(pejhná) lotkajht saradémda a pipázástól a fogak megszűnnek
fájni | 248. javidemati iirnazus az ijedtségtől elkezdett resz
ketni ; jaksamti tirnaj reszket a hidegtől | 249. jakarna marta
sizen a járástól (tkp. járással) elfáradtam | 250. torgovaz kozakíts kereskedve (kereskedés által) meggazdagodott.
251. son lotkas kálin kundamda ö megszűnt halászni j
152. td panars stamanek meznik kolmo valf' tii ez az ing var
rással és egyébbel (tkp. varrásostul mistül) három rubelbe kerül;
stamada baska varráson kivül | 253. mon son martínza kortan
tosttn torgopamat kuvalma beszélltem vele az ottani kereske
désről | 254. mimda monts kanesa semhogy eladjam, [inkább]
magam hordozom (a ruhát) j 255. t'azk kadlmda martínk sáfsask semhogy itt hagynók, [inkább] elviszszük magunkkal |
256. kandimat t'aza, kandizá tozo a helyett, hogy ide hordta
volna, oda hordta (tkp. ide hordani vala, azaz: h. kell vala) j
257. samstln jaksamel mikor jöttem, hideg volt j 258. ilatt
t'azk mon samozín maradj itt, míg eljövök; — sergádemest
míg téged hívnak | 259. mon ucsiná st'amazanza vártam őt,
míg fölkelt j 260. mon samozín semba, mezd ereivel, sin anoklast míg eljöttem, Ők mindent, a mi kellett, elkészítettek; son
samozlnza semba anok-el eljöttére (míg eljött) minden kész volt.
261. min molema sopldims mi mentünk, míg sötétedett [
262. tán tiems af noldasa míg ezt meg nem csinálja, el nem
eresztem őt | 263. Volgát tlrvas molemstan kolaj sudnat nain
mikor a Volgához mentem, mindig hajókat láttam j 264. mizarls
apák sott-el, kolaj ulicava arnes a míg nem volt megkötve,
mindig az utczán futosott (a kutya) j 265. samdln méla asina
náj eljöttem után (eljöttem óta) nem láttam öt; jot samstln
naina még a mikor jöttem [utoljára] láttam őt J 266. san sodamdo
méla semben noldazen miután ezt megtudta, mind eleresztette
Őket | 267. samdínza ingeid teink cebdr-el mielőtt ő eljött,
nekünk jó volt [dolgunk] | 268. mondeden ingeid v. moh sam-
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din ingeid sas előttem v. [még] jöttem előtt jött el j 269. lovit
pramda (v. lövit prams) er sind toza jakalen mielőtt hó esett
(v. míg hó nem esett) mindennap oda jártam | 270. samdínza
ingel-kiga semben anoklask még mielőtt eljött, mindent elké
szítettünk.
271. paksaso pinkstenza jurtits pals tasa a közben, hogy
a mezőn volt, elégett itt a háza | 272. mon tasa robotamstin,
tosta semben salaz az alatt, hogy itt dolgoztam, onnan mindent
elloptak | 273. son tein jarmakt makss, af sodasa mezinksa
nekem pénzt adott, nem tudom miért | 274. son tus mon apák
sodakín ő elment a nélkül, hogy tudtam (tudtom nélkül, tkp. én
nem tudvám) | 275. mezendi savit, mon apák kizeftin miért
vetted el, a nélkül hogy engem megkérdeztél (engem meg nem
kérdezve) | 276. mon kucsa son pengdn kerema elküldöm őt
fát vágni; mon tertsajartsama hívom őt enni J 277. td ialít
nengd pickdj kundams ezen a télen még alkalmas fogni (ha
lászni) | 278. son mon martinza sdvindeman kálin kundama
ö engem [mindig] magával vitt halászni | 278. son martxnza
sdvents nevod kálin kundams ő magával hálót vitt, hogy halászszon j 280. mon tonaftit tuind sabanen tonaftima (v. tonaftimht) elhoztam a tanítót gyermekeimet tanítani.
281. mon tun kniga sabanendi tonafnems hoztam könyvet
a gyermekeimnek tanulni (tanulásra) | 282. karmás kaiidma
kezdett haragudni, usits seremd kezdett kiabálni j 283. teenza
uzal son noldams sajnálja (eiviy majib) őt elereszteni j 281. mon
mol'an son kundaminza megyek őt megfogni | 285. mon kucan
kinga vetemit küldök valakit téged vezetni | 286. son sdvs moh
kdtsten, asezd azinda mezendi elvette tőlem, [s] nem mondta,
mire | 287. mon pelán ezdenza félek ő tőle, tein viziks ezdenza
szégyenlem magamat tőle, sas viziks tein azért szégyenlem ma
gamat | 288. mon joran tdci osu molems akarok ma a városba
menni | 289. aldza joraj sams atyám akar jönni | 290. mon
jorsen son palenza tani molems, ancdk af sodasa, kuts' af
szeretnék (tkp. akartam, MHÉ XOTÍJOCI. 6ti) most ő hozzá menni,
csak nem tudom, otthonn-e vagy sem.
291. mon salksllen akartam jönni, son tulksll ő el akart
menni, mon tielksilina akartam azt megcsinálni, maksil'ksMind
akartam adni azt, kundal'ksilizd meg akarta fogni j 292. afel-
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kselen sa nem akartam jönni, afelkselina maksa nem akartam
adni azt | 295. udimazd sas alhatnám (cnan. xoieica), tkp. álmom
jött, simmazd sas ihatnám, sdremazd sas hugyozhatnáni | 296.
mondein toza molema (v. molems erávi) nekem oda kell menni;
teink osu molema nekünk a városba kell menni | 297. tein tdci
osu molemal nekem ma a városba kellett (v. kellene) menni [
298. mondein toza molems erável nekem oda kellett menni;
erávendaráj ha kell | 299. af erdvat skamít nem élhetsz egy
magad | 300. luums (luvíms) af pickaj olvasni nem lehet (nem
járja, nem alkalmas, es geht nicht an, He xo/(HTca); af luvviht
meg nem olvashatók (sie lassen sich nicht záhlen).
301. táci af mol'an, robotatama ma nem megyek, dolgo
zunk | 302. mon tet kepidevan te engem fölemelhetsz; tein
kepidevi én fölemelhetem; mondina tievi csinálhatom J 303. taftama krantaskd teingd tievi ilyen szekerecskét én is csinál
hatok | 304. tdci baj ars as kutsa, mondina mozna numíh
molems ma az úr nincs itthonn, lehet nekem nyulak után menni
(nyulat vadászni) | 305. mondina as koda moletns nekem nem
lehet menni (nem mehetek) j 306. mozna ulenddral molems,
molelen ha lehet vala menni, mentem volna J 307. koda asel
koda molems, mon afelen mol' ha nem lehet vala menni, nem
mentem volna | 308. ásat koda kadíms nem lehet téged [itt]
hagyni j 309. sdradenddrdj ilddeza kudu v. kadk Hadi kudu
ha beteg, maradjon (hadd m.) itthon; iladest {kadk iladiht) kudu
maradjanak (hadd m.) itthonn j 310. kadest Hadi kudu hagy
játok, maradjon itthon | kadit iladiht kudu hagyjátok (őket),
maradjanak itthonn.
311. kadímak (kadimast) ilddan kudu hagyj (hagyjatok)
engem, itthon maradok | 312. sak, kelktama jöjj, szeretünk
(szeressük egymást — mondja az anya a gyermekének, mire
megöleli, megcsókolja) | 313. dzkd martot kelgin, tani af
kelgan nem rég szerettelek (tkp. szerettem veled, szerettük egy
mást), most nem szeretek | 314. isaken saj inzina tdci tust a
tegnap jött vendégek ma elmentek j 315. ta saka, konan isak
naima ez ugyanaz, a kit tegnap láttunk | 316. ta af sa, konan
mon azindin ez nem az, a kit én mondtam | 317. sa at'ds, kona
isak sas (v. kona at'ds isak sas), sdrddi az öreg, a ki tegnap
jött (a mely öreg t. j.), beteg | 318. son kémen velenzd, sembd
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moksat (v. son kémen moksin velenza) neki tíz faluja van, min^
moksa (v. neki tíz moksa faluja van) | 319. mon sodasa sa ostr
konan kuvalma tin kortatada ismerem a várost, a melyről ti
beszélitek (v. kona ost kuvalma tin kortatada, mon sodasa) j»
320. sa alasas, konan ramaz, cebar iramaf alasats cebar) a lóy
a melyet vett, jó (a vett lova jó).
321. stama loman, kona moksaks kortamo lats af mastir
afpickaj tein tolmacendi olyan ember, a ki mordvinül (moksáül)
beszéllni jól nem tud, nem való nekem tolmácsnak j 322. son af
joraj stama alasa, kona lats af ardi nem akar olyan lovat,
a mely jól nem fut | 323. stama sira lomaínd, kodama son
sira, min (így!) afjakajht robotama olyan öreg emberek, amilyen
öreg ő, nálunk nem járnak dolgozni | 324. kodama alasa ton
vesend'at, stama t'asa afmujat a milyen lovat te keressz, olyat
itt nem találsz j 325. mon uli stama kotfízá, kodama tet erávi
nekem van olyan vásznam, a milyen neked kell | 326. mon so
dasa sa vastt, koza kadiza (v. kona vastti kadízá) tudom a
helyet, a hol hagyta (mely helyen hagyta) | 327. mon sodasa'
sa kit, kona kiga sin tust (v. konan-ezga sin tust) ismerem
az utat, a melyen ők elindultak | 328. sa pinksta, kosta mon
sabana jolmatelt az időben, mikor gyermekeim kicsinyek voltak
(v. sabanen jolmaks pinkstest gyermekeimnek kiskorukban) f
329. mon taciinga sa skada (sa pingena) mol'an, kona skada-'
(k. pingena) isak jakan ma is azon időben megyek, a mely
időben tegnap jártam | 330. taci taga saka vastizin ozan, koza
isak ozesen ma megint ugyanarra a helyemre ülök, a melyretegnap ültem (v. isakcen v. isaken vasüzín ozan a tegnapi
helyemre ülök).
331. t'asa lemba pita banasa itt meleg van, mint akár egy'
fürdőben (pita = : or. óy^To) | 332. ton ul't pita es kutsít légy
úgy mint otthonn (mintha otthonn volnál) | 333. stama kald'au
pita sdrddi loman olyan sovány, mint egy beteg ember (v. s..
loman latsa b. ember módjára); son stand kald'au, pita sdrats
ö oly sovány, mintha beteg lett volna | 334. panar marto (v.
fka simantsa) jakaj pita kizenda ingben (v. egy vászon kaftánban) jár, mint akár nyáron | 335. son kazias mon langizin,
pita mon kolajnd megharagudott rám, mintha én rontottam volna
el | 336. stama kacamel, pita vir pals olyan füst volt, mintha
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<erdó' égett volna | 337. stama drdsta liis, plta nal oly sebesen
repült, mint akár egy nyil (v. nal latsa liis, v. nalks liis nyíl
módjára v. nyilúl repült) | 338. píta monts afsodasa, mezama
tein tiema, son tonaftsaman mintha nem tudnám, mit keli
tennem, úgy tanít engem j 339. mon sondedenza lats sodaza
én jobban tudom, mint ő J 340. tá tonada pák sizes ez inkább fáradt
jel, mint amaz.
341. sada láma makss, mizara antsen többet adott, mint
-a mennyit kértem | 342. mon sondedenza kurok packeden én
nálánál hamarább érkeztem | 343. stama ickezá, kolmo sista
af packett'ama olyan messze van, [hogy] három nap alatt nem
érünk oda | 344. stama jaksam-el, nalna sufttna
lazindust
olyan hideg volt, [hogy] még a fák is megrepedeztek | 345. stand
arden, nalna alasas soviás úgy vágtattam, [hogy] még a ló is
habzott j 346. son stand javets, nalna mezevik asez kortava
annyira megijedt, [hogy] még nem is szólhatott semmit is |
347. pest stand pelét malaselen, pinetnen marajná nvama egy
szer oly közel voltam a faluhoz, [hogy] a kutyákat hallottam
^ugatni | 348. son teenza senare makss, nonandi mezevik asez
Hada ö annyit adott neki, [hogy] amazoknak (a többieknek)
semmi sem maradt (v. estienzenga asez ildtt mezevik hogy ma
gának sem maradt semmi) J 349. stama vari kucs, cuf najus
-oly magasra ment föl, [hogy] alig látszott | 350. mizara tet
maksi? láma {pák láma), valf maksendáráj mennyit ád neked?
sok (igen sok), ha egy rubelt ád (v. pák láma valf maksi leg
följebb egy rubelt ád).
351. son sá marto kozákíts, kaftln-kírda pitna sávi ő
az által gazdagodott meg, [hogy] kétszeres árt vészen | 352. sd
marto vants pra, vetti komets az által mentette meg magát,
.[hogy] a vízbe ugrott (v. vetti kometemants marto vízbe ugrá
sával) | 353. son san-gorás sodamaz, pilge-kinken náizen ö
annálfogva ismert meg bennünket, [hogy] a lábnyomunkat látta |
354. panarlnts kora? sodajná, moks'ava az ingéről (inge sze
rint) ismertem meg, hogy mordvin asszony j 355. kagídíts asel,
sas kord mon arsen, vorgáj nem volt papirosa (útlevele), azért
gondoltam, hogy szökevény | 356. son javets, mez sin sast 6
megijedt, hogy ők jöttek | 357. son ancák (sas) kaziás, mez
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son asez kizefta ő csak azért haragudott meg, hogy öt nem
kérdezték j 358. mez son makss, sas monga joran tejenza
maksims hogy ö adott, azért én is akarok neki adni j 359. son
stand kazids, stand (v. kodand) mizardinga asind ndinda
kaziama ügy haragudt meg, úgy (v. a mint) még soha sem lát
tam őt megharagudni | 360. tosa stama ocu sudna'uli, kodama
(v. jobban: stama) mizardovík asin nainda ott olyan nagy haja
van, a milyent (v. stama olyant) még sohasem láttam.
361. son alants-eska ocu ö oly nagy, mint az atyja {son'
alants-eska ö atyja-nyi, OJTB ct oma) j 362. son moneskan v,
monskan ö akkora mint én (OHT. CB nieHa); td kutt-eska akkora
mint ez a ház | 353. vett vajgelpeska kelets a viznek (folyó
nak) egy versztnyi a szélessége j 364. son sáska vaststa sasT
konaska vaststa min sama ö oly messziről jött, a mily messzi
ről mi jöttünk | 365. mestema sáska vasts jakaf miért jártál
oly messzire? j 366. konaska vastsel son, sáska vastselen mon
a mily messze volt ő, oly messze voltam én | 367. véts vajgelpen kelesa a viz egy versztnyi széles (egy verszt szélességé
ben) ; tan kuvalmása ily hosszú (ennek hosszúságában); dsien
kirkalmasa ktit-mélységű | 368. son td suftt seresa jordaj oly
magasra hajit, mint ez a fa (tkp. e fa magasságában) J 369. son
sáska vasts jordaj, konaska vasts mon jordan oly messzire
hajít, a mily messzire én hajítok | 370. son sdn seresa jordaj7
konan seresa mon jordan ő oly magasra hajít, a mily magasra
én hajítok.
371. mizarís mon robotan, senarís songa robotaj a
meddig én dolgozom, addig ő is dolgozik j 372. mizara son
kandi, senara monga kandan a mennyit ő hord, annyit én is
hordok; son senara kanté, mizara mon kanden annyit hordottr
a mennyit én hordtam | 373. senara tien, mizara tijus annyit
tettem, a mennyit tehettem | 374. mizara anas, senara maksen
teinza a mennyit kértj annyit adtam neki | 375. mizarkst
mon jakan, sinarkst tonga jakas a hányszor én jártam, annyi
szor ő is járt | 376. er sajan, as kutsa valahányszor jövök, §nincs itthonn (v. er af sajan, as kutsa) \ 377. mez stand
malati jakat mit (miért) jársz oly közelre ? j 378. mez tafta
(v. stand) lamh ucsit miért vártál ily (v. oly) sokáig ? j 379.
mez fafta (v. stand) surísta sasendat miért jösz oly ritkán ? [
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380. stand stak, taza ndju varrd meg ügy, [hogy] ne
lássék.
381. salavanaazk, Hat tazaz kul' mondj ad halkkal (lopva,
titkon), [hogy] a többiek ne hallják | 382. ladnas kortak, stobl
Jarkedest beszéllj jól, hogy megértsenek | 383. aksínasta stak
mosd ki fehéren (fehérre — hogy fehér legyen) | 384. jdrtsams
asel mezevik, stak maden enni nem volt semmi, s csak úgy
(étlenül) feküdtem le | 385. kodand esta tients, tdniinga stand
iiendi a mint ő akkor tett (tenni szokott), ügy most is teszen |
386. son stand tis, kodand mon margin ügy tett, a mint én
parancsoltam | 387. son mon al'azen latsa tii úgy tesz, mint
„az atyám (atyám módjára) j 388. taftama taza kotf, kodama
taza ta, af mujat ily erős vásznat, a milyen erős ez, nem ta
lálsz (v. td latsa taza kotf af mujat) J 389. mon stama sudna
ndin, kodama nengd mizardovík asen najenda olyan hajót lát
tam, a milyent még soha sem láttam j 390. mon nengd son
s.odalind od pinkstenza (v. od coraks. pinkstenza) én őt ismer
tem még fiatal korában.
391. mon son ndina ataks pinkstenza láttam őt öreg ko
rában | 392. son moh latsán kőzd ő oly gazdag, mint én;
lov latsa aksa fehér, mint hó; dsi latsa kirka mély, mint egy
kút | 393. t'asa bana latsa lembd itt meleg van, mint egy für
dőben; bana latsa ustezd fűtötte úgy mint fürdőt (fürdőként) j
394. isaken sis fala latsa jakiaméi a tegnapi nap hideg volt
úgy mint télen J 395. mon alasaza toh alasatsen latsa drdsta
ardi az én lovam oly gyorsan fut mint a tiéd | 396. son stama
Jats kortaj ruztks, kodand tatariks kortaj ő oly jól beszéli
oroszul, mint tatárúi | 397. sembeda cebar karandas, konan
tis a legjobb szekér, melyet csinált (v. sembeda cebdresta tif
karandas) \ 398. ton-elet sed, konan min ndjemd te voltál az,
a kit mi láttunk j 399. sembendi, kid saj son palenza, kazi
mezevik mindenkinek, a ki hozzá jön, ajándékoz valamit j 400.
semben san, mezama sonts ramas, pandeza mind azt, a mit
vett, megfizette.
401. sdn min sodasask, konat vires-elema azt mi tudjuk,
kik az erdőben voltunk | 402. son) tosa, kosa lomatnd robotajht ő ott van, a hol az emberek dolgoznak | 403. vdtemast
ioza, kosa lotkas vezessetek engem oda, hol a csónak van [
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404. vcitit toza (v. sd vastti), kosa min udomá vezesd őket
oda (arra a helyre), a hol mi aludtunk | 405. son sa pali tus,
kona pdldd min sama ő arra felé ment, a honnan mi jöttünk |
406. kuvand mon jotah, sidnd cebdr jotams a hol én mentem
át (a vízen, sáron), arra jó átmenni | 407. kuvand mon jakah,
(tosa) kosovík virg asez pal a merre én jártam, (ott) seholsem
égett az erdő | 408. kosta sas, esta ndind a mikor jött, akkor
láttam őt; mizarda sah, esta jakiaméi mikor jöttem, akkor
hideg volt | 409. kona pinksta mon sah, esta son tus a midőn
jöttem, akkor ő elment | 410. mizarda tan tisi, esta noldasa
mikor (mihelyt) ezt megcsinálja, akkor őt eleresztem.
411. mizarís teet lats, senarís erak task a míg neked
jól lesz (jó dolgod lesz), addig élj itten J 412. ilatt t'azk se
narís, mizarda sergdttadez maradj itt addig, míg téged hív
nak | 413. mizarís mon af anasa, af makssaz a míg nem ké
rem, nem adják meg I 414. mon ucsina senarís, mizarda st'eds
vártam őt addig, míg fölkelt (v. ö. 259.) j 415. tdldma, miza
rís lov af pizi csépelni kell, a míg hó nem esik j 416. miza
rís kis cebdr-el, (senares) sidesta jakalen toza a míg az űt
jó volt, gyakran jártam oda | 417. jot tasan, taft ama sora
asez sacenda a mióta itt vagyok, ilyen gabona még nem ter
mett | 418. jot sah, asina na] hogy jöttem, azóta nem láttam
öt (a mióta jöttem —) j 419. kosk (v. kodak) sama, esk (v.
esta) tus mikor (a mint) mi jöttünk, akkor ő elindult j 420. mi
zarda tin pelínt eran, esta son nengd jolmal mikor nálatok
éltem, akkor ő még kicsiny volt (v. tin p. eramsten, son..).
421. kosta kozal, esta semba skudnahnendi ceberel mi
kor 'gazdag volt, akkor minden segényeknek jó volt (jó dolguk
volt) | 422. pervoj, kosta assta sas, kolaj teink tusents me
zévik az előtt, mikor a városból jött, mindig hozott nekünk va
lamit (v. pervoj, ossta samstínza —•) j 423. tan tiemesta si
desta sasents mikor ezt csináltam, gyakran jött | 424. ervdjamstin alázd nengd ziv-el mikor megnősültem, az atyám még
életben volt | 425. mon sah, semba anokt-elt, esta kiga tumd
eljöttem, minden készen volt, s mindjárt elindultunk J 426. vandi,
véts molemsten (v. véts molendaran), azisa holnap, mikor víz
ért megyek (ha vízért megyek), megmondom [neki] | 427. son
ancdk esta peli, mizarda lomah saj csak akkor fél, mikor
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idegen ember jő | 428. son ancak loman pinksta peli ő csak
akkor fél, ha ember van itt (tkp. ember idejében fél) | 429. robotants ad'elamda meld (v. r. adelanddrdsi, v. r. adelanddraza) noldak ha munkáját elvégezte, eresszd el | 430. ancak
loman saj, sembd caband vorgediht [ha] csak idegen ember
jő, a gyermekeim mind elszaladnak.
431. udomistan mestka af kastirdiht mikor alszom, ők
egyátalában nem moczczannak (meg sem m.) | 432. mizarda
tertsaman, est a (v. senarda) mol'an a mikor engem hív, akkor
megyek | 433. mondiná aram, sin sodasaz nekem ugy látszik
(gondolom), [hogy] ők tudják | 434. sondeenza aram, min tazk
kenersamaz azt gondolja, [hogy] minket itt utolér | 435. son
nájsamaz, min semba sizemd Ő látja (tkp. lát minket), [hogy]
mind elfáradtunk | 436. sodasa, nat sembd od lomatt', konat
strug lanks jakajht tudom, [hogy] ezek mind fiatal emberek,
kik bárkára járnak (t. i. bárkát vontatnak) | 437. mon naina,
(sto) saj láttam, (hogy) jő; mon marajna, kate-gi suvas hal
lottam, [hogy] valaki bement; son sodazd, ickezd tudta, hogy
messze van | 438. mon kulind, son ni sas hallottam, [hogy] ő
már eljött | 439. son mdrks, vir-kudnezd pals ő azt mundta,
[hogy] erdei kunyhóm elégett j 440. monga ndina, son sori piksezd én is láttam, hogy Őt megverte.
441. son mdrks teest, lihtezaz tan (v. lihtemda, v. stobi
lihtezaz) parancsolta nekik, hogy vigyék ki ezt | 442. son
mdrks, kudu ilddezama Ő mondta, [hogy] maradjunk itthonn [
443. son seres (v. serezen), tozo molest ő kiáltott (v. kiáltotta
őket), [hogy] menjenek oda | 444. sin sormatst, mizajnd alasasnen ők írtak, adjam el az ő lovukat j 445. son joraj, mon
martínza molezan ő akarja, [hogy] vele menjek j 446. mon
ternind, vandi min palink saza én hívtam őt, [hogy] holnap
hozzánk jöjjön | 447. son joraj, (stobi) tdcikok tust akarja
hogy még ma menjenek el | 448. son moli, mon maksinddran
mezevik tejenza ő megyén, ha valamit adok neki | 449. son
peli, sin vetti prajht fél, [hogy] a vízbe esnek; sonpeli, taci
afelt sa fél, [hogy] ma nem jönnek | 450. mon kizeftizd,
kid son kérdeztem, ki ő?
451. mon ndina, ko son tus láttam, hova ment; son sodasi (v. sodasind), kosit sin ő tudja, hol vannak | 452. son
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sas kizeftemíst, mizardo tuiht eljött őket kérdezni, mikor men
nek el ] 453. af sodasak, mizardo moli nem tudod-e, mikor
megyén? | 454. aztntk tein, kodana tán tiezá mondd meg
nekem, hogyan csinálta ezt | 455. mon mdrajnd, mizara sin
uskst hallottam, mennyit hoztak | 456. kizeftk son, ickezá
nengá oss kérdezd őt, messze-e még a város? [ 457. son jórasina sodams, sajht af sin akarja tudni, jönnek-e, vagy nem? |
458. mon san kuvalma kortan martínza, kodana sd tiema
arról beszéltem vele, hogyan kell azt csinálni | 459. son náimaz, kodana min sizemá ő látta (látott minket), hogyan (meny
nyire) fáradtunk el | 460. skaj sodasi, koda mol's tosa isten
tudja, hogyan ment oda.
461. son meze tevits, seri neki mi köze hozzá (eiviy *ITO 3a
Atio), hogy kiabál ? j 462, kid sindeza, sdndi pandima a ki
eltörte, annak fizetni kell | 463. sdndi cebar, konan jarmakinza uliht annak jó (jó dolga van), a kinek pénze van; kin
jarmakínza uliht, tani ramaza a kinek pénze van, vegyen
most | 464. mezd (v. konan) kolan, san pantsa a mit (a me
lyet) elrontottam, azt megűzetem | 465. mezd osu
miz
(v. semben miz) a mit a városba hoztak, azt eladták (v. mind
eladták) | 466. son af melaftsi san, mezin kuvalma kortan
martínza nem emlékszik arra, miről beszélltem vele J 467. son
san kualma seri, mezd af sodaj (v. kosa af tevets) arról kia
bál, a mit nem tud (v."*hol nem az ő dolga = a mihez nincs
köze) | 468. mondien semben ndftezen, mezamat tosa uliht
nekem mindent megmutatott, a mi ott van (tkp a mik vannak) |
469. mon mezevik af jukstan, mezd tein mdrgiht én semmit
sem felejtek, a mit nekem mondanak j 470. lamo mon jukstan,
mezama tonafnen sokat felejtettem, a mit tanultam.
471. mon af ossa eran, d velesa nem a városban élek,
hanem falun; mon af ramama san, a mimd nem venni jöttem,
hanem eladni | 472. af son ndiza, mon náiná nem ő látta,
[hanem] én láttam | 473. áli ossa erdj ta falit, ali tdd'ants
tes moli vagy a városban lakik e télen, vagy anyjához me
gyén j 474. alijukstazá, ali asezá jorse kucems vagy elfelejtette,
vagy nem akarta küldeni | 475. tdci ali vandi keneri ma vagy
holnap elkészül j 476. kizefnen, saj af kérdeztem, jön-e vagy
nem? molan, varzasa, kuts'af megyek, megnézem, otthonn-e
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIII.

9

180

BUDENZ JÓZSEF

vagy nem? | 477. mon af sodasa, moltam' af nem tudom, me
gyünk-e vagy sem (moltama ali ilattama kuda megyünk-e
vagy maradunk itthonn) | 478. tuma, a tu af packettama kudu
indulni kell, különben (a TO) nem érünk haza J 479. son bednaj,
dl pak staratelnoj ő szegény, de nagyon szorgalmas | 480. ta
alasas cebdr, dí ni sira ez a ló szép, de már öreg.
481. son jorsezen tums, dí jukstazen akarta őket elhozni,
de elfelejtette | 482. toso vir cebdr, ancdk pak ickezd ott az
erdő szép, csakhogy nagyon messze van J 483. viiel lovs, estingd
tust erős volt a hó, mégis elmentek | 484. art son tezenza,
(dí) máksk teenza eredj Ő hozzá, s add át neki | 485. son dí
mon oss-elemd ő meg én a városban voltunk | 486. liss kutsta,
ozas krandasti, dí tus kiment (a házból), a szekérre ült s el
indult | 487. mon aselen kutsa, dí estinga sodasa, toso kivik
ul's nem voltam otthonn, s mégis tudom, [hogy] ott valaki volt |
48^ mondein asez azenda, dí estínga sodasa nekem nem
mondták s mégis tudom | 489. son vasfteman kar sík, dí asezd
azenda ő találkozott velem, s nem mondta meg [ 490. son ancdk
mon kolaj kuci, a sonts kuts' erdj ő mindig csak engem küld,
s maga otthonn ül (él, lakik).
491. ta tus, a nonat ilatst mariink ez elment, de azok
velünk maradtak | 493. paleskants lihnez, pdleskats vajdz a
felét kihúzták, a fele vízbe fúlt j 493. kosta krandasesa, kosta
vedga uskez hol szekéren, hol vízen (hajón) vitték | 494. kosta
kutsa robotaj, kosta kait kuntsi hol otthonn dolgozik, hol
halakat fog | 495. soldava (így, 's nem sobdava) tumd kutsta,
abetti packedemd bradezen tes, ilats kenerema osu reggel
elindultunk hazulról, ebédre a testvéremhez érkeztünk, estére a
városba értünk J 496. monga songa kaftskd toselemd én is ő
is, mindaketten ott voltunk; af mon af son aselemd tosa sem
én sem ő nem voltunk ott | 497. mon t'asa kafta traksend,
dí sado baska aldzen kdtsd fka alasazd nekem itt két tehe
nem van, meg ezenkívül az atyámnál egy lovam van | 498. min
argedemd vet; jakiaméi, varrnál', saka lanks taga pizem tus
eltévedtünk az éjjel; hideg volt, szél volt, s még ezen felül eső
jött | 499. son sira, taga saradéi (saradil) sd pingend ő öreg,
meg beteg is volt azon időben | 500. son af ancdk sira, esta
taga saradéi ő nem csak öreg, [hanem] akkor még beteg is volt.
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501. mon af ancak náind, taga kortan martinza nem
csak láttam őt, [hanem] még beszélltem is vele | 502. son af
áncak ruziks körtaj, tatarlkska kortaj nem csak oroszul be
szélt, [hanem] tatárúi is j 503. son af ancak ruziks kortamo
masti, tataríks kortamovlk (v. kortamíngá) masti nem csak
oroszul tud beszéllni, [hanem] tatárúi beszélni is tud | 504. a f
űncak kizinda, taündavlk (v. t'alindanga) ulinden nem csak
nyáron, [hanem] télen is voltam (ott) | 505. son af ancak suvatanza láma, jarmaktenzavlk láma nem csak marhája, [hanem]
pénze is sok van | 506. af ancak al'ats tasel, tadats-ka tasel
nem csak az atyja, hanem az anyja is itt volt | 507. kopekavík
(v. gros^ka) af maksan egy kópékat (v. egy garast) sem adok |
508. pestinga asel min-tesink egyszer sem volt mi nálunk |
509. savomda pára, flcevik asemá náj nem csak nem öltünk
(vadat), [de még] egyet sem láttunk | 510. min sodamdink
pára, singá af sodasaz nem csak hogy mi nem tudjuk, [hanem]
<ók sem tudják.
511. vastsa (v. vasenda) mondiná aram: minnet; toso
(y. sado-melda, -méla, sameldá) sodajna: ilánnet eleinte úgy
tetszett, hogy a mieink; azután megismertem, hogy máséi (ide
genek) j 512. son mon (i) andaman (i) simdemah, dl valfjarmaksa makss Ő engem etetett s itatott, meg egy rubelt adott
pénzben j 513. nalna maksílkselezá sőt meg akarta adni; nalna
afelkseleza maksa még nem is akarta adni | 514. nalna se
kulus még oda is hallatszott j 515.' nalna afel jakava (annyira
beteg volt), [hogy] még nem is járhatott j 516. kuf tasto kuf
od, mon raman akár ócska, akár új, én megveszem J hll.jartsams asel mezda, da maden nem volt mit enni, s [így hát]
lefeküdtem | 518. vet soldal (így, s nem: sobdal,\. 495.), teink
Msel koda sad-ickeze molems az éjjel sötét volt, [s így] nekünk
nem lehetett messzebb menni | 519. mon af sodasa, mez son
t'afta lamh af saj nem tudom, miért nem jön oly soká | 520.
mon af molan, alasaná aset kutsa nem megyek, [mert] lovaim
nincsenek itthonn.
521. mon martinza af-lamnes kortaksnen, sameldá kudu
tuh én vele egy kevésig beszéltem, azután haza mentem | 522.
son tdci saj, anoklada mez eravi ö ma eljön, készítsétek [tehát]
# mi kell j 523. ion as alasatná, kodana jorasajt uskems ne9*
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ked nincsenek lovaid, hogyan akarod [hát] őket vinni j 524. son
anas mon-kátsten, mon maksiná (v. sas maksan) ő kért tőlem,.
[s így tehát] adtam (v. azért adtam) | 525. sánksa, mez palin
sas, ruca kazin azért hogy hozzám jött, egy kendőt ajándékoz
tam neki | 526. son sas asez sa: asezá soda, sama af ő azért
nem jött: [mert] nem tudta, kell-e jönni vagy sem J 527. mon
sas tiin, mez son marks én azért csináltam, hogy ő parancsolta ;
mon tiin, son márks én csináltam, [mert] ő parancsolta | 528.
mon sas af mol'an, mez kis irdazo azért nem megyek, mert
az út sáros | 529. mez aset sa? saradén miért nem jöttél?
beteg voltam | 530. son znat'kerza lomandenza, sas asez kener
neki bizonyosan kevés embere van, azért nem készült el.
531. son znafcebar loman, sas semba kelksaz ő bizonyosan
jó ember, hogy mind szeretik (tkp. azért szeretik) j 532. mon
af sodasajná sa lomathen, vestingá asen jaka tejezest nem
ismerem ez embereket, egyszer sem voltam náluk (tkp. jártam
hozzájuk) j 533. mondein taftama alasas af erápi, kuli af
pák ardi nekem az ilyen ló nem kell, ha jól nem fut) 534. mon
sodajná, ton tisak, kuli son marks tiemda tudtam, [hogy] te
megcsinálod, ha ő parancsolta csinálni | 535. sondeinza koza
ulemal, kuli láma suvatats neki gazdagnak kell lenni, ha sok
marhája van | 536. teint tácijok tuma, vandi sobdavati toza
kenereda nektek még ma kell elindulni, [hogy] holnap reggelre
oda érjetek J 537. mon sas márgin tiemda, stobi semba nájzaz
én azért rendeltem csinálni, hogy mind meglássák | 538. lambaftk kett, stobi koskeza (v. koskel) függesszd föl a bőrt, hogy
kiszáradjon | 539. pancka ortat, stobi suvavezama nyisd ki a
kaput, hogy bemehessünk | 540. náftk kit, stobi mon odu
sodazajna mutasd meg az utat, hogy ezentúl tudjam; náftk kit,
tazan árgedá (v. afelen árgedá) mutasd meg az utat, hogy el
ne tévedjek.
541. kirdezen, t'ast pra (v. afelt prd) tartotta őket, hogy
ne essenek j 542. son sas i tus, alasanzin varzama ő el is
ment azért, hogy a lovait megnézze (tkp. a lovait megnézni) í
543. son molendáráj, monga mol'an ha ő megyén, én is me
gyek [ 544. náims jorandárásak, tet áráskidima ha meg aka
rod látni, sietned kell j 545. sáfk, jorandárásak vedd el, ha
akarod | 546. tonts tat ti lomanendi osal, estitká af tiiht te
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ne tégy másnak rosszat, neked (magadnak) sem tesznek j 547.
son tosa ulenddrds, sodasi ha ö ott volt, [hát] tudja | 548. mdrgat: tihtama, af mdrgat: af tiht'ama ha parancsolod: csinál
lünk, ha nem parancsolod: nem csinálunk | 549. taraj (Szindorovban aristaj) mon sdvina, moh sutsesamak vájjon talán
{pasB*, etwa) én vettem el, [hogy] engem szidasz? | 550. kuf
af azíntsask, estingd son sodasi habár nem mondjuk is, mégis
tudja ö (v. apák azínttínkínga sodasi, 1. 187).
551. kuf moliht, (estmgd) mon af mol'an habár mennek,
én nem (mégsem) megyek 1 552. kuf sado koza, estinga as
senara suvatats, mizara tonan habár gazdagabb, még sincs
annyi marhája, a mennyi annak van J 553. kusqflamel lomahda,
robotol' ad'elaz habár kevés ember volt, a munkát [mégis] elvé
gezték | 554. klda monts afelina soda, kodand tiema, kuf
tonaftelemajt akár megtanítana engem, mintha magam nem
tudnám, hogy kell csinálni | 555. koza fok plrda, son musi
bár hova rejtsd, ő megtalálja (tkp. hova ne rejtsd) | 556. mizares asen antsa (v. koda asen antsd)> asez maksa bár mennyire
(v. bár hogyan) kértem, nem adott (tkp. mennyire v. hogyan nem
kértem) | 557. koda taza ana, af maksan bár hogyan kérjen,
nem adok (tkp. hogyan ne kérjen) j 558. kid faza sa, fák nolda
bár ki jöjjön, ne eresszd (tkp. ki ne jöjjön) | 559. mizariksi
.asind terna, asez sa bár hányszor is hívtam, nem jött (tkp.
hányszor nem hívtam) | 560. mizárda faza sa, mon anok ul'an
bár mikor jöjjön, én kész leszek.
561. kuf kdziazd, kuf faza, mon azintsa akár haragud
jék, akár ne, én megmondom neki | 562. kuf sast, kut as,
mondein sembd sdka akár jöttek akár nem, nekem mindegy
563. kuf mizara faza ana, tat maksa bár mennyit kérjen, ne
adj neki (tkp. mennyit ne kérjen) j 564. kodand af tisa (v.
kodand fazajnd ti), af cebdr bár hogy csinálom (v. csináljam),
nem jó (tkp. hogyan nem csinálom v. ne csináljam).
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14. j) al.,
11. 7) al.,
7. » föl.,
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e helyett: sasufti- — olv.: sasuftie h. kandié — olv.: krandis
e h. kosto hol — olv.: koso hol
e h. ta-pdldd onnét — olv.: ta-palda innét
e h. utip — olv.: útim
e h. csakugyan egészen elvész -— olv. t
nagyobbrészt elvész
e h. Orratovnál — olv. Ornatovnál
e h. vejken vej kést— olv.: vej ken vejkeste
e h. joratanok — olv.: joratanok
e h. narizd — olv.: nariza.

AZ UGOR MÓDALAKOK.
Az ugor igemódok kétszer voltak tudományos vizsgálatnak
tárgyai. Először Boller tárgyalta őket a bécsi akadémia bölcs. tört. osztálya közleményeinek (Sitzungsberichte) tizenharmadik
kötetében; másodszor Riedl a magy. akadémiai nyelv- és szép
tud, osztály Értesítője első kötetében (1860.). Mind a két dol
gozat oly időbe esik, midőn még az ugor hangtannak is alig
voltak meg első elemei; pedig nyilvánvaló, hogy e nélkül az
alaktanban csak szubjektiv v é l e m é n y e k e t lehet koczkáztatni
s legföllebb eltalált, bizonytalan eredményekre szert tenni. Bol
ler már csak azért sem juthatott határozozott, hasznavehető
eredményhez, mert nem szorítkozott az ugor nyelvekre, mint
egyelőre kellett volna, hanem az altáji családnak valamennyi
tagját, sőt a japáni nyelvet is bele vonta vizsgálódása körébe,
és habozás nélkül azonosított egy-egy osztják vagy mordvin
segéd igét valamely török-tatár igével, úgy hogy nem csoda,
ha az egész egy nagy khaosz benyomását teszi ránk. — Riedl
csak rövid átnézetet nyújt s az alakoknak magyarázatára nézve
nem sokkal többet tesz, mint hogy Boller nézeteit ismétli. —
Nem lesz tehát fölösleges most, midőn az ugor nyelvek hang
tani törvényei fő vonásaikban meg vannak állapítva, s a szó
képzés titkai sem rejtvények többé: az alaktannak ezt a részét
újra szemügyre venni. Boller, Riedl és mások nézeteire termé
szetesen mindenütt tekintettel kell lennünk.
A teendő munkát, azt hiszem, legczélszerübb lesz könnyebb
átnézhetőség kedveért három részre osztani. Az elsőben össze
állítom röviden az egyes nyelvek alakjait; a másodikban ezen
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alakokat egymással összehasonlítva iparkodom eredeti alakju
kat meghatározni és megállapítani, mi volt már az ugor alap
nyelv tulajdona; végre a harmadikban föladatom ezen alapala
koknak eredetét vizsgálni, a mennyire ez az ugor nyelvek esz
közeivel s a nyelvtudomány jelen állása szerint lehetséges.
Még két megjegyzést kell előre bocsátanom. A jelentő
módot egészen kirekesztem, mert a mi szempontunkból nincs
rajta mit vizsgálni. — A körülírt alakokat, melyek külön beható
vizsgálatot érdemelnek s különösen a majdan megalkotandó öszszehasonlító mondattanra nézve válhatnak fontosokká, itt csak
annyiban veszem figyelembe, a mennyiben az egyszerű alakok
megértését és magyarázatát elősegítik.

I. Az egyes ugor nyelvek módalakjai.
A magyarból kiindulva előbb az északi, azután a déli ág
nyelveit sorolom föl.
A. Magyar.
1. P a r a n c s o l ó mód ( i m p e r a t i v u s ) :
írjak írj{ál) írjon, írjunk írjatok írjanak;
keressek, vadászszak, húzzak; íleszje, helhézje HB; vess,
láss, jorgossun, bulcsássa, keássatuk HB; bonts, tarts, költs,
ejts; fűts,
taníts;
régi és nyelvjárási alakok: alóhad, s\omoróhad, szaba
dakon, tanúhon (szabadítson, tanítson • Tih. cod.); világoséhon \
takaríjjon, taníjjon; — éhed (ejtsed B. cod. 30.); — zoboducha HB.;
légfék, tégjek, vigyek,
higgyek;
jövel, jövetek; — jer, jertek.
2. Ó h a j t ó ( o p t a t i v u s ) és f ö l t é t e l e s m ó d (conditionalis):
írnék írnál írna, írnánk írnátok írnának; eneyc HB;
(régi tárgyas alakok: 3. sg. adnaja, akarnaja, s\ér\eneje, véhetneje; 1. pl. tudnojok, bocsátanajok, mivelnejek, küldenejek; 3. pl. bocsátanajok; — Göcsejben 3. pl. mégtudná]ék,
mégvénnéjék).
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B. Vogul-osztják.
Vogul.
3. P a r a n c s o l ó m ó d :
vogB.1) oln2) oli, du. ölen ölei, pl. ölen ölet;
kietn kieti, kieten3) kietei, kieten kietet;
„foglaló m." 4) öleim ölein ölei v. oliem olien olt;
vogK. ölen ole, pl. olan ölet;
tárgyas; varjaién varat a, pl. 2. var elán.
4. F ö l t é t e l e s mó d:
vogB. olnüm -nün -nü, -nuemen -nuen -nui, -nuu -nuen
-nut;
vogK. sg. 3. ölni, pl. olnov, olnine 5 ), olnat6);
vogL.7) kvolnem -nen -ni, -nima -nina -nií, -niva -nina
-net;
pilnem -nen -ni, -nima -nina -nii, -niva -nina -net;
5. F ö l t é t e l e s m ó d , b e f e j e z e t t c s e l e k v é s :
vogB. kietsenulem
„küldtelek volna" ( E g y v. m. 3 0 6 . 1.)
Osztják.
6. P a r a n c s o l ó m ó d :
osztB. sg. 2. mana pona*), pl. 2. manat ponat v. manatí
ponati;
x

) „.A vogul föld és n é p " nincs kezemnél s így az ész.
vogulnál csak Hunfalvy „Egy vogul m o n d a " - j á r a vagyok utalva.
2
) Egy vog. m. XVII. jálen, vouen, XXXII.
kangesen,
vouen, kinzen.
3
) E g y v o g . m. X X I X . lauen, X I I I . majcn.
*) U. o. 305. 1.
5
) NyK. I X , 86. olnan v a n fölvéve; ez kijavítandó N y K .
X , 2 0 6 . szerint.
6
) N y K . X I , 147. egész vogul paradigma á l l : olnem olnen
ölni, olnov olnine olnat; n e m tudom, az 1. és 2. honnan v a n
v é v e ; N y K . I X , 86. azt mondja Hunfalvy: „Az evangéliumi
nyelvben az egyes-számbeli 1. és 2 . személyt n e m vettem észre."
7
) Bulletin hist.-philol. de l'Acad. I m p . de St.-Petersb.
16. köt.
8
) Eegulynál egy eltérő engi alak (NyK. X I . 133).
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osztl. sg. 2. mena l); (3. menag, menan, menagat, menanat);
du. 2. menaden, 3. menagen; pl. 2. menada> 3. menat
(menaget);
sg. 2. pane, pl. 2. panaden (a többi mint mewa) j
osztS. sg. 2. mewe, (3. mene% menegat); pane (3. pane%
panega))
du. 2. meniten, paniten, 3. menigenat paneganat;
pl. 2. menüéi -ita%, paniten, 3. menidat {-itat, -itet C.
57. 1.), panitat.
7. F ö l t é t e l e s . m ó ' d :
osztB. %adnaP);
osztS. verham -nan -hal, du. -namem -nin -nin, pl. -iíau%
-nin -nil;
osztl. a<iím 3 ) = volna.
C. Zürjén-votják.
Zűrjén.
:

) a „wechselt auch mit andern vokalen" Castrén.
) Nagyon valószínű, hogy ezt az alakot í g y kell magya
rázni (v. ö. Hunf. nyelvt. 147); akkor egészen megfelel az osztS.
vernal-nak.
N e m kell tehát egy %adna igét fölvenni (mint Hunf.
szót. 4 5 . és nyelvt. 126.); w-es igeképzést ú g y sem találunk az
osztjákban.
3
) Ebben: ma verem adan „ich würde tun", szó szerint „tet
tem volna", és ma verdém adan „ich mag tun", szó szerint
„teszek volna" (v. ö. teszek vala; votj. líktlla val •=. megy
vala Máté 6,56. sojos mlno val =-fik mennek vala 16,12;
ztirj. kolo voli = cserS. kelés ílen =~ kell vala; cserM. tolod
ele gen „ha jössz vala"; s a hegyi cseremiszben ez az el'e a
e o n j u n c ti v u s mellett is áll. De leghasonlóbb a cser. tolam
olgec „si venero", szó szerint „jövök volna.") — Castrén sze
rint (nyt. 2 56.) adan „particula" és at-bö\ származik. ( É p í g y
tartotta Gabelentz a cser. He segédigét föltételes kötőszónak; 1.
Wied. gramm. 159. jegyz.) C. úgy látszik azt az at-ot érti, mely
a %aj-at „valaki", med-at
„valami" szavakban fordul e l ő ; s
azt hiszi, hogy ez a particula vette föl a módjegyet. Ez nem
valószínű, s minden esetre egyszerűbb adan-t a létigétől szár
maztatni. Ennek a déli oszt. hangfejlődés sem mond ellent (l:d
nagyon közönséges, és üdém „ v a g y o k " ; adat;í: üdém = al „év" :
ülem „évem").
2
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8. P a r a n c s o l ó m ó d :
sg. 2. bőst, kerav, lej, — kwzi, vivtí, aji,
pl. 2. bosto, leje, korié.
Votják.
9. P a r a n c s o l ó m ó d :
sg. 2. sót, ul, lu, si, vera (tő veralí-), — kílzi, aji';
pl. 2. ioiá', /wa> s/a, ajá.
10. F ö l t é t e l e s m ó d :
sg. 1. és 3. sotsal, ajisal1), pl. -salmí -saldi -salzí*
D. Lapp.

11. P a r a n c s o l ó m ó d : 2 ) ;
lappS. kite kites, du. {-em) -en (eska), pl. (eb) -et -es;
lpE. kite kitus, du. kitton kitté kittus, pl. -wp -eö*e -ws ,lpF. gite gittus, du. gi'f fo gi'f íe -usga, pl. -ojt? -eí -wse& ,•
bagad bayadekkus, pl. -kkop -kket -kkusek; /<%# lákkus, lakkop stb.
12. H a t á r o z a t l a n mód ( i n d e f i n i t u s 3 ) :
IpS. kiticab -cah -c, -cen -cebeten -ceba, -ceba -cebet -ceh ;
lpE. (kitem kiteh^) kitic, -can -evetté -cava, -cep:-cpetted -ceh; (lovvem lovveh) luvay, luvvacan -cvatte -cava, stb,
lpF. giticam -cak -ca, -cádne -cáppe -cáva, -cdp -cappet -cek; lajjam lajjak lájja, lajje stb. — loyacam stb.
x

) A 2. szem. az evangéliomford.-ban nem fordul elő. Wiedemann szerint a 3 / sem; de ott van Máté 26; 9 : luisal vuzani
„lehetett volna eladni".
2
) Lönnrot (Acta Soc. Scient. Fenn. IV.) külön rogativust
is állít föl a svéd-lappban: kitöm -oh -os, -on -öten -oska, -ob
-ote -ose, s ezt így fordítja finnre: „kiittáon kiittdös kiittákoön.u Az egésznek úgy látszik, nincs elég positiv alapja scsak a finnre való tekintet vihette rá e külön mód fölállítására.
3
) így nevezi Lönnrot és a finn kiittánen alakkal fordítja
(Acta Soc. Se. F. IV. 157); Hunf.-nál (NyK. V.) e o n j u n c t i v u s . — Megjegyzendő, hogy az utóbbi helyen Lönnrot után
közölt lpE. kitie (sg. 3.) sajtóhiba és kitic-ve javítandó (v. Ö. a
tagadó paradigmát L.-nál).
á
) így andm, anah, onij; nurvom, nurvöh, nurvoj; de
mutticam, muaducam, cuojaticam, kaccacem.
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lpE. (lém léh) laj, laj jen stb.
IpS. lejeb lejeh lejja, lejen stb. és licab licah lica, licen stb.
13. F ö l t é t e l e s m ó d (és ó h a j t ó ) :

lpE. kítacim -ih -/, -eim -eid -ein, -ím -id - í ; luvvucim
— arvediccim; lipcim *) -ih lijij (liji, lipci), du. lijim (lip
cim) lijin, pl. lijim lijíd lipci; (luvujim, oajnajim stb.2) J
lpF. gitasim -ik -i stb.; loyasim — arvedifőim; lifcim
-ik -i stb. — és likcim, lukcum.
14. F ö l t é t é l e s m ó d (és ó h a j t ó ) :

IpS. kitalib -ih -i stb. lulib -ih -i stb.
E. Finn csoport.
15. P a r a n c s o l ó m ó d . A finn köznyelvben kétféle m a 
gánhangzóval dívik némi jelentésben" külömbséggel; az o-mhangzósat r o g a t i v u s nak (vagy o p t a t i v u s n a k is) nevezik 3 ) :
*) Andelin í g y i s : lidcim, azaz liccim.
2
) Lönnr. Acta IV. 187.
3
) Ez a külömbségtevós nem lehet nagyon régi s csak a
finn köznyelvben fejlődött k i . Ezt mindjárt látjuk, ha öszszehasonlítjuk a miatyáoknak ezt a mondatát „Jőjon el a te
országod, legyen a t e akaratod" a külömböző nyelvjárásokban.

A finnben így hangzik: Lahestfköön sinun valtakuntasi. 01koon sinun tahtosi; s már Agricolánál 1542: Lehestulkon sinan
valdakunnas. Olcon sinun tactos; egy 1550-diki miatyánkban:
Tolkohon siun valtakuntasi: olkohon siun tahtosi. A k a r j a l a i miatyánkban már tulgah és olgah áll, a v e p s á b e n is
tulkaha és t'ehkahaze (vagy tulgha és olkha); a v ó t ban ismét
tulkö és olkö, a l í v b e n tulgo és sugüg, az é s z t b e n tulgu
és sündigu. A krévingek nyelvéből viszont csak a-s alakok
vannak_ megőrizve: elka er sei, kulaka er gehorche (vótul olko,
kültako); Wied., Naz. u. spr. der Krev. in Kurld. — De ma
g á b a n a finn k ö z n y e l v b e n sem l e h e t v o l t a k é p e n
k é t k ü l ö n m ó d r ó l szó, mint a következő adatokból látható,
melyeket finn barátom, Grotenfelt Osszián ür szivességének kö
szönök : „ O p t a t i v i l l a on paate kohó, kohó ja i m p e r a t i v i 11 a kaha, kdha, joita useimmiten supistetaan: koo, köo
j a kaa, kad. a) T a v a l l i s e s s a p u h e k i e l e s s a káytetaan
e r i p e r s o n e i s s a e r i t a p a a (modus), niin etta toisessa
personassa on imperativi tavailinen, kolmannessa optativi. Ensimainen persona monikossa káytetaan harvoin ja silloin impe-
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sg. 2. anna\ 3. antakaan, pl. -kaamme -kaaite -kaat;
sg. 2. anta'os, 3. antakoon, pl. -koomme -kootte -koot.
Anna' tájejtésileg még nagyon erős hehezettel, Savóban majd
nem annak; sőt néhol („dialektvis" Andelin, Acta Y. 52) annaka, annakka hallik (Karj. liekkdh). A vótban is 2. sg. jÖr
uju, alga vagy j'o&tf, ujuka, algaka (1. II.); pl. jöka, ujuká,
alkaka: 3. sg. \A.jdkö, ujuko, alkako.
Sanokee hallható gyakran Savóban sanokaatte helyett
(Krohn, Viron kielioppi 106. 1.); v. ö. az észtet.
Vepsá. 3. sg. tulkaha, svatikahaze, t'ehkahaze (refl.).
Karjala, 3. sg. hüvitidcekdh, tulgah, olgah.
LÍV. 3. sg. tulgo, saag, sugog; 2. pl. pangid, algid
krajigid.
•»
Észt: uzu uskugu, pl. uskugem -ge -gu (dorp. gu helyett
gais).
16. F ö l t é t e l e s m ó d :
antaisin -sit -si, -simme -sitté -sivat; olisi.
VÓt: oleisi, imeisi, — joisési, veisesi (/ö-, ve-; más nyelvrativimuoto. Siis saatta- imp.-opt. 2. saata1', 3. saattakoon
(harvoin saattakaan, mon. [1. saattakaamme], 2. saattakaatte
eli lyhennettyna saattakaat ja viela enemmin saattakaa, 3.
saattakoot (harvoin saattakaat). [Tehát így lehetne fölállítani a
mintát: saata' saattakoon, saattakaamme saattakaatte saat
takoot ; v. ö. az észtet!] — b) R u n o- j a " s a t u k i e l e s s a löytyvat viela ne tavallisesta kielesta jo unohtuneet muodot; siis2.sg. opt. ottaos, antaoS j . n. e. — c) K i e l t á v a s s a konjugationissa kaytetáan kieltoverbista samat tavat (módi), kiiin positivisessakin lauseessa, mutta páaverbista useimmiten kaytetáan
optativia. Toisessa personassa kuitenkin lyhyt imp.-muoto kay
tetáan molemmasta verbista, siis esim. elei ota' (runo- ja satukielessá kuitenkin myös optativi: ellös ottako7). Mutta sitten
esim. 3. sg. elkoön ottako', (1. pl. elkáamme ottako''), 2. elkaatte ottako', 3. elköot ottako'. — d) Yksinaisiná runomuotoina ölen viela tavannut: saduissa 1. sg. opt. neg. enjuopuko
mind tastdf ja runoissa 1. imp. lakkan [* lahdekadn] karja
muille maillé}'' — A vótban a több. 2. sz. a tagadásban is
a-val van: elkd jöka „ne igyatok", ellenben a 3. sz. elkÖ jöka
„ne igyék" és „ne igyanak." — Az o-s alaknak 1. személyét
is említik, így Lönnrot (Acta IV. kittdon) és Eurén (nyelvt*
114. §. jegyz.).
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járásokban is vannak ilyen alakok: söisisi, joisisi,
myysisi,
4iai-: naisisi, soi-: soisisi; Suomi 1870. 315. L).
ÉsztD. palusi -sit -s, -sime -site -siva v. -se; R, paluk•sin -ksid -ks, -ksime -ksite -ksivad v. -ksid; ks h. ss: upusse
<1. Krohn, Viron kiél. 222. 1., d.).
Lív: volks volkst volkstö (= olisi olisit
olisitté).
17. H a t á r o z a t l a n m ó d ( i n d e f i n i t u s 1 ) :
* antanen -net -nee, -nemmé -netté -nevat.
Vót: vottanen, tullen, — sönenen, jönenen.
Lív: nincs.
A vepsá és a karjalai nyelvj.-ban más jelentésárnyalattal
•Q. erről alább III.). Vepsá: línob, linnob (=lieneé)y olnou. Karja
l a i : rikkonnov, tahtonnov, liene,
tappanov.
Észt. Csak a verro-észtben teljesen, rendes használatban:
sáne -net -nes, -neme -nete -neva v. -nese. Különben csak egyes
nyomok (fölsorolva Wiedemannál).
18. H a t á r o z a t l a n m ó d , b ef e j e z e t t c s e l e k v é s :
V ó t : noznuizin fölkeltem volna; mönuisin „jag skulle
jhafva salt" 2 ).
19. E v e n t i v u s n a k nevez Lönnrot 3 ) egy alakot, mely a
vepsaben fordul elé és lehetőséget jelöl: sada rublat mind,
maksneisin J a g kunde möjligtvis betala 100 rubel". A Kaleva
lában is elékerül két helyen:
23,219. Tuosta sulho
suuttuneisi,
Mies nuori
nuristuneisi.
23,427. Tuosta sulho
suuttuneisi,
Kaunosi
kamaltuneisi.

20. P a r a n c s o l ó

F. Mordvin.
mód:

M. 2. sg. ramak, kulik, pel'ht;
1

pl. ramada, kullda,

peleda;

) így nevezi Lönnrot (1. Om det nord-tschudiska spraket
36.fi.), s ez véleményem szerint — legalább a finn köznyelvre
nézve — alkalmasabb, mint a c o n c e s s i v u s nevezet; ennél
még p o t e n t i a l i s is jobb (Wied.).
2
) L. Kieletar 4. füz. 23. 1. és Lönnr. az id. h. 37. 1.
3
) Az id. h. 37. 1.

v
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E. 2. sg. ramak, vanok, mol't\ pl. ramado, vanodo, molede.
21. Ó h a j t ó m ó d :

M. fazan fazat faza stb. — kulizan — pelezan;
E. ramazan -zat -zo stb. — molezen.
22. Ó h a j t ó m ó d :

M. falksilen -let stb. — kulílksílen, — pelelksílen1);
E. ramakselih -elit' stb. — molekselin 2 ).
23. F ö l t é t e l e s

mód:

M. falén falét fal stb. — kulílen, peleien 3 );
E. ramavlin -vlif -vol' stb. — vanovlin, molevlin.
24. K ö t ő mód ( c o n j u n c t i v u s 4 ) :
a) M. fandaran fandarát stb. — kulindárán, — pelindárán;
E. ramíndáran -at stb. — vamndáran, — molindáran;
M. fandáránfandárát'stb.—
kulindárán,—pelindárán.
b) E. ramavlindáran -ndárat stb. — vanovl. — molevl,
c) M. fandáralen fandárálet stb. — kulínd. — pelind.
G-. Cseremisz.
25. P a r a n c s o l ó m ó d :

S. 2. sg. tol} pokto; — (3. ío/io, poktozo); pl. tolda,
pokteza (így); — (tolost, poktost);
M. 2. ío/_, zifa, — nalbky istok, — istema, kelesemaj pl.
tolda, olmuktada, — istemada, kelesemada.
26. Ó h a j t ó m ó d :
tolnem -ned -neze (v. röv. -áé), -nena

-neda

-nezt.

*) „Desiderativ" Ahlq.
*
2
) „Opt. praet." Wied.
3
) Ahlq. conjunctiv „der bedeutung nach mit dem finnischen c o n d i t i o n a l iibereinstimmend".
é
) í g y nevezi Wiedemann, s ezt a nevezetet alkalmasabb
n a k vélem, mint a c o n d i t i o n a l i s nevet (Ahlqvist), mert ezek
a,z alakok csak is összekötött mondatokban fordulnak elé, még
pedig mindig feltételes mellékmondatokban; ellenben azok az
alakok, melyeket közönségesen föltételes módnak, conditionalisn a k nevezünk (antaisin,
adnék),
ép oly gyakran vagy még
gyakrabban fordulnak elé önálló fő-mondatokban, mint mellék
mondatokban.
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27. F ö l t é t e l e s m ó d :
S. tolgecem -ced -c v. -cen, tolgetha -t'ta -cest ;
M. tolgecem -cet -c, -cna -cda -cezt.
A h i á n y z ó a l a k o k a t a külömböző nyelvek különfélekép pótolják.
Mint átnézetünkböl látható, módalakokban legszegényebb
a z ű r j é n , melynek csak jelentő és parancsoló módja van.
Föltételes mondatokban a votják fölt. alaknak (sal) megfelelőleg a vesko szócskával összekötött jelentő módot használ.
A p a r a n c s o l ó m ó d r a csa"k a 2.-személyű alak van
minden nyelvben megőrizve. — A h a r m a d i k s z e m é l y r e
a zürj.-votj. a jelentő módot használja med szócskával, mely
alkalmasint nem egyéb, mint a votj. mid „mi" névmás, s az
egészen hasonló franczia kifejezésmódra emlékeztet (qu' il sóit
béni, qu' il parte *), s ép úgy magyarázandó, mint ez (lásd II.).
A mordvinban mindig az óhajtó mód helyettesíti s talán ezt
kell felvennünk a cseremiszre s az osztjákra nézve is. Egészen
máskép segít magán a finn csoportnak néhány tagja. A livben
a parancsoló mód elé sokszor járul a las szócska, azaz „hadd"
(lask = f. laskea hagyni2), pl. las ma jeds soög hadd egyem
én előbb, las sa jera kadog essél el, las meg iegod tan ma
radjunk itt 3 ). Már most a las szócskával parancsoló mód értel
mében egyszerűen jelentő mód is állhat: las ta rokándob • = puhukoon han. Egészen így fordul elé gyakran a vótban is láss,
la, laka, pl. 1. sg. laka kukun, laka vilistan^), '% sg. la saat
ukkaase („hukku'os"), és ismét jel. móddal: la Nesteri votab,
la vannob („ottakoon, vannokoon" 5). De legnevezetesb s legfon*) V. ö* ném. dass du mir nicht wiederkommst s hason!.
2
) Sjögrén a las szót kölcsönvételnek tartja a lettből (hol
las = lai), de Krohn ez ellen joggal hivatkozik a mindjárt em
lítendő analógiákra, Suomi 1870. 503.
3
) Egészen rendesen így az angolban: let us dwell here;
v. ö. ném. lasst uns bleiben, láss uns gehn.
4
) V. ö. magy. hadd látom, hadd nézem (Dntúl hal lám,
han ném).
5
) A Krohnnál fölsorolt példákhoz járuljanak még az Ahlqvist közölte vót dalokból (Acta V.): 18. dal 18. sor. anna tupá
tullahseni, la tancin hagyj a szobába lépnem, hadd tánczolok;
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tosabb, hogy az aboi nyjárasban is már 2 — 300 év előtt lah
(*las) használatos indulatszóvá süllyedt; Agricola bibliafordítá
sában akárhány példa található, még ilyen is: lach mind tad~
hon minulleni jhden swren honén rakéta (Jerem. 22,14;
most csak mind tahdon). Az észtben is közönséges a laze
„hadd" használata jel. móddal par. helyett: laze ma nden =
hadd látom, laze téma nüd ragib szó szer. „hadd szól most ő";
de laze nélkül is eléfordúl a jel. mód maga: mina ei voi teid
lepitada, teeb linna-kohus mis teeb én nem tudlak benneteket
kibékíteni, ám tegyen a törvényszék a mit akar (szó szer. „tesz
a mit tesz"; Wied.). A tveri karjalai nyelvjárásban a laze-hez
hasonló szereppel egészen közönséges az ana szócska, mely
rendesen jelentő mód kíséretében fordul ele *), még pedig nem
csak 3. személylyel, mint Krohn mondja. Pl. 1. sg. ana mie
otan (7,4), 1. pl. ana niammd („hadd lássuk" 27,49.), ana
emma luai heila pahua mieldd (17,27.), 2. sg. ana sie annatf
2. pl. anaze {ze orosz nyomosító szócska) tüö tíjdtta (9,6.) -n
különben 3. szem., pl. a miatyánkban: ana hüvittiacöv nimi
sivn; ana tulov sivn kuningahus, ana on sivn valld stb. Ezt
az ana-t Krohn kétség kivül helyesen magyarázza úgy, hogy
csak könnyebben ejtett anna\ tehát a. m. las, laze és hadd,
mert anta- minden finn nyelvjárásban jelent megengedést. Még
kétségtelenebbé teszi ezt a vót, melynek igeragozásában Grenetz
(Kieletar 4,27 és 29.) egyenesen így állítja föl a 3. pl.-t: anda
pestdu, anda salbatau, anda pezezettdu2). Magában a finn
köznyelvben is találkozunk néha jel. móddal par. helyett; igy
16,1. laka vatan loekkuani hadd nézem hintámat; továbbá
9,34. 1 5 , 4 - 6 . 16,27. 1 7 , 9 - 1 1 . stb.
1
) Máté fordításáaan a következő helyeken: 1,22. 2,15.
2,23 ( = 4,14. 8,17. 12,17. 20,4. 26,56). 4,6. 5,15. 5,16.
5.25. 5,29. 5,31. 6,9.10. 7,4. 9,6. 9,29. 15,4.15,28. 16,24.
17,27. 18,6. 18,16. 20,21. 20,26. 20,28.20,33.21,19.22,24.
23,11. 23,26. 23,35. 24,16. 26,33. 26,35. 26,39. 27,22 ( =
23). 27,42. 27,43. 27,49. 28,10. Föltét. móddal csak: 5,16.
6,2. 6,3. 6,5 ( = 6 , 1 6 . 6 , 1 8 . 23,5). 9,38. 14,15. 19,13.24,20:
csupa czélzatos mellékmondatban; úgy látszik, idegenszerűség.
Egyszer ana lienettd 5,45.
2
) A vótban még az az orosz davai
ilyen „hadd" jelentéssel: Kiél. 5, 8.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIII.

„adj" is eléfordúl
10
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a bibliában Máté 4 , 3 : sano, etta namat kivet leiviksi tulevat
mondd, hogy ezek a kövek kenyérré váljanak. — Különösen
el van pedig terjedve a jel. mód használata a parancsoló pót
lására a t ö b b e s szám e l s ő s z e m é l y é b e n 1 ) . így az osztjákban (Castr. nyt.2 56), a moksa-mordvinban (pl. posablatama
„segítsünk" Ahlq. 125. 1.), az erdei cseremiszben (Wied.), az
észtben („stattder 1. pl.-person ist jetzt durchaus vorherrschend
die des praes. im gebrauch; alsó teeme kauba ara statt tehkem, lasst uns den handel abschliessen"; Wied.), a vótban (pl.
az id. h. 16. dalban 58. lahemma menjünk, 63. panemma sa~
nat beszéljünk), a vepsaben (pl. vargastamme, müomme Kiél.
5,17), s a karjalaiban (pl. Máté 11,3. vuotamma, 13,28. kitemma). így a zürj.-votjákban is, csakhogy itt azonkívül egy
teljesebb alak is van még, mely csak parancsoló módúi hasz
nálatos: pl. zürj. Máté 27,49. vijedam lássuk, 26,46. munamö
menjünk, 21,38. vijamo öljünk; votj. Márk 4,35. vísom men
jünk, 1% 7. mínomd, viom menjünk, öljünk.

II. Az alakoknak Összehasonlítása. — Az ugor
alapnyelv tulajdona.
Ha az egyes módalakoknak eredetibb hangálladékát és
jelentését s végre az ugor alapnyelvnek e részbeli tulajdonát
meg akarjuk határozni, nyilván az összehasonlításhoz kell folya
modnunk. Azonban ha itt-ott nem bízzuk magunkat egészen és
tisztán az induktiv módszer vezetésére, ennek megvannak a
maga okai, melyek a vizsgált kérdéseknek természetén alapúi
nak. Mert ha el is ismerjük, hogy az induktiv, az úgy nevezett
természettudományi módszert egész kiterjedésében kell alkal
mazni a nyelvészet terén: mégis a kutatásnak legtöbb ágában
nem szabadulhatunk némely előítéletektől, nem kerülhetünk
x

) A franczia nyelv is a jel. módot alkalmazza: allons,
aimons „menjünk, szeressünk" (a többi román nyelvek conjunctivusalakkal élnek). Ugyanaz történik a szamojédban, a mon
golban s a török-tatár nyelvekben.
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némely föltevéseket, melyekről sejtjük, hogy a tények összeha
sonlító vizsgálatából nyerendő eredményeknek megfelelnek. így
hagy az előttünk álló tárgyon belül maradjunk, mielőtt még a
tények tanúságát meghallgattuk, okvetetlen föl fogjuk tenni,
liogy már az egységes ugor nyelvnek volt határozottan kifejtett
parancsoló alakja, s legalább is valószínűnek fogjuk találni,
.hogy ezt az alakot —• habár elváltoztatva, rövidítve vagy kom
binálva — minden egyes nyelvben megtaláljuk. Továbbá ha lát
juk, hogy három északi (a magyar, vogul, osztják) és két déli
*igor (a finn és cseremisz) nyelvben van egy-egy alak, melynek
íkülömböző jelentései könnyen megegyeztethetők egymással, s
melynek jellemző mássalhangzója n: akkor természetesen mind
járt sejtjük, hogy mind ez alakok egy alapalakra mennek vissza
s hogy ez már az ugor nyelv tulajdona volt; és törekvésünk
oda, fog irányulni, hogy meghatározhassuk magát ezt az alap
ullak ot és keressük az utat, melyen a mostani alakok fejlődtek
fcelőle.
A. A parancsoló mód.

Ezt a módot, mely természeténél fogva főleg a második
^személyre szorítkozik, szereti a nyelvszokás elrövidíteni s ez
által mintegy nyomósabbá, hathatósabbá tenni, mint ezt az indo
germán nyelvekben is látjuk. S csakugyan két ugor főnyelrben
{a zürj.-votj.-ban s a cser.-ben) semmi nyoma sem mutatkozik
-a módképzőnek, s az egyes számban a személyragnak sem. Az
utóbbi az osztjákban, mordvinban és finnben is hiányzik (a 2.
személyről van szó) s a magyarban is a személyragtalan írj
&L írjál-féle alak mellett annyira használatos, hogy az egyél
és igyál igéken kivül alig tudnék egyet is említeni, melynél
ík közbeszédben a személyrag okvetetlen mindig megvolna *).
De a módképzőt egészen határozott alakban megtaláljuk nyel
veinknek nagyobb részében. Induljunk ki
*) Megemlíthetjük itt az ilyen rövid alakokat: la (ládd-é
Y.lásd h.), ni és ne. (Nyelvőr III. 561. nézd), 'gye v. gye (u. o.
11. 513, 370. gyere), muti (=mutizsd, mutasd, u. o. III. 523).;
Sk f i n n b e n ka (katso); a l í v b e n van (e. h. vahklÖ „katso!");
a m o r d v i n b a n va (e h. vanok „lásd, ime!"); a v ó t b a n
la (e h. láss „hadd"); votj. vera (e h. veral) stb. — Csak
könnyebb ejtés kedveért votj. puk (e h. pukt) stb.
;.5 í ?
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A m a g y a r b ó l . A köz-divatű alak, melyet fönt az L
számnak elejére állítottunk, a módtöt írja- (ill. írjo-, írju-)
alakban tünteti föl minden személyben, kivéve a másodikat. De
ha írnék mellett írnál minden esetre egy na képzőnél teljeseb
bet enged következtetni: írjak mellett írjál nyilván keveseb
bet nyom, s alkalmasint csak úgy fejlődött tisztán hangtanilagr
egy régibb *írjál'a alakból, mint & fonala-, tehene- tőkből fo
nál, tehén, melyek mellett táj divatos fonal, tehén is találkozik,
sőt nem is lehetetlen — ámbár határozott adatokra nem emlék
szem — hogy egyik-másik vidék nyelvében él még egy írjálféle alak *). A magyarban tehát ja, je a par. mód képzője, mely
előtt az igetőnek végönhangzója mindig kiesik (írja-, igető íro-)7
s mely a keress, húzz, vess, bonts stb. és higgy, légy stb.
igékben csupán hangváltozásnak van alávetve.
Akartak fölvenni a magyarban még egy eltérő-alakú par.képzőt, t. i. ha képzőt. Meg kell engednünk, mint alább látni
fogjuk, hogy ez lehetséges; csak hogy véleményem szerint nem
elég valószínű, mert ama tények, melyekre e fölvétel támasz
kodik, máskép is magyarázhatók. Mindenek előtt a hallhadszaféle nyelvjár. alakok itt nem nyomnak semmit, mert könnyen
támadhattak ebből: hallhatodsza, hallhatds^a, mint ládd-é
szintén par. jelentéssel e h. látod-é, látd-é. Továbbá jövel
épen nem megy szükségképen *jövhel-ve vissza, hanem lehet
jövelj helyett (jöve-l freq. vmint hato-l stb.), a mint pl. So
mogyban mindig azt mondják tanulton, bomoll meg e h. ta
nuljon, bomolj2). Jövetek pedig nem is tudom, meg van-e
eléggé bizonyítva; de akkor sem kell *jövhetek-ve visszamen
nie, hanem megfejthető háromféle utón is máskép: 1) elveszt
hette a módjegyet, mint a jertek szó (jövetek e h. *jövejetekT
mint hamva, lova e h. *hamvaja, lovaja); 2) lehet jertek-kél
együtt a jel. módból kölcsönözve (v, ö. az I. fejezet végét) j
3) támadhatott a jövel hasonlóságára, melyben a nyelvérzék az
/-et személyragnak vehette, s akkor jövetek: jövel = játszox

) Egészen így kell fölfognunk az írtál alakot is írtam
mellett.
2
) V. ö. jer, mely régebben alig lehetett más, mint *jerj\
Ide számítható még mint eredetileg par. mód az akar — akar
kötőszó; v. ö. a hasonló eredetű lat. vel-t
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tok: játszol. Tehát csak azok a par. alakok maradnak, melye
ket az -ít végíí igék tüntetnek föl a régibb nyelvemlékekben,
minők szomoróhad, szabadúhon, világoséhon s már a HB.-ben
zoboducha e h. szomorojtsad, szabadujtson,
világosítson,
szabadojtsa, s minő a tájdivatos fordíh, fordíhon *) e h. for
díts, fordítson. Nyilván való, hogy * szomorótjad-höl nem igen
lett volna a magyarban szomoróhad, hanem igenis lehetett
*szomoróthad-bó\, mint rothad: rohad (Dn túl). De nem sza
bad felednünk, hogy szomoróhad nem *szornorót-hó\, hanem
szomorojt-hól lett, sőt légvalóbbszínü hogy *szomoroyt-bó\2).
Ezt a HB.-beli zoboducha alakból következtetem, melyet véle
ményem szerint nem elég így olvasni szabadóha (mint Mátyás
F. Magy. Nytud. II. 56) vagy szoboduhha (mint Budenz Blomstedtnél Hal. Besz. 13), hanem igj kell olvasni szoboduyya 3 ).
Ezt azután nem nehéz magyarázni. A teljes alak * szoboduyjja
volt, ebből * szoboduyja lett, mint *osztlop: oszlop, eresztvény•}. Ereszvény (Nyelvőr IV. 186), tarthatják:
tarhattyák
{u. o. 524), mindjárt: minnyát (u. o. lt. 230,), bolondnak :
bolonnak (Erd. nd. II. 28), bolondra: bolonra (u. o.), kertbe:
kerbe (u. o. 17, 20, Toldy, debr. leg. könyv 203) stb.4) Tovább
* szoboduyja szoboduyya lett nagyon lehető hanghasonulással.
Ebből később szabadohha, szabadóha lett (v. ö. Moln. A. pihhen,'
ma pihen), a mint majdem minden HB.-beli ch-hó\ h lett. 5 ).
Éhed (B. cod.) ép úgy lett az ejt igének régibb eyt alakjából6).
x

) így NyK. VII. 257. jegy. Különben mindig foj-díj, for
díjon alakban láttam közölve, s Esztergomban is, a hol két évig
éltem, mindig igy hallottam.
2

) Eredetileg * szomorogot

(mint joytat

e h.

jogotat);

1. NyK. XI. 64.
3

) #"-nak olvasandó a HB.-ben minden eh, kivéve termé

szetesen uromehuz (uromkhuz) és zumtuchel (mely szerintem
a.' m. szömtokkel.)
4
) V. ö. mdE. jovtlems, kravtlems stb. mellett és helyett
fovlems, kravlems (Wied. nyt. 13).
5
) Csak turchucat lett torkukat, s azért talán a ch-t itt
is inkább k-nak kell olvasni (mint zumtuchel).
6
) Mind az ejt, mind a fejt igének (esik és feslik mellett)
mostani alakját minden esetre egy * eyt, *feyt alak előzte meg,
mely ismét * est, *fest-bői lett (t előtt általában nagyon vál-
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Csak az szorul még magyarázatra, hogyan lett szomoróhon,
szabadúhon, világoséhon, s végre fordíhon, mikor mind ennek
az eddigiek szerint így kellene hangzania: szomorohon, sza
badokon, világosokon, fordohon? Erre a felelet nem lehet
nehéz. Nagyon gyakran észlelt tünemény a legkülömbözőbt>
nyelvekben, hogy a hangváltozások folytán a többitől elütővé
fejlődött — űgj nev. rendhagyó — név- és igealakok később
szeretnek megint egészen vagy félig a ragozásnak többi alak
jaihoz közeledni. A míg azt mondták szobodujt,
szábadojtr
addig szoboduha, szabadoka járta; mikor az előbbiekből sza
badat és szabadot lett, akkor az utóbbiak is alkalmazkodtak
és hosszú magánhangzóval igy hangzottak: szabadúha és szabadóha; mikor aztán az igék szabadét és szabadít-nak hangzot
tak, a par. mód is szabadéha, szabadíha lett; s végre ma azt
illető vidékek a ríjon, híjon, nőjön, beszé(l)jen, kerű{l)jön stb^
hasonlóságára jobbára úgy mondják szabadíjon, takaríjon, for
díjon. — Azt hiszem, a dolognak ilyen fölfogása nem csak le
hető, hanem valószínű is, s így azt mondhatjuk, hogy a ma
gyarban csakis ja, je a par. mód képzője. Mindjárt fogjuk látni,,
hogy a par. módnak ilyen alakot már a magyar-vogul-osztják
nyelvegység korában tulajdoníthatunk. Ugyanis:
A v o g u l hangfejlődés szerint semmi sem áll útjában an
nak, hogy az oln ill. ölen, továbbá kietn, jdlen s még inkábl>
a foglaló módbeli ölein v. olien 2. szem. alakokat ilyenekből
eredtessük : •* olejen, * kit éjen, *jálejen. A többi vogul alakok,
is mind meg engedik a j \ , j s képző fölvételét, sőt a tárgyasok.
tozók a spiránsok; v. ö. az épen megfordított %t: st változást
ebben: f. táhte — md. tásiá Bud. szót. 213. 1., továbbá a mord
vin és lapp yt:ft cserét, pl. a „kettő" számnévben; viszont a»
mordvinok az oroszból kölcsönzött fonar, funt, fevral' szavak,
elején f helyett %-t hallanak s azért ejtik e szavakat többnyire
konar, kunt,-kevral-nak (v. ö. Wied. nyt. 13); ugyanott kavtr
skavt helyett azt-is mondják kahvt, skahvt (u. o. 34); v. ö.
még pl. ném. ankunft: svéd tillkomst, ném. sacht: ang. soft)~
Mért hogy e szavakban s az eredeti mássalhangzó, azt a rokon
nyelvek kétségtelenné teszik. Feslik mellett a fejlik alak csak
is az analógiának köszöni létét {rejt: rejlik'==.hajt: hajlik =
fejt: fejlik); hasonló analogikus képzés („analogiebildung") dől
és dönt mellett dömlik, melyet Dunántúl párszor hallottam.
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(varaién, varata) meg is követelik az a magyarázatára régibb
* paraj len, * varajta alakok fölállítását. Hasonlókép áll a dolog
Az o s z t j á k 2. szem. a-jára nézve; mert mana, pona
ép úgy állnak *manaj, *ponaj helyett, mint pl. u. o. tuba
* tubaj h. (pl. tubaje-t), joura jouraj h. (az utóbbi még meg
is van az irt. osztjákban), és a cselekvésnevek végén -psa e h.
-psaj (pl. -psajet). — A surg. mene, pane a szóvégi a-t e-vé
gyöngítette. — A Regulynál talált engi 2-je vagy még további
gyöngüléssel e-ből, vagy egyenesen o/'-ból lett, mint pl. on-ban
mely cselekvöt jelölő név egy ov- igetőből, tehát * ovaj, mint
* tubaj. Ép így keletkezett az / a surg. kettős és többes szám
ban, tehát menite% * menejte% (* menej'etek, s innen a magyar
menjetek is), míg a másik két nyelvjárásban pl. manat úgy
van * manajt helyett, mint u. o. mata „adni" e h. maj-ta,
tinit a „árulni" e h. tíníj-ta (így osztl.) vagy mint &.YOgK. va
raid e h. * varajta. — Az osztl. és osztS. 3. sg.-ról 1. alább.
E szerint pl. az egy. 2. személyt már a magyar-vogulosztják nyelvegység korában így állíthatjuk föl:
*mene-je-de (ered. *mene-je-te); ebből lett
magy. * menej ele: menjél;
vog. * menejene: menein és ménen;
oszt. * meneje: mene.
Szintén ezen alakra vezethetők vissza az erősen elkopott
Z ü r j é n - v o t j á k alakok, s kívzi, aji — kílzi, aji és
hasonlók vég z-jökkel még ama j - s szótagra mutatnak vissza.
— Mert ama 3. szem.-beli metko-heia.1), melyet Flörow az udori
zürj.-bői fölhoz s mely Wiedemann szerint (79.1.) az észt ku, gu
s a finn koo-m emlékeztet, nem ismerhetünk el módragot. Ez
nem is volna helyén a med szócska mellett, mely a zürjénben
s a votjákban a jel. móddal kapcsolatban fejezi ki a par. módot,
s mely alig lehet más, mint a votj. mid kérdő névmás, mely
visszamutatóvá válva a votjákban med és ma, a zürjénben med
és mij alakban czélzatos kötőszóul is használatos2), a paran
csoló módot tehát ép úgy jelöli, mint az I. fejezetben említett
franczia que és német dass kötőszók, melyek eredetükre nézve
*) Hasonulva mettö.
) L. Wiedemann votj. nyelvt. 250. s 251. 1.
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is hasonlók a mi me<i-ünkköz. Már most a votják ma mellett
szintén kötőszóul szerepel a kettős ma-ka is x ), és a Flörow
metk'ó-}§ nyilván nem egyéb, mint a megfelelő zűrjén med-kö.
— Jobban megőrizte a mi ja, je képzőnknek ős alakját az
északi-ugor nyelvegységből legkorábban kivált
L a p p nyelv. Itt is elveszett ugyan a módképző egészen
a kéttagü igetőknél, de ez itt csak a hangsúly nagy befolyá
sának tulajdonítandó. Azonban egy- és háromtagú töknél már
találunk egy képző szótagot, mely változó rövid magánhangzó
ból s ezt megelőző kk-hó\ áll. Ez a kk pedig a lappban hang
súlyos szótag végén és magánhangzók közt, mint itt, mindig
eredeti g-ve mutat vissza (v. ö. pl. takke- Bud. szót. 215. 1.).
E szerint az egységes északi-ugor nyelv parancs, módjának
-gv, -gs volt a képzője s az eddigi -j\, -j$ nem egyéb, mint
ennek elváltozása.
A kk-s alakok mellett ama hosszú e-vel való lappE. ala
kokat, melyek fönt a 12. szám alatt vannak fölhozva, nem tart
hatjuk a vogul par. alakkal egy fokon állóknak, noha annyira
hasonlítanak hozzá; hanem inkább inchoativ képzéseknek te
kinthetjük 2), s ilyenekkel hasonló szerepben alább is fogunk
még találkozni.
Ha most áttérünk a déli-ugor nyelvekre, az eddigiektől
eltérő alakot találunk mindjárt
A f i n n b e n. Itt tisztán kiválik mint mődképző -kohó,
-köhö, -kehe, s az észt és lív par. is természetesen erre megy
vissza. Már most a finn hangfejlődés szerint -kohó eredeti -gogo
vagy -goso-va, mutat. Magából a finnből ezt alig lehet eldönteni,
mert nekem úgy látszik hogy a második lehetőség még nincs
•9 L. u. o. 251.
) ~je gyakori inchoativ képző a lappban; v. ö. koca-jefölébredni, oda-je- elaludni, jella-je- föléledni stb. — Az en.
lapp indef.-hoz az első és második személynek eltérő alakjára
nézve nevezetes analógiát mutat a ,nézek, nézel, néz' ige, mely
ugyanazon nyelvjárásban így hangzik: küjem, kajeh, káca, pl.
kaceb, kácevetteő, kaceh (Lönnr.) — tehát a többi személy
nyilván freq. tovább-képzéssel, s ez is igazolja Budenz vélemé
nyét (szót. 2. 1.), hogy a lapp káce- (*kájce-) a finn kaitseigével s nem katso-val egyezik.
2
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biztosítva anta'os által, pedig ez az egyedlili alak, melyben az
az o után s-et találunk. Ugyanis itt az -s könnyen lehet az a
nyomósító -s*), mely más szavakhoz is járul, de különösen a
par. mód 2. személyéhez szeret ragadni (mint a magy. -sza,
-sze: addsza, hozdsza, hallhaddszá), s pl. az eurajokii nyelv
járásban, úgy látszik, egészen közönségesek az ilyen par. ala
kok 2 ) : annas, sőt annast3)
ami' mellett. — De biztosítja a
-goso-t
A c s e r e m i s z föltételes módból (fönt 27. szám) tisztán
kiváló -gece, -gece képző, melyet szorosan egyező alakjánál
fogva inkább ide vonok, mint a jelentésre nézve jobban hason- .
litó finn -ksi-s fölt. módhoz 4 ). A jelentésre nézve is alkothatunk
hidat a kettő között. Mint alább a magyarban és finnben vilá
gosan fogjuk látni, szolgálhat az óhajtás és a föltételesség kife
jezésére egyazon módalak. Tehát csak azt kell föltennünk, hogy
mikor a finn külön nyelv lett, ezt az óhajtó módot használta a
par. kiegészítéséül is, különösen a 3. személyben. Mert
A f i n n 2. személyről (anna, azaz * andak) talán nem
merészség azt tartanunk, hogy még az eredeti egyszerű -ga
képzős par. módot őrizte meg 5 ). E szerint pl. ela', azaz * elak
egészen megfelel az egyszerű
M o r d v i n ereik, ramak stb. alakoknak (pel'ht, möl't csak
sajátságos mordvin hangtörvény következtében *pel'k, * mol'k
helyett). A mordvin többes számban a módjegy nyomtalanul ki
esett: ramada e h. * ramakada. Ugyanez történt
A c s e r e m i s z b e n , csak hogy itt már az egyes számban
is elveszett a módképző. Ezen kopott tol, tsta stb. mellett a
cserM. nalbk, istok &-jában nem a módjegy van megőrizve, mert
ezek szakasztott olyan nyomósított szavak, mint az imént (jegyx
) * Antakoo'-s
— * antakoos — * antakos. — V. ö. 1.
sg. ép így rövidülve * antakoon h. anta'on.
2
) Suomi 1870, 367.
3
) Vagy talán itt a t-t személyragnak kell tekinteni ? Ak
kor annast mégis * antagjisa-t-bó\ volna összerántva.
4
) Ezzel azonosítja Budenz, NyK. IV. 81. és VI. 210.
5
) Ellenben más -ka van a (15. sz. a.) fölhozott
annaka,
joka stb. alakokban; ez a ka, mint annakka (azaz anna'-ka) mu
tatja, külön nyomósító szócska.
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zetben) említett finn annakka stb. Az itt föllépő nyomósitó
szócska legtöbbször a par. mód (2. sg.) mellett mutatkozik, de
gyakran fordul elé más igealakok és más beszédrészek mögött
is 1 ). — Van még e mellett a hegyi-cseremiszben egy ma-val
bővült 2. sg., s ezt alig lehet másnak magyarázni, mint a minek
a zürjén-v. med-ti fölismerttik, csak hogy itt ez a segéd kötő
szó hátúi ragadt az igéhez, mint néhány nyelvben a föltételes
kötőszó2), s úgy egygyé lett vele, hogy a több. számban a
személyrag is mögötte áll: istemada 3).
1

J L. Wied. cser nyt. 54. 1. A szláv és litván nyelvekben
is szerepel egy nyomósitó k, mely föltünoleg egyezik e csere
misz és finn elemmel, s valószínű, hogy ez mind a két nyelv
ben orosz befolyásnak köszönhető.
a
) így a votj. ku és ka: sed'todi-ku sod ha megtaláljá
tok; todísaldi-kd ha tudnátok; a vog. ke és %e: jalpiri mdm
rotmi-ke ha szent földem megáll; %oltem ol-%e ha ki volna
jelentve ; a vepsá ku: pufiimét ku sina ha el találsz esni stb.
De egyéb kötőszók is, pl. magában a cseremiszben gin, vel'a
stb. soha sem állnak mondat elején. — Különben lehetséges itt
a ma szerepét még máskép is fölfogni, t. i. azt is lehet hinni,
hogy istema eredetileg kérdés volt s így hangzott istet-ma.
Mert a ma ilyetén használata megfelelve a magyar -é kérdő szócs
kának, egészen közönséges a cseremiszben (Wied. 218.1.).. Az
pedig gyakori jelenség, hogy a parancsot kérdés helyettesíti,
különösen élénk beszédben. Azt mondjuk pl. mész már? még
sem mész ? takarodsz ? (v. ö. non taces ? Plaut. Men. 1026. =
quin taces? 1114. „ugyan hallgass!") — Az észtben, hol ilyen
értelemben tagadó kérdés használatos (az eks, azaz eikas „nem-é,
nonne" szóval, 1. Wied. 582. 1.), az a különös, hogy ilyen kér
désekben maga a par. mód is állhat: eks tehko noremad ka
jarele („mögen doch die jüngern es auch nachmachen", szó
szerint „nemde tegyék meg a fiatalabbak is") = : eks n. tée ka
j . vagy tehku n. ka j . (u. o.).
3
) Egészen hasonló eseteket találunk, sőt föltünőbbeket, a
vogulban és votjákban. A ke „ha" kötőszó, mely az ige mögött
áll, az ész. nyelvj.-ban megelőzheti a személyragot: kisken e h.
kisen-ke „ha kérsz" (1. Egy vog. m. 317. 1. és hasonló esetet
A k. vog. ny. 123. 1.). A votjákban ez a szerkezet egészen kö
zönséges (1. Wied. 134. §.): kizikuz e h. kiziz-ku „midőn vet
vala".
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B. Az n-es alak.
A m a g y a r b ó l indulhatunk ki itt is legczélszerübben. I t t
módképzó'nek magashangú szavaknál -né (ver-né-k,
ver-né-l)T
mélyhanguaknál -né és -ná mutatkozik (ír-né-k, ír-ná-l), s előtter
a to vég-Önhangzója csak ott marad meg, a hol mássalhangzócso
port előzi meg (horda-na,
ejte-ne; ide valók az ilyenek is;:
taníta-na, fűte-ne, azaz tanojta-na, füjte-ne).
Az imék alak
imái mellett leghamarabb adja kezünkbe a kulcsot az eredetibb
alak föltalálására. A hol mélyhangú magyar szóban az é magánh. fordul elé, ott az rendesen aj-böl vagy o/-ból lett: gané
= ganaj, kaczé*.) — kaczaj, sétár = sajtár, létra = lajtorja^
világosét = világosojt, géva 2) =r gojva, golyva, kéréczár 3) ==
karajczár stb. Ily eredetű az é alél, koiorész, bámész, ágészr
maradék s hasonló-képzésű szavakban. E szerint írnék is ré
gebben bizonyosan igy hangzott: * ímajk. De szintén közön
séges magyar hangfejlődés, hogy aj-böl á lesz; így támadt a&
á magában az idézett bámész szóban (v. ö. votj. pajmon, Bud
szót.); így az -ás végű főnevekben; s igy van alél mellett
dobál, kotorész bámészkodik
ágész mellett kotorász
bámászkodik vadász; s ép így van írnék mellett írnál, írnánk, azaz
'* írnajl v. inkább * írnajol és * írnajmuk,
* írnajomuk.
Eszerint a magyarban mint képző kimutatható -naj, -nej, ilU
-najo, -nejé. Verne és írna egyenesen * ver nej és * írnaj-böl
lett, mint szüle, kósza *szülej, *kószaj-böl (kósza: kószál =z
írna: írnál), vagy mint az oszt. par. módban mana * manajból (1. fönt A. alatt). — Még csak írnok szorul magyarázatra,
írnok írnojok-böl állott elé, mint a nyelvemlékeinkben eléforduló ilyen alakok bizonyítják: tudnojok, bocsátanojok,
mivelnejek sth. Irnojok pedig * ír noj] ok, azaz * írnaj' + juk-böl lett^
A régi adnaja, szerezneje
s hasoaló alakok szintén könnyen
lehettek ilyenekből * adnaj-ja, * szere'znej-je stb.
A v o g u l L . kvolnem ép úgy magyarázható * kvolnajmból, mint írnék * írnajk-böl 5 s a vogK. ölni, olnov,
olnine,
olnat alakok minden nehézség nélkül vihetők vissza ilyenekre r
x
)
2
)
3

Matkónál; 1. Nyelvőr II. 119.
U. 0. III. 233.
) U. 0. II. 477.
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*olnoj, * olnoj'-ov, * olnojne, * olnajt ( a j sorsára nézve v. ö
fönt a vog. par. módot). Tehát a két déli-vogul nyelvj.-ban a föl
tételes mód képzőjéül szintén -nojo mutatkozik, mint a magyar
ban. — De az ész.-vog. egészen mást mutat: itt az n után u
magánhangzót találunk, még pedig részben hosszú ü-t, s ez
összevonásra enged következtetni, ügy hogy -nü ebből lett:
-novo. Természetesen nem lehet csöppet sem kételkednünk a
felől, hogy az ész.-vog. -novo s a déli-vog. -nojo egy alapalak
változatai. Ez pedig alig volna lehetséges máskép, mint hogy
mind a kettő eredetileg -nogo volt s aztán a magánhangzőközi
^-bol itt j vált, amott v — mind a kettő rendes hangváltozás
az ugor nyelvekben. Midőn tehát a magyar nyelv a vogullal
még egy volt, a föltételes alak képzője még nyilván -nogo volt.
Az o s z t j á k ugyanazt bizonyítja. A déli osztják nyelv
járásokban a jellemző mássalhangzó n s az egész módképző
-na. Ez a -na, azt hiszem, -nga-böl lett (v. ö. u. o. perien e h.
pengeti „fogas"), ez meg összevonással -ndga-bbl, úgy hogy
itt is ugyanazt az alakot leljük, mint a vogulban, esak hogy
egészen másképen elváltozva. — Az osztB. padnál, úgy látszik,
megint nem úgy fejlődött, mint a déli alakok, mert itt nem
íi-et, hanem n-et találunk, s így inkább azt hihetjük, hogy
padnál közvetetten * %adnaj-l-bó\ lett, mint a par. panat *panaj-t-hó[ (v. ö. u. o. mai „ád" e h. * majl). Azonban legtanácsosabb erre az egyetlen adatra nem sokat építenünk, mert nem
csak az lehetséges, hogy hibásan van közölve, hanem még az
is, hogy az ész.-osztjákban is -na a módjegy és ^adnal-baxL
csak a d miatt hallik a foghangú n. — Végre nem csak azt
tarthatjuk valószínűnek (Castrénnal,2 56), hogy a par. módbeli
menah alak is voltaképen ide számítandó; hanem hogy menag
és mene% sem egyéb, mint menait-nak vagy inkább a fölveendő
régibb * menang-nak elváltozása. Hogy egy óhajtó módalak a
par. 3. személyt helyettesíti, az könnyen érthető; ugyanezt látjuk
a mordvinban s a finnben is x ). — Állítsunk össze itt is egy
magyar, egy osztják s egy vogul alakot:
x

) Riedlnek (az id. h. 71. 1.), úgy látszik, az a véleménye,
hogy megfordítva az n lett a par. g*-jéből ( = magy. j). De erre
a hangváltozásra nem tudok példát, s azon fölül, mint láttuk,
valószinti, hogy a par. mód jegye már az osztják, vogul, ma
gyar nyelvek különválása előtt j-nek hangzott.'
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adnánk: * adnámok: *adnajamuk: *adnogomuk
vernau%: * verngavwfc: * vernogovuk: * vernogomuk
^ olnov: * olnojov : * olnojavuk : * olnogomuk.
Nem őrizték meg ezt a módalakot az ész. ugor nyelvek
közül a zürj.-votják s a lapp, a déliek közül a mordvin. Tehát
még csak a finnt és cseremiszt kell szemügyre vennünk.
A f i n n b e n -ne képzőt találunk s itt föltűnő az e, ámbár
vannak eltérő alakok is (vp. llnob stb.). Hogy ezt az e-t talán
ai, aj-ből származtassuk, arra a finnben alig találunk bizonyí
tékot ; s igy alig marad egyéb hátra, mint hogy (a finnben nem
gyakori) hanggyöngülésnek tekintsük, a milyent pl. a -le kép
zős frequent. igék láttatnak, s a milyen, ügy látszik, különösére
h mellett szokott beállani: a -he végű cselekvésnevekben (pL
kattehe- s nem * kattaha) és a befejezett cselekvés igenevében
(antanehe-, antanuhe-, s nem antanuha-). S úgy látszik, antanen is ebből lett * antanehen, * antaneen x), ügy hogy a kép
zőnek eredeti alakjául itt is ezt vehetjük föl -naga. Az önhangzóközi g: h hangcserét látjuk az imént emiitett -he kép
zőben is, mely ugor -ga-bö\ lett.
A c s e r e m i s z tolnem * tolnejem-Vó\ lett, valamint a
cser. omest-, songéit-* s hasonló denom. igékben az igésítő - j w
képzőnek2) csak az e, magánhangzó minőségében maradt nyoma.
Talán a j hatását ismerhetjük még föl a tagadó ige jésült n-jében: énem. — Megkapjuk tehát is a -neje, azaz -n^g* képzőt.
Még csak egy-két szót ezen alakoknak jelentéséről. A
magyarban óhajtó és föltételes módúi szerepel (mint a görög
optativus s a latin conjunctivus), a vogulban és osztjákban, úgy
látszik, csak föltételes jelentéssel. A cseremiszben, mint a ma
gyarban, részint szándékot vagy óhajtást (Wied. 151. §. 1. és 4.)/
részint föltételes vagy lehető cselekvést jelöl („néha potentialisnak is nevezhetjük" Budenz szerint NyK. IV.), s első jelenté
sénél fogva Reguly egyenesen v o l u n t a r i u s n a k nevezi. A
finn köznyelvben rendesen lehetőséget, valószínűséget, határo
zatlanságot fejez ki, ügy hogy sokszor ható igével fordíthatni:
*) V. ö. fönt anta'os és anta'on e h . * antakoos, * antakoonr
s az észt. par. módban -kohó h. -ku, -gu.
2
) L. Budenz, NyK. X.
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íietdnethan sensanomattanikin
t u d h a t o d ha nem is mon
dom ; hávitjs lienee ollut varsin kova, silla a pusztítás igen
nagy l e h e t e t t mert . . Ezt a jelentést a nyelvjárásokban dívó
használattal együtt alább a III. szakaszban fogjuk magyarázni.
C. A -scr-képzös mód.
A m o r d v i n óhajtó mód -za képzővel készül, mely az
•erzában hangrendi különbséggel majd -za {-zo), majd -ze alak
ban járul az igetőhöz. A z rendesen két magánhangzó közt áll
& itt ép úgy keletkezett s-ből, mint van E. kudozot ,házadba'
•e mellett kudos ,házba'. Hogy ilyen módalak már az ugor alap
nyelvben volt,1) azt valószínűvé teszi
A l a p p indefinitus (12.), melyben az egyszerű c (J) ott
ás megmarad, hol a föltételes módban (13.) mássalhangzócso
portot találunk helyette (likcim, lifcim, lipcim, de licab, le
jeb2).
Valószínű tehát, hogy a lapp indef. -ca, -ja képzője
eredeti -s#-ra megy vissza (v. ö. coarve szarv, calme szem
stb.). Jelentésre nézve megfér az óhajtó móddal, hisz épen az
imént ilyen társaságban találtuk a finn indefinitust is.
A mordvinban a parancsoló mód 3. személyét is az óhajtó
•mód pótolja (mint az osztjákban s a finnben), s talán így kell
fölfognunk, azaz a -sa-képzős óhajtó mód' maradványának te
kintenünk
A c s e r e m i s z par. mód 3. személyét, melynek ~ze és
-'s(t) végzetéről Budenz is sejtette s ), hogy nem személyrag,
hanem módjegy. Ide vonható a Regulynál talált több. 2. szem.
pokteza és liza is elveszett személyraggal 4 ) (mint f. antakaa
*) De a magyar adsza, mondsza-íéléket
(közönségesen
igy írva addsza, monddszá)
nem merném ezen mód marad
ványainak tekinteni, mint Riedl teszi az id. h. 73. 1. Én azt
hiszem, hogy ez az adsza nem egyéb, mint teljesebb alakja a
jel. mód adsz-jának, mely egyszer úgy is * adszol volt.
2
) Lajjam,
bayadajjam
csak erősebb ejtéssel a hangsúly
;következtében; 1. fönt a par. mód M-ját.
3
) NyK. IV. 80.
4
) V. ö. Bud. az id. h. — Ellenben nem vonom ide az
egy-két esetben találkozó -zena, -zeda és -naze végű alakokat
{1. u. o.), melyeket egészen máskép lehet magyarázni.
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e h. antakaatte), mert a cseremiszben alig lehetett volna a -da
személyragból -za1).
D. A -&s-képzős alakok.
A finn antaisin fölt. mód, mint már a revali észtből s a
livból kitűnik, andakstn-rsú megy vissza, mint a
putoomaiseigenév putoomakse-\'&2), a puraise- mom. ige *puraksa-m, a
kalaise- dim. * kalakse-va.
A m o r d v i n M . második óhajtó mód falksílen nem ma
gyarázható máskép, mint hogy halmozott freq. képzésű, igének s )
múlt ideje 4 ). Freq. igék sokszor fordulnak elé inchoativ és to
vább conativ vágy d e s i d e r a t i v jelentéssel 6 ); a múlt időt
pedig nem egy nyelv találja alkalmasnak mind az óhajtás, mind
a föltételesség kifejezésére : a német wüsste, ginge, táte misste,
ging és tat-tdl függ össze; a román nyelvekben latin plusquamperf.-ból (cantaram) és lat. imperf.-ból (cantare habebam)
lett alakok szerepelnek föltételes és óhajtó jelentéssel 6 ); s a
magyar irodalmi nyelv is használja a folyó cselekvés mait ide
jét föltételes mondatokban (ha eljön pala). — Ha e mellett az
e r z á b a n szintén múlt idejű ramakselin
(v. ö. praet. molin)
alakot találunk 2. óhajtó módúi, akkor ezt nem tarthatjuk más
nak, mint a a moksának szorosan megfelelő * ramalkselin-höl
rövidültnek.
Alig fogunk csalatkozni, ha ezek után a finn fölt. módot
*) V. ö. NyK. VI. 210.
) L. Kiél. II. 25.
3
) V. ö. mdE. kuta-ks-le-y mdM.
pírlm-ks-ne-.
4
) Ha jelen idő volna, * falksílan-nsik hangzanék. A múlt
időben ellenben nem csak kulin kulit kulis van (Ahlq.), hanem
kulen kulét kuls is (Reg.).
5
) Desiderativ igeképzésnek értelmezte ezt az alakot már
B o 11 e r is, Sitzungsber. XIII. 505. — V. ö. an indogermán
nyelvekre nézve Delbrück, Gebrauch des conj. und opt. 1 4 1.,
„Mithin ware der ursprüngliche grundbegriff des conjunctivs der
der dauernden handlung. Diese kann leicht als eine conative
aufgefasst werden, und an den begriff des conates schliesst sich
sehr natürlich der des willens."
6
) L. Diez, Gramm, der rom. spr. II. 3 122. — A franczia
chanterai, az olasz canteria tulajdonképen optativus: u. o. 123.
2
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is -ks- képzős freq. ige múlt idejének veszszük x ). Megjegyzendő,
hogy ez a mód még néha óhajtást is fejez ki, a finn köznyelv
ben is (pl. menisit matkaasi!
bár mennél már Isten hirivel!
voi, jos kdvisit meillakin!
jaj, csak eljönnél mi hozzánk is !
v. ö. Lönnr. Om d. nordtsch. spr. 36. 1. jegyz.), de még gyak
rabban az észtben (pl. saksin ma vei koju, enne kui páev löja
laheb! jutnék csak haza, mielőtt a nap lenyugszik! 2 ). Megle
het, hogy ilyen -Zcsz-képzős mód már akkor kezdett kifejlődni,
mikor a finn és mordvin még egy nyelvet képeztek, s hogy
aztán a mordvin csak a még akkor ilyennek érzett desiderativ,
illetőleg freq. képzést bővítette. De minden esetre csak esetleges
találkozásnak fogjuk tekinteni, hogy e finn alakhoz olyan meglepőleg hasonlít
A z é s z a k i - l a p p föltételes-mód (13.), melynek egyes
alakjaiból szintén eredeti -ksi képző következik 3 ). Sőt, úgy lát
szik, ez az alak a lappban nem is igen régi képzés, mert már
A d é l i - l a p p — ámbár a finn nyelvterülethez közelebb
áll s így egyező alakoknál még a finnel nagyobb hasonlóságot
mutathatna — ugyanazon jelentéssel egészen más freq. képzést
alkalmaz t. i. /-eset: (14.) kita-li-b, lu-li-b4).
Mind az északi,
x
) Kellgren antaisin-h&n az első t-i tartja múlt időt jelö
lőnek. Ez természetesen lehetetlen, minthogy ez az i nem
eredeti.
2
) Wied. gramm. 472. 1. és Lönnrot az id. h. ezeket ki
hagyásos föltételes mondatok gyanánt akarják értelmezni, me
lyekhez fő mondatűi ilyesmit kellene gondolni: se olisi hyvá,
az jó volna. De a módalakok jelentését általában nem összetett
és mellék, hanem egyszerű és fő mondatokból tanácsocs elvon
nunk (v. ö. Delbrück az id. h. 12. 1.), s azt hiszem, valamint a
görög tplpotjjn, eredetileg tisztán és kizárólag óhajtó mód (az id.
h. 13. és 14.), úgy tulajdoníthatjuk ezt mint eredeti jelentést a
finn fölt. módnak.
3
) A lifcim és arvedifcim-hen
mutatkozó első i-t nem
tarthatjuk a módjegyhez valónak, annál kevésbé a finn antaisin
első Í-jévei azonosnak, mint Riedl (az id. h. 76. 1.) — Az ugor
freq. ~sk képző a lappban s (guoddase-), c (vajece-), de ks és
vs (=fs) i s : tobdahakse-, IpF. cabasavsa-.
4
) Tulajdouképen szintén óhajtó; v. ö. sávab vaitodn kuhkeb viesuW kivánom, hogy soká élj; NyK. XII. 212. Ép így
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mind a déli megint mult-időalaknak mutatkozik, ép úgy minta
finn és a mordvin.
E. Külön álló új képzések.

Ide valók mind az újabb körülírt, összetett alakok, minők
adtam pala, f. ölen tehnyt = lapp leim takkam „tettem",
lapp likke lat (Genes. I. 2) „leng vala", f. ölen antava „fogok
adni", észt ma hakka söma „fogok enni" stb. De ezeket, mint
már a bevezetésben említve volt, itt mellőzzük. Csak azokat em
lítjük, melyekben az elemek egységes alakot öltöttek s első
tekintetre egyszerűnek látszó módkifejezést eredményeztek. Ezek
közül még egészen átlátszó
A v ó t noznuizin (18.), mert ez egyszerűen e helyett van
mondva noznu olizin, a köz-finn olisin nousnut „fölkeltem
volna"1). Tehát noznuizin-hsua. a segédigének egész tőszótagja
el van nyelve, úgy hogy olyan mordvin kifejezésekre emlékez
tet, minő pl. mazian e h. mazi ul'an ,szép vagyok'.
Az er za-m or d v i n ramavlin (23.) eredetileg szintén
nem egyéb, mint * ramaj volin {= ramaj ulin) „vevő valék",
azaz „veszek vala" föltételes jelentéssel {ha veszek vala). Wiedemann nem tartja valóságos körülírt alaknak, mert a létige
előtt álló rama-han ő a puszta igetőt látja, ez pedig nem lép
het ilyen szerkezetbe. Ez azonban nem tartja vissza attól, hogy
a -vlih végzetben mégis a mult-id. ulin segédigét lássa. Itt
aztán mesterségesen magyarázza, hogy az ulin w-jából hogyan
lett vo a 3. személyben {ramavol') és v az elsőben {ramavlin).
A mi magyarázatunk szerint azonban az egész processus olyan
egyszerű, hogy egyszerűbbet kívánni sem lehet. Mert hisz az
ulin ige eredetileg * volin-nak hangzott; hogyha ez a ramaj
igenévhez 2) járult, gyakori együtt-ejtés következtében könnyen
az északi-lapp alak; v. ö. ovdil valddacim, kuo addelicim
inkább vennék, mint adnék; Acta Soc. Se. F., V. 459.
*) Nem állhat meg Lönnrot magyarázata, ki az id. h. 37.
1. azt mondja, hogy ez az alak úgy van képezve, hogy a befej.
csel. igenevéhez járult a módjegy f„af perf. adj. med tillfogande
af conditionalis modustillag"). Névszóhoz módjegy nem járulhat.
2
) V. ö. eráj lakos, moraj énekes.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIII.
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támadhatott a mostani ramavlin,

ramavlit', ramavoP). — A

m o k s a falen-t
természetesen ugyanolyan összetételnek kell
vennünk, azaz *favlen,
* fapolen-bő\
rövid ültnek (v. ö. a két
mordvin ks-e$ fölt. alak viszonyát D. alatt). — Nem körülírás
által támadt
A v o g u l kietsennlem (5.). Kietilem a. m. küldelek, kietislem küldtelek, kietnulem küldenélek. Tehát kietsenulem úgy
keletkezett, hogy a befejezett cselekvés tőjéhez (kietise- vagy
kietse-) — mely úgy sem egyéb, mint mom.-képzős igetó' —
járult a fölt. mód jegye 2 ).
A v ó t eventivus suuttuneisi nyilván úgy készült, hogy
az elgyöngült jelentésű indefinitivushoz járult a fölt. mód jegye,
és nem hiszem, hogy ennek az alaknak jelentése észrevehetőleg
külömböznék az egyszerű föltételes alakétól.
A v o t j á k föltételes módnak (10.) -sal a jegye. Ezt a
jakut -tar módképzővel azonosítani, mint Boller teszi 3 ), termé
szetesen egészen haszontalan és czéltévesztő vagy inkább útvesztő
eljárás. Riedl 4 ) a mordvin -za, optativus-képzőt látja benne freq.
képzővel (melyre itt akkor -al jut, nem csak -/) folytatva. Mint
hogy még a zürjénben sem találok nyomát, legvalóbbszinűnek
tartom, hogy egészen külön votják képzés, melylyel e nyelv
módokban való szegénységén segíteni akart. Mint ilyent pedig
freq. igének vehetnők, a közönséges -s és -al képzők társításá
val, melyet különben is több példában megtalálunk: pulsalevezni 5 ), salzalköpködni (mellette salz-,
alapige * sal-),
ponzal- helyezni, ulzat- féléleszteni (ulzalt- helyett, tehát ulzaléledni); v. ö. zűrjén vol'sal- teríteni (vol' ágy), vogK. lalsal- fol
dozni. — Csak az feltűnő, hogy e -sal végzetti módtő a 3. sze
mélyen kivűl is előfordul személyrag nélkül, pl. mint több. 2
x

) Épen ilyen szerkesztményt találunk a lappban (1. NyK.
XII.) viesoluluh,
összerántva viesulf, e helyett viesoje luW
,élnél', szó szerint ,élő volnál'.
2
) így készültek az írandjak, írandanék alakok, melyeket
némely nyelvtanírók gyártottak.
3
) Sitzungsberichte XIV. 346.
4
) Nyelvtud. Ért. I. 76.
5
) L. Nyelvőr V. 4. — Máskép NyK. X. 49.
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személy jaratísal, potsál, vílsal, mint.több. 3. szem. vílsal, s
az egy. 1. szem. is a csupasz módtőből áll. — Mégis talán
legközelebb járunk az igazsághoz, ha ez alakot összetételnek
tekintjük a -sa-Yégü igenévből és a létigének múlt (val) vagy
jelen idejéből (v\l\ ez csak tagadással divik). E szerint sotsal
ebből lett sotsa val „adva valékmadó valék = adok vala =
adnék".
Még csak egy van hátra a sok közül, t. i.
A m o r d v i n kötőmód (24.), mely mindig egész fölté
teles mondatot fejez ki: fanddran „ha fújok". A második rész
külön is előfordul, sőt az ige elé téve, és tarai-nek hangzik,
pl. Ahlq. nyelvt. 133. 1. tarai mon mol'an ,ha én megyek* =
mon molindarán x). Wiedemann partieulának nevezi és Ahlqvist
is a kötőszók közé állítja. De nem nehéz fölismerni, hogy itt
voltaképen segédigével van dolgunk. Minthogy pedig ezzel
egyeztethető szót sem a mordvinhan, sem más ugor nyelvben
nem ismerek, nem látok más magyarázatot lehetőnek, mint hogy
valami hasonló jelentésű i d e g e n (talán csuvas2) s z ó n a k
á t v é t e l e . — Az erza ramíndafan-han az első rész nem le
het múlt idő (noha egészen olyan alakú), mert az egész annyit
tesz, ,wenn ich kaufe'. Nem lehet továbbá első személyi! ige
alak, mert változatlanul megmarad az egész egyes és többes
számban. De igenévféle sem lehet 3 ), mert hasoló képzésű név
szót a mordvinban hiába keresünk. Ha tehát vélményt kell mi
voltáról mondanunk, csak egyet tarthatnánk valamennyire valóvalószinünek: azt, hogy fan-, ramin- a közös ugor w-es módalak
maradványa, mely tarai előtt — ennek engedve át a személyragokat — erősen megkopott. Hogy jelentése is annyira elhalaványult, arra analógiát nyújt a finn nyelvcsoport; v. ö. karj.
(Máté 8, 2) hűin tahtonet, voit ,ha a k a r s z , tudsz', (8, 31)
kuin sie miijdt porottannet ,ha k i h a j t a s z bennünket',
(16, 19) min sivonnet — min kerittdnnet ,a mit k ö t s z —
:

) A t h. d csak a megelőző n miatt.
) A jakutból való kölcsönvételre a n a g y távolság miatt
nem lehet gondolni, pedig épen nagyon hasonló j a k u t szóval
egyezteti Boller Sitzungsber. 15, 280.
3
) Mint Boller hiszi az id. h.
2

ii*
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a mit o l d a s z ' ; sőt lienöv egészen jelentő módúi szerepel és
van belőle új múlt idő {lieni 7, 27. 8, 26. 12, 13) és föltételes
alak (lienis 24, 2. 24, 20. 26, 5). — A fandarán szerkezetére
nézve v. ö. az ilyen cseremisz szerkezetet: kióenet He, nal'enem
He, sőt Menet ulgece , voltak volna'1). — Fahdaran analógiá
jából nem nehéz a 24. szám alatt fölsorolt többi alakot meg
fejteni.
F. Eredmény.
Az u g o r a l a p n y e l v n e k tehát a jelentő módon kivül
három módot tulajdonithatunk:
1) p a r a n c s o l ó m ó d o t -gvi -gs képzővel (megvan va
lamennyi nyelvben);
2) ó h a j t ó m ó d o t , mely egyszersmind föltételes volt
-n^g*, -n$gs képzővel (megvan a magyar, vogul, osztják, finn
és cseremisz nyelvben, és nyoma a mordvinban; 1. E. végén);
3) ó h a j t ó m ó d o t -s^^-ss képzővel (megvan a lappban,
mordvinban, ós nyoma a cseremiszben).
Az u g o r n y e l v e k s z é t v á l á s a u t á n keletkezett ala
kok igy csoportosulnak képzésük szerint:
a) A régi m ó d k é p z ő k t á r s í t á s á v a l keletkezett:
a) a déli-ugor nyelvegység korában egy -g£Sv, -gs^s képzős óhajtó és föltételes mód, mely a cseremiszben föltételes
módúi szolgál, a finnben pedig a 2. személyen kivül elnyomta
a parancsoló módot (15, 27);
P)'a vót eventivus (19).
b) I d ő - és mód k é p z ő t á r s í t á s á v a l a vogul kietsenulem (5).
c) F r e q u e n t a t i v k é p z é s ű tők m u l t - i d e j ű a l a k j a :
a) -/ képzővel a lappS. föltételes mód (14);
|3) -ks (sk) képzővel a lappF. (lappE.) és finn föltételes
mód (13, 16);
y) -l-kse-l képzőkkel a második mordvin óhajtó mód (22)
d) K ö r ü l í r á s s a l (segédigével, többnyire a létigével):
a) a votják föltételes mód (10);
£) a vót noznuizin (18);
x

) L. Wiedemann cser. nyelvt. 159. 1.

AZ UGOR MÓDALAKOK.

165

•y) a mordvin föltételes mód (23);
8) a mordvin kötő mód (24).

III. A közös ugor alakok eredetéről.
Vizsgálatunknak eredménye tehát az, hogy az ugor alap
nyelvnek négyféle módja volt: a jelentő mód, a parancsoló mód
(-g# képzővel), és két óhajtó mód (-n^ és -stf képzőkkel), me
lyek közül az első már akkor föltételes módúi is szolgálhatott,
mint ezt két szélső tagnak — a magyarnak s a cseremisznek —
ilyetén használatából következtetjük. Az ugor nyelvnek tehát
nem volt túlságosan sok eszköze a cselekvés módozatai kifeje
zésére, de mégis elég gazdag volt és nagyon jól beérhette avval,
a mije volt.
Az volna tehát föladatunk ez utolsó fejezetben, hogy a
három régi módjegy eredetéről adjunk magunknak számot. Ezt
a fejezetet kénytelen vagyok sokkal rövidebbre szabni, mint
voltaképen terveztem; mert óvatosságra int az a körülmény,
hogy mind a három képzőhöz hasonló hangú és jelentésű mód
képzőt találunk egyéb altáji nyelvcsaládok terén is. így a mi
-g„ képzőnkhöz hasonlít a török parancsoló módnak jellemző g
mássalhangzója s az ujgur óhajtó mód -ka képzője. A mi -n^g*
képzőnkéhez hasonló szerepű -ni, -ni stb. képzőt látunk a szamojédban. Végre a mi -sv képzőnk mellé a török-tatár nyelvek
állítanak ugyanolyan -sa módképzőt. Minthogy tehát könnyen
meglehet, hogy mind a három módalak az ugor alapnyelven túl
egy régibb nyelvegység korába nyúlik, nem is volna szabad
anticipálnunk a jövendőbeli egyetemes altáji összehasonlító nyel
vészet döntő ítéletét. A mit tehát ez úttal megtehetünk, csak
annyiból áll, hogy az ugor nyelvek szűkebb horizonján belül
kijelöljük az anyagokat, melyekből e módképzők készülhettek.
1. A p a r a n c s o l ó mód képzőjét össze lehet vetni azon
-gv elemmel, mely a köz-ugor -ng,, frequ. képzőben mutatkozik,
mert nem lehetetlen, hogy ez eredetileg olyan kettős freq. képző.
a milyent sürüen találunk minden egyes ugor nyelvben (pl.
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-skv + lx, -ndv + sk,,, -ndf + I,,, -j\ + lv stb.). De már ezen freq.
-g„ képző is bizonytalan alapon állana. Hozzá járul még az,
hogy a parancsoló mód, mely mindig nyomósán jelenti ki a
cselekvést, inkább intensiv igéből, vagy is — a mi ilyenül szo
kott szolgálni — momentán, egyszeri, rögtöni cselekvést jelölő
igéből állhatott elő. Ilyent pedig csak egyet találunk, mely va
lamennyire hasonlít a mi módjegyünkhöz, t. i. a köz-ugor -kVJ -kg
mom. képzőt. Igaz, hogy ezt már az ugor alapnyelvben tenuissal kell felállítanunk, ha magyar k alakját veszszük tekintetbe
(serken, nyomkod, futkos, tuszkol, haldokol, turkász, turkál).
De vannak esetek, melyekben eredeti média helyett is —
melyből rendesen spiráns lesz (g:j v. v, b : v, d:z v. /) —
tenuis mutatkozik magyar szók belsejében ; v. ö. gyakor, gyö
kér, kapar, tapint, gyapon, hupolyag1). Lehet tehát, hogy e
mom. képző eredetileg -gv volt, s hogy ilyen képzővel ellátott
ige szolgált aztán a parancsoló mód kifejezésére.
2. Az e l s ő ó h a j t ó mód képzőjét az ugor nyelvek kö
rén belül kétfélekép lehet magyarázni. Vagy úgy, hogy az egy
szerű -út módjegynek a par. -gv képzővel való összekapcsolá
sával keletkezett, a milyent fönt az újabb képzések a) pontjá
ban láttánk. Vagy — s ez valóbbszinü — úgy hogy egy -n*képzős igetőhöz az ugor -gv igenévképző járult (a finn -ja) s
ehhez aztán a személyragok 5 úgy hogy az eredeti * volo-no-go-m
(vog. olriüm és olnem) a. m. ,való én' azaz ,váló vagyok', vagy
inkább ,leszek, akarok lenni, ' v o l n é k ' . Mert -% azonos lehet
a mom. -ns képzővel2), s e szerint az óhajtó mód alapjául inchoativ, conativ jelentésű igető szolgált. Mert beálló cselekvést
jelölő alak alkalmas az óhajtás kifejezésére. A finn -ne-s alak
a nyelvjárásokban sokszor egyenesen beálló cselekvést jelöl.
V. ö. vepsá Mát. 6, 23 Kut silm sinun paha, se kaik hibj sinun pimed Unob „niin koko ruumiisi on o l e v a pimea, akkor
egész tested sötét l e s z " ; karj. Mát. 13,12 i liaksi hánellá
lienov és bőven lesz neki; 21,21. nin i lienov úgy is lesz;
x

) L. Budenz szót.
) Vagy, minthogy ennek ugor alakjául -m^ mutatkozik,
inkább egy freq. -ns képzővel, melyet talán szabad az -ndM freq.
képzőből következtetni; ennek második eleme akkor az a -da
volna, mely a finn jouta-, souta- stb. igékből válik ki.
2
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421,4 ken langiev tdman kivn pialla, murenov, a kénen pi
alla langiev, ze mázenov; itt rendesen föltételes mellék mon
datokban fordul elő s a latin futurum exactumnak felel meg:
5,19. ken rikkonov ühen naista pienista káisennöista, i nin
opastannov ihmizie, pienin liev taivas-kuningahussa, a ken
Inadiv i opastap, zen süreksi pannah ( s o l v e r i t . » doc*%*
r i t, f e c e r i t . . d o c u e r i t, az első kettő -ne-Yel, az utóbbi
kettő jelentő móddal!). A finn köznyelvben ez a mód valószí
nűséget jelöl s ezt a szolgálatot is nem egy nyelvben a b eá l l ó c s e l e k v é s alakja teszi meg; pl. tietanet-hán így for
dítható magyarra és németre: hiszen f o g o d tudni, du w i r s t
e s j a w i s s e n ; sőt ilyeneket a múlt időben is találunk : „Ki
is monda a minap ? — izé foga mondani — no, kivillant a
fejemből"1); s egymás mellett egyenlő jelentéssel: „Azt N.
mondhatta, — ő mondta lesz" (u. o.); v. ö. „Mondta lesz: tán
mondta, v. fogta mondani; — elmenyen lesz: tán elmegy; —
ha kérné lesz: ha fogná kérni" stb.2)
3. A m á s o d i k ó h a j t ó mód -stf képzője egy lehet azon
mom. -ss képzővel, melyet az ugor alapnyelvben fölvehetünk.
Talán még ezt az egyszerű mom. -stf-t őrizték meg a mom. -tv
előtt olyan igék, minő pl. a finn katsasta-, a lapp jukkeste-f
sőt egészen magányosan a vog. sangves- és hasonlók; több
nyire azonban a mom. -kv képzővel együtt járul az alapigéhez :
mordv. kuriksta-, finn puraise- (* pnrakse-), zürj. juktstm jukíkst-)
SIMONYI ZSIGMOND.

Egy ál-szó.
„ Ál-szó "-nak (ad normám „ál-arcz") nevezhetünk bátran
oly szót, melynek szótáraink külön czikket vagy legalább czikkpontot szentelnek, önálló értelmet tulajdonítva neki, s melynek
erre való jogczímét kutatva, azt találjuk, hogy csak egy azelőtt
egységesnek tartott szónak utórészéül fordul elé, a neki tulaj
donított értelem pedig alapjában e szónak előrészét illeti, s neki
magának csak határozó képző értéke tulajdonítható.
*) Háromszékből, NyK. III. 18.
2
) Kapnikbányáról, NyK. II. 369. V. ö. Magyar Nyelvészet
IV. 227.
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Ilyen az a csík v. esik, melyet M. Nyelv Szótára ugyancsak.
e szóról szóló czikkének 4-dik pontjában értelmez: „a ma
darak farának hegye, csúcsa, szokottabban: farcsík11, s utána
Ballagi Teljes Szótára a csík czikknek 4-dik pontjában: „a ma
darak farának csúcsa: farcsík" (Ballagi magyar-német szótára
még nem hozta föl a csík-iiük e külön jelentését). De már
Kresznerics is igy írja át a Molnár A.-nél talált farczik, farczika szót: far-esik, far7 csika (esik alatt, s igy legalább még
elválasztva a rendesen hosszú /-vei ejtett csík szótól, mely bizo
nyos „halacskát, tésztát, vonalt" jelent). — Ezek ellenében
constatálnunk kell, hogy Molnár Alberttől le Márton Józsefig a
magyar szótárak még csak egyszerűen egy farcsík v. farcsika
szóról tudnak, még pedig szerintök e szó csak rövid /-vei való
(B. Szabó D.-nál, meg Sándor I.-nál is, a kik pedig megkülön
böztetik a hosszú z-t), a mint mai nap is igy (rövid z'-vel) ejtik,
a hol még eléfordúl, pl. Dunántül, vagy a székelységben, a hol
még farcsok alakja is fönnvan. A MNyelvSzótára ezen sza
vait: „szokottabban farcsík", tehát így kell megigazítani: „csak
ebben: far csík (helyesen farcsiKf.
Nyilván a farcsok csak ugyanaz a mi farcsík, még pedig
amazt egyszersmind régibb alaknak kell tartanunk, melynek
o-jából ügy gyengült el a farcsik-beli i, mint a hamis (—régi
hámos, homus) szóbeli i (v. ö. lapis Gömör, Orm. = lapos,
kacsint e mellett: kacsong-at, azaz kacsont-gat). S csakugyan
legrégibb eléfordulásában a farcsok {forcsok) alakot találjuk:
Bécsi cod.-ben farcsok, Müncheni cod.-ben farcsok és forcsok.
Hogy e szót compositumnak tekintsük, melynek utórésze esik
v. csók, azon kivül hogy alkalmas jelentéssel való ilyen sző ki
nem mutatható, már az egész szónak birtokos-ragozása sem
igen engedi meg (farcsokom, s nem farom csóka); de meg
nem is kívánja azt a szónak jelentése, mely lényegesen, csak
ugyanaz, a mi az egyszerű far szóé (Moln. „coxa, coxendix,
uropygium", Bécsi és Münch. codexekben „femur, lumbi", mai
nyelvben „uropygium, coxa" ; farcsokom fáj Széki.), legfeljebb
hogy a far-n&k értelme az elnevezett tárgy terjedelmére nézve
némi. megszorítással vétetik. E gyenge értelem-módosítás a far
csík, farcsok utórészében (esik, csok-htm) ki lehet fejezve, ha
az nem is egyéb mint kicsinyítő k é p z ő , s csakugyan szembe
is tűnik benne két olyan kies. képző-elem (cs és k), mely kü
lönben is a legközönségesebb magy. kies. képzőben (cska, -cske)
ugyané rendben egymással egybekapcsolódott. E szerint far
csok, melynek teljes tője farcsoko, e h. farocsoko, nem egyéb
mint farocska, azaz: ennek változata, mely történetesen más
önhangzó elejtésével támadt (az eredeti farocsoko-íéle alakból).
Megmaradt végönhangzójával a képezhető farocska-nak egészen
megfelelő alak: farcsika.
BüDENZ JóZSEF.
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AZ ÉJSZAKI BURJÁT -MONGOL NYELVJÁRÁS
RÖVID ISMERTETÉSE.
Átlátva, hogy mongol gyűjteményeimmel még egy ideig nem
jelenhetek meg a t. nyelvész közönség előtt, elliatározám magam,
hogy a mongolság legéjszakibb ágának nyelvjárását a hazai nyel
vész közönségnek röviden bemutatom, annyival is inkább, mert
azon gyűjteményemben ezen nyelvjárás úgy sem lesz képviselve.
Az alapot, melyen ezt teszem, egy kis (négy ívnyi) burját ábéczés
könyvnek népies nyelvű szövege képezi. E kis könyvet Boldonov
orosz burját szerkesztette azon czélból, hogy az orosz uralom alatt
lévő mongoloknak legéjszakibb részénél, a hol a buddhismussal
együtt a mongol Írástudás is csaknem teljesen eltűnt, az orosz
írástudást terjeszsze s az orosz vallást a megkeresztelkedő burjá
tokkal alapvonalaiban megismertesse. Szerzőnek még azon mellékes
czélja is volt, hogy eszközt nyújtson a burjátoknak saját nyelvök
írására, a mire nézve különben már előtte is történt kezdemé
nyezés, a mennyiben az orosz Írással megismerkedett burjátok
saját nyelvökön való levelezéseikben az orosz írást már előbb
is használták. Ekként ő az orosz irást némi módosítással a burját
nyelvre alkalmazván szerkesztett egy kis könyvet, melyben van egy
rövid erkölcstan, több imádság, rövid hittan, kivonatos vallástör
ténet s egy kis szógyűjtemény. Á szöveg nyelvezete annyira mongol
szellemű, hogy a fordításnak úgy szólva nyoma sincs s épen ezen
tekintet bírt reá, hogy e kis könyvet jelen dolgozatom alapjául
fogadjam. A mi az orosz Írásnak e nyelvjárásra való alkalmazását
illeti, annyit mondhatunk, hogy ha az teljesen nem is, de aránylag
mégis jobban sikerűit, mint nálunk a latin írás első alkalmazása,
s így midőn én ezen orosz átírást a hazai nyelvészet által elfoga
dott latinos jegyekkel átírtam, csak igen csekély változtatást láttam
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. X I I I .
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szükségesnek. Nevezetesen: a közép és nyilt e-t megkülönböz
tettem, az orosz irás I önhangzóját az igenevek génit, és accusativus eseteiben hosszú í-vel cseréltem föl, miután tapasztalatból
tudom, hogy az orosz fül hajlandó l-t hallani mindazon önhangzók
helyett, melyek az orosz nyelvben hiányzanak, így különösen az éles
i és közép é helyett, pl. az orosz esküdni merne, hogy cécén (okos)
cíclw-nak hangzik stb. De ezen fölcserélést az is indokolja, hogy
mondott esetekben a hosszú l az ai, oi, öi, ai ikerönhangzóknak
összevonása, mely a többi nyelvjárásban is előfordul. Még egy
másik változtatás abban áll, hogy én azon szótőbeli rövid önhangzót, mely a ragozás következtében alig hallhatóvá lesz, meg
tartottam, míg az orosz irás szerént olyankor rövid í áll, így orosz
irás szerént barmi (mindent, barwi-töl), mig én baráni-it irtam.
Végre az orosz irás szerént a vég n és n nincs megkülönböztetve,
azt mondván szerző, hogy az orosz n szó végén n-nek ejtendő, a
Imi alig ha áll, mert ekkor yan (király) szónak is genitivusa yángi
enne, úgy mint zan szóé zaiíc}i,máv pedig yán-nak genitivusa /áréi.
É n tehát jónak láttam az fi-t csak akkor alkalmazni, a midőn ez a
genitivus esetben is megmarad, miért is én yán-t és zan-t irtam,
úgy a mint a többi nyelvjárásban is iratnak.
Az egész burját szöveget, nem tartam szükségesnek mind
lefordítani, minthogy hozzá egy rövid szótárt mellékeltem, hanem
csak egy-egy részt fordítók le és pedig, hogy a burját gondolat
menetet némileg feltüntessem, gyakran tul-csapva a magyar nyelv
szellemén. — Végre nem hagyhatom említetlenül, hogy a kis
könyv szerzője az arab számok mellett burját tön (burját szám)
név alatt olyan számjegyeket adott, a melyek első tekintetre tisztán
római számoknak látszanak, az I, V és X szolgálván alapul, de a
melyeket a burjátok egészen sajátságos módosítással szoktak pálczára róni, t. i. a latin L helyett V, a C helyett %, a D helyett V,
az M helyett pedig 3£ sígy a föntebbi három jellel s azok módosulásával minden számot meg tudnak jelölni.
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A.
Hain zangi topsö huryar.
1. yöbiin, huryan yen-sgi 'yüni yxysa yeyd yödölmörigi yaryaha
bolyo, bori handn zorig yojarin yodo yarya jüma ge&i, düsa
hanaza jaba.
2. buryan samda ami ögöt, tere amigi-sni yadalyaz'a absajabása
jüma, tigdt si nahandd jün hain jümatai-b-si, tedend baráni buryanha abhan jümas.
3. tügdr yada, samda baiya yaira ögöhöni tola buryanda yodo
bajarla ; burya baiya züryard inagla; jünda-sgi buryani duranha
jazd ba jaba; jü-sgi yeyddd bwryanha tuha ere.
4. biirydr bolhon eryein zergar ydyd yündele, tigdt jünda-sgi ydndd
medülzi jaba.
5. saiangi lamanhi,1) esege eye yojard, nojaha, baiya öbögöhi tünhd
yadna bujansa ulahi, edeni baragi yündele, tigdt tedeni tuhatai
Irnryari dayaia jaba.

K ö v i d e r k ö l c s t a n (a j ó e r k ö l c s n e k r ö v i d t a n i t á s a ) .
1. Gyermek, gondolj folyvást arra, hogy isten minden embernek
nemcsak cselekedetét, de minden gondolatát és szándékát is
szüntelen látja.
2. Isten neked életet adván, azt oltalmazza, s éltedben a mi jóval
birsz, azokat mind istentől kaptad.
3. Azért is minden neked adott kegyért (tkp. neked minden kegy
adottjáért) szüntelen adj hálát istennek, istent egész szivedből
szeresd; semmiben se cselekedjél isten tetszése ellen (tkp. miben
is isten akaratán kivül ne járj); bármit cselekszel is, kérj istentől
segedelmet.
4. Istentől lett hatalomnál fogva királyodat tiszteld s neki min
denben engedelmeskedjél (tkp. miben is királyodnak tudtára
adva járj).
5. A vallás papjait, apádat és anyádat, elöljáróidat (uraidat) az
öregeket mind, azon kivül az erényes embereket tiszteld s
kövesd azok hasznos tanitását.
-

1

) lama-nat-n&k a c c. esete.
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6. sadaya soya, yöduidd-sgi baranda hai-yeyin tola delyeidd törhöno
düsa hanaza jaha.
7. sadar-sayama, hai yülhdn ulaha inaglaydhan bolya, öhötdi idahá
inagla; tiM inaglayadd time ulahi nomoyon-sgi bolyoyos, zalarülya-sgi-s tigdt hain-sgi idat bolyoyos.
8. yentdi-sgi yerür dai-öhö ügáijaba : yüni samagi mülula-sgi bolha,
nalayajar bejedd tar a 2a jaha.
9. yüni titkain abyln tola huryani ögöhön adühagi yamnaM yairla&a
jaha.
10. yaysa müjüma yeyahd heríéi jabyáha bolya, dulyada horü huzar
yür yelyahd herízi jaha.
11. bisi yünayi jü-sgi hü yühe, hü yulu, yenhd-sgijü sgi bidiaza, bü
ab; tlgdt samda örtö-sni jün bib, tügdrd yenteglen ügdi bolo.
12. ügditdi zergedd yödöUö ol£o jadd bolhái, yünhd yuiZa ere, tiydddsni yüni ögö bolbol ögöhin ab.
13. nüdendd yarhand, baráni bü yühe.
14. yödölmö?'sö bol, yodblbn ügdi hida jabayaha teridle. yodölyödö
buryan-sgi durtai jüma, samda-sgi tuhatai jüma; yodölön ügdi
6. Gondolj mindig arra, hogy a világra azért születtél, hogy kitelhetőleg mindenkor mindenkivel jót tégy.
7. Felebarátaidon ésjóltevőiden kivül ellenségeidet (is) szeresd;
így szeretvén az olyan (ellenséges) embereket szelídekké is
teszed, meg is javítod s jókká is teszed.
8. Senkivel se czivódjál s ne ellenségeskedjél; ha más tégedet meg
bánt, nagylelküleg tűrd el.
9. Az ember haszonvételére isten adta barmot kiméld.
10. Ne csupán a roszat tevéstől, de a hallani utálatos és piszkos
szók kimondásától is őrizkedjél.
11. A másét, bár mi legyen is az, ne kivánd, ne lopd el, senkitől
semmit erőszakkal el ne végy; s a mi magadnak van, azzal
zúgolódás nélkül érd be (tk. légy).
l i Ha a szegénységben (szegényes szerben) munkával keresni
(találni) nem tudsz, kérj mástól, s ha ekkor az ad, azt fogadd
el (tk. adottját f.).
13. A szemeddel látottat mind ne kivánd.
14. Légy munkás, a munkátlan henye élettől fuss. A munka
istennek is kedves, neked is hasznos; munkátlan henye élet
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hula jabya zerge yada jamar-sgi müjümain yarya ötyöböri-ozür
boUo, huryanda börijeye borü niigel bolöso jüma.
15. yödüidd-sgi yudlar hü yele, yodo unard yele; tere jüni tola-b
geyddci, jamar-sgi yudal yür,jamar-sgi meyeyada baiya jamar-sgi
nügel yelinsdhd, idü jüma. Negetd yudlar yele bolha-sgi, yoiso
samda itigeydjd bolíyo.
16. medehen jümaja barági hü yele, yelyddd usar sek derdn yele.
17. medd ügdi jümaja usar zöb-sgi borü-sgi gézi hü yele.
18. aya yüni samda jüma yelyddd, duyai bolzo sagna&a hü.
19. yür yelyddd, türü tere yelyd jümaja usar-sipsdt yele.
20. dosyion bolon ügdi, yari nomoyon hol; ama zadayai holyin orpndo,
diiyai zantai hol.
21. hü eyerye; haranda úrin zanta hol; hejahdn doro ulatta ildam,
ügditdi ulatta yairáta bol.
22. yen-sgi yügi müluld bolbol, me-tere tere yüntdja zoyildo.
23. yündü inag jahyada-sni, samagi bisi ulat inaglaya.
24. yendyi-sgi ülü üzen ügdi, jamar-sgi yündü hai yühezi jaba.

pedig minden rosznak kútfeje lévén, isten előtt a legnagyobb s
legutálatosabb vétek.
15. Soha se hazudjál, szólj mindig igazán; mert (tkp. ha azt
mondjuk »az miért ?«) minden hazug szó és minden csalás
nagyobb minden véteknél. Ha csak egyszer is hazudol, azután
(jövőre) neked hinni megszűnnek.
16. Mindent a mit tudsz, ne mondj, hanem csak akkor, ha a mon
dásra ok és alkalom van.
17. A mit nem tudsz, se ne állítsd, se ne tagadd (tk. a nem tudód
ról se azt ne mondd, helyes, se azt, hogy nem helyes.)
18. Mikor az öregebb neked valamit mond, hallgass és figyelj oda.
19. Midőn beszélsz, előbb gondold meg, a mit mondani fogsz.
20. Dühös ne légy, hanem légy szelid; s a helyett, hogy féktelen
szájú légy, légy hallgatag.
21. Ne kevélykedjél, légy mindenki iránt nyájas; a magadnál
alábbvaló iránt légy leereszkedő, a szegény iránt pedig kegyes.
22. Ha valakit megbántasz, azonnal békülj ki vele.
23. Ha az embert szereted, tégedet mások szeretni fognak.
24. Senkiét se irigyeld, kivánj jót mindenkinek.
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25. uliyam- bolzo, haiti idatta baranda yalü yarülza jaba.
26. nojaha-sgi hainda hurydsa iduhd-sgi, nomdo hurydsa uluhd-sgi
yiiri dídiajaba.
27. aya idatta urlayaha beja bari za jabyaha bolya, jamar-sgi yündd
urlayaha beja bariza jaba.
28. ötölhön-sgi, yara-sgi uluhi yödüidd-sgi bii natyara.
29. yojoyoja ekse sanan iigdi, yari yödiiidd-sgi jünda-sgi zayit seber
jabyaja hana. Hain yojo yupsahan teneg yiigi sesen bolyoyo
iigdi, yari tere yiigi inadd nádan bolyoyo jüma.
30. ötölsorö dürgezi jabyaja tola, ene bügedd jümada bayahan aban
dasa huryaja züryele. Ene bügedd jümagi hanaSa jaba bolbol,
tö iigdi hainjabayas, tigdt buryanda-sgi yündd-sgi inaglülyas.
B.
Odor borin zalbarilut.
Esege, y'óbün, ariüm amisyuli nerar boltoyoi, amin.
Aldar samadu aj marii buryan, samadu aldar boltoyoi.'
Aj ydna-sgi baiksa, yamogi dürgeksd, bujantani erdeni bolokso,
ami ögoksö, oj-hand hergeksd, oktoryoin ydn, ünen bujanta amisyul!
25. Szolgálatkész lévén, a jó embernek mindenben járj kedvében.
26. Elöljáródnak, jóra oktatóidnak és vallásra (tudományra) taní
tóidnak fogadj szót.
27. Ne csak az öregebbek, de bár ki iránti haragtól is tartózkodjál.
28. Se elöregedett, se közönséges embereket ne gúnyolj ki soha.
29. A czifrálkodásra épen ne gondolj, hanem bármikor is, bármi
ben is az illendőséget és tisztaságot tartsd szem előtt. A szép
czifra öltöny a bolondot okossá nem teszi, sőt inkább nevetséségessé teszi.
30. Hogy öregségedben betölthesd, kis korodtól fogva igyekezzél
mind ehe^ hozzá szokni. Ha mindezt megtartod (tk. meggon
dolva jársz), minden bizonynyal jól fogsz élni, s az istennél is,
az embereknél is megszeretteted magadat.
Mindennapi imádságok.
Az atya, fm és szent lélek nevében legyen, ámen.
Dicsőség neked ó istenünk, dicsőség legyen neked.
Ü mindenütt levő, mindent betöltő,erényesek drágasága, élet
adó, észt, szivet fölvidító ég királya, valódi erényes (szent) lélek !
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si jerii, mani doso oröt, jamar-sgi burtag buzarha mani arilyan,
hünehei-mnai si bujanta tonilyan yairla. Aj ariün buryan, ariün
yüsitá, ariün üyel iigcii örösön
-yairla.
Aj ab-ariün troiea, marii örösön yairla : aj e£in buryan nügelimnai arilyan yairla: aj eryetd buryan, mani niigeltd jabadali oyin
yairla: aj ariün buryan öriö nerein tola, anéiraz'a mani öbösön saltagi edegen yairla.
Aj mani olctoryodoyi esege! sini nere tayigdaya boltoyoi; sini
yan urán jerye boltoyoi; sini duran oktoryo déreyin deli yazar dere
adíli boltoyoi. Mani ödör borin teleli manda ene ödör ögon yairla.
Mani öritöndö örin oyiyin deli, mani örigi oyin yairla. Marii zetyertá orülan ügái, yari mani mü juntáin totyoboriha aburan yairla.
Buryani eyedd mörgösö zalbaril.
Aj buryani törkön eye bajarla, buryanha yesiktá Maria, ezin
buryan samtai baina, si yada baiya biihe ügai yün bügeddha ülügdr
adislagdahas; tere jünha-b geyadá, mani hanehegi aburdsa samha
törkön jüma.
jere, szállj belénkés minden fertözettöl és csúnyaságtól, minket
megtisztítván, te szent, a mi lelkünket megszabadítani kegyeskedjél. 0 szent isten, szent erejű, szent és halhatatlan irgalmazni
kegyeskedjél. O legszentebb háromság, rajtunk irgalmazi kegyes
kedjél ; ó úr isten, bűneinket megtisztítani kegyeskedjél; ó hatal
mas isten, vétkeinket elengedni kegyeskedjél; ó szent isten, neve
dért minket meghallgatni és betegségünket meggyógyítani kegyes
kedjél.
O égbeli atyánk, szentelt legyen a te neved; országod jöjjön
el; akaratod az égen lévőként a földön hasonlón legyen meg. A
mi mindennapi élelmünket ma megadni kegyeskedjél. A mi adó
saink adóságát elengedésünk szerént, a mi tartozásunkat elengedni
kegyeskedjél. Minket bajba nem vinni (annélkül, hogy bajba vígy)
söt a gonosznak akadályától megmenteni kegyeskedjél.
Az isten anyjához való imádság.
O isten szülő anya örvendezz, istentől kegytelt Mária az ur
isten veled van. Te minden asszonyoknál (övtelen embereknél)
fölötte vagy megáldva, mert a mi lelkünket megváltó tőled szüle
tett stb.
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UntaZa bodohon yoino mörgosö zalbaril. (Fölkelés utáni imádság.)
Aj eZiri buryan! namagi amar saltag-yend ügdi untaht-mni
botyobos gézi, tünhd yadna honin yaranyuigi ügdi bolyoZo, ene ödöri
bajartai gerelar gegerülbds gézi, samada bajarianam. Jü-sgi medel
ügdi zerge yara handn yojari-mríi balaigi ügdi bolyoZo ,• uydn duran
yojari-mni jeye yiisitd yesiga gerelar gegeral geZi, samada yol züryenhdn itigehan itigel ara e£in buryanda samada mörgönöm, si ezin
buryan-mnai, sini ariün neregi h'úzeglen hedeZi duradaza , marii
bütayd gézi ziihan üilegi-sni, mani liain zoriktojor biitayd yaira
rnanda ögön yairla, tünhd radna si eZin buryan-mnai, sini ariün
neregi hüzeglen hedeZi duradaZa, ariün nomdo-sni ili raran ügdi
bairdsa nucatu jümagi haisa uyanlan oilroyo yaira manda ögön
yairla.
Untayin urda mörgosö zalbaril. (Alvás előtti imádság.)
Aj yamogi sadaksa buryan I sini yaraltdr ene honin sakta
yürhdn zergetd bolöt, sini öltök rarha jamar-sgi yairanda yürtaZi abhan yairana tola, züryend bajar samada buryanda örgönöm, nügel
yehdnd tola züryend gemsilgegi samada buryanda örgönöm. Tigdt
untayaja baihan namagi ariün büryelgdrd biiryen yairla geZi, samada
buryanda mörgön yuinam. Tünhd radna samagi inaglahan tdatta
sini beletkan mönyö tere amur Zaryali martaya ügdigimini tola yaira
ögö geZi, tünhd yadna namagi tere inaglasinard baiya yubitai bolyo
geZi yuinam.
Jdalyín urda mörgosö zalbaril. (Étkezés előtti imádság.)
Aj eZin buryan, bügeddin nüden sam-teisd SüteZi yarZa baina,
si yada tedendd idagin yerektdin yeríden ögön yairlanas, öltök yard
yairagi nends, tigdt bügedd amitani yairdra yürten dürgends.
Jdalhani küldd mörgosó zalbaril. (Étkezés utáni imádság.)
Aj marii yristos buryan, namagi yazara yairata idagard satyabas geZi, samada bajarianam, tigdt namagi oktoryoja ydn-uranhan
bu halya.
Ünen aldarta saZangi simvoli itigel. (Az igaz s dicső vallásnak
hitágazata.)
Oktoryo, yazar, baiya yaragdaya, yaragdaya ügdi jümagi zajahan, yamogi barin baiksa yaysa buryan esegedd itigendm. Tigdt
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buryani yaysa törHt'n yöbün, yaysa ezin Jisus yristosto itigendm.
Tere yada sági sag, üjein üje bolyin urda esegdhd törökön at, gerel
gerehd, ünen buryan ünen buryanha törkön jüma, zajagdahan bisi,
esegetdjd mön nege sanartai, baiya jümagi tere zajakan jüma gézi,
itigendm. Tere buryani yöbün Jisus yristos bidd yün bügeddin
tola, marii aborayin tola, oktoryöko büZajerkdn gézi, ariün amisynlar
Maria gdsi ilyinhd miyan beje aban, yün bolhon jüma gézi, itigendm.
Pontin Piladi baiya sakta, marii tola kerestd yadagdaza zobon,
yazarta bidagdahan jüma gézi, nomdo zurhan zergar yurbatyi ödörtö
amiorzo bodohon jüma geZi, itigendm. Oktoryo derd degden yarsa,
esegdn1) barün biddhüydsa gézi, amida-sgi, ilyehdn-égi yügi süyin tola
dayin jeryd geZi, tigdt tere Jisus yristosoin yan-uran muyardasa
ügdi bolyo gézi, itigendm.
Tigdt ariun amisyul, amiorülaksa e&indd itigendm. Tere yada
esegahd yardsa, esege yöbün yójartoi yamta nege morgói abasa, yamta
nege aldarsülagdása, proroyudar nom nomlohon jüma ge£i, itigendm.
Apostoludi mön yaysa ariün yamogi nege cerkovto itigendm. Nügel
yelinsein aldüryin tola yaysa keresd ziilga baina gézi medendm.
Üyehdn ulahi bodyigi, tünhd yadna yoito amirii nahagi yülandm,
amin.

c.
Topso katiyizis.
1. Huralta.
Si jün derhd Xristosoin sazanta geíi nertd bolhon
jüma-b-sl? yariü.
Mani e£in buryan Jisus yristosto itigezi,
tűni ariün nomi toktöZo abhand tola, time nertd bolhon jümab.
2. Hur. yristosoin sazan jünda huryasim ?1) yar. Tere yada
jamar-sgi ünendd, jamar-sgi bujanda huryása jüma, tere ünen

Eövid hittan.
1. Kérdés. Miért neveztettél el te keresztyénnek (Krisztus vallásúnak) ? Felelet. Minthogy a mi úristenünkben, Jézus Kr.-ban
hiszek és az ö tanát követem, azért neveztettem el úgy.
2. Kér. Krisztus vallása mire tanít ? F . Tanít minden igazságra
és erényre, melyek a próféták és apostolok által irt könyvekben
i) esegein helyett.
*) hurydsa-b helyett.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. X I I I .
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buján yojari usarproroyudi-sgi, apostoludi-sgi zurhan nomutto bori
tailbantajar tailagdahan jüma, tere ünen buján yojari,usar huryar yada, mini oüyoio sezilyin tola marii ünen aldarta yristosoin
sazangi itigeli simvoldo topsotojar baran orhon jüma, ene simvoli
yada bi oilyoSo oindo absa jabanam, tigát yerektáidá : yaysa buryan esegcdd itigendm ge£i, tiZi dudása jümab.
3. Hur. Ene simvol yada egén türü oindo-sni jü orülása jümab ?
yar. Namagi-sgi, baiya daida delyegi-sgi buryan zajahan, tigát
namagi-sgi daida-delyegi-sgi baríZa baiza yadalyaza baiydsajüma
gézi, oindo-mni orülása jüma. Tün derhd bolío yödüidd-sgi tere
buryagi yol zürydra inaglaJa, ünará yündelen tayi£a jabya yerektai
jüma geii, oindo-mni orno; tünkéi /adna tere buryani yaysa ariün
nomi huryardr hanayada, yeyddá, hain jümagi liana&a yezi
jabonam gézi, itigeyá ycrektái jüma gézi, oindo-mni orno.
•4. Hur. Buryani usar jün gézi hananas, jün geéi sipsin yelnds"!
yar. Buryan yada yaysayan jüma, tünhd bisi örsö buryan ügái
jüma; buryan m'óny'ó jüma, buryan zayaléa yarhan zaya ügái,
muyardaza bolyo muyar ügái jüma. Buryan miyan beje ügái
amisyul jüma, üyel ügái jüma ; tigát buryan ünen éüberttái, örö-

a legvilágosabban kifejtettek, s a melyek tana, hogy én megértsem és eszembe tartsam, a mi dicső keresztyén vallásunk
hitágazatában röviden bent van; ezen hitágazatot pedig én
megértvén eszemben tartom s a mikor szükséges, vallom,
hogy hiszek az egy isten atyában.
3. Kér. Ezen hitágazat legelőször mit juttat eszedbe? F . Azt,
hogy engemet is, az egész világegyetemet is isten teremtett
s aztán engemet is, a világegyetemet is isten tart fönn. Azért
eszembe jut, hogy azon istent mindenkor igaz szívből szeretnem
s igazán tisztelnem kell; azon kivűl eszembe jut, hogy az isten
egyedül szent könyvének tanítása szerént, midőn gondolkozom
és cselekszem, hinni szükséges, ha valami jót gondolni és cse
lekedni akarok.
4. Kér. Istenről mit gondolsz, mit vallasz? F . Azt, hogy isten
egyetlen egy, hogy rajta kivül más isten nincsen; az isten
örökkévaló, határtalan, és végesvégnélküli. Isten testetlen
szellem, halhatatlan; aztán isten igaz biró, irgalmas, mindenütt
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söltöi, yana-jana-sgi baiyása, baiyajümagi baráni yarása, baiya
jümagi baráni dúlása, baiya jümagi baráni medási, tünhá bolyo
mani hanági-sgi zorigi-sgi yodo medási jüma geSi, bi hananam,
sipsin yelnám, itigenám.
6. Hur. Buryani usar tiSi mede£i, sipsin yelási bolöt, yün öriö
durára jabyada, uba ügái jüma-ju-da ? yar. Ügái, time bisi jüma.
Bi yada buryani usar jün ge&i sipsin yelnábib, tere sipsin yelháná
zergar jabya zergetáib. Tail£a yelyádá ime jüma : buryani ünen
siiberUain medezi baiza, buryani ünen süberXdá siigdát, yairain
aldalaib geSi, mü jüma yeyahán heriyá zergetáib ; tünhá yadna
buryani örösoltöin medezi baiZa, géméiigegi-mni oyiyo ügái geSi
naidaza, mü yeháná usar gemsiyá zergetáib. Buryani yána-sgi
bai£a, baiya jümagi baráni medezi baiyásin, medezi baiyada düsa
sayan hanatajar sipsilgetájár buryagi tayin huryarárin jabaSa,
mü jüma yeyahá bolyo, mü jüma oindo orulyáha heriyá zergetáib.
6. Hur. yristosoin salán mani e&in buryan Jisus yristosoin usar
jün gézi huryása jümab ? yar. Jisus yristos nügeltá mani yairlaya zergeja tola tengrihá büéa, mani miyan bejetá bolöt, buryan
jelenlévő, minden létezőt lát, mindent hall, mindent tud, s
innen minden gondolatunkat és szándékunkat mindig tudja;
ezt én gondolom, vallom és hiszem.
5. Kér. Ha az ember istenről ekként vélekedik és vall, s aztán ön tet
szése szerént él, mind egy-e az ? F . Nem, az nem lehet. A mit
én istenről hiszek és vallok, a szerént kell élnem is. Világo
sabban szólva igy áll a dolog: isten igaz biró voltát tudva, őriz
kednem kell a rósz cselekedettől, hogy az ő igaz Ítélete által
elitéltetvén, kegyét el ne veszítsem; azon kivül isten irgalmas
ságát tudván és remélvén, hogy bánatomat nem veti meg, a
rossz cselekedetet meg kell bánnom; ,s minthogy tudom, hogy
isten mindenütt van, és mindent tud, azért mindig tiszta gon
dolattal, áhítattal tisztelvén istent és tanítása szerént élvén,
őrizkednem kell nemcsak a rossz cselekedettől, de még a rossz
nak észbe vételétől is.
6. Kér. A keresztyén vallás (Krisztus vallása) a mi úr istenünkről
Jézus Krisztusról mit tanít? F . Azt, hogy Jézus Kr. minket,
bűnösöket (tk. bűnös minket) kegyelendő, az égből leszállott,
12*
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zergetd dura manda üzülhdn jüma, marii balairhan oigi burya
medeyd ünen huryardr gegerülhdn jüma; hüldán yada Jisus
yristos mani niigel arilyayin tola, mani jeyedd inaglahand gersilzi, kerese derd iiyehdn jüma, tihdn-sgi yurbatyi ödörtö amiorhon jüma, tigdt bejetdjd oktorrodo degdezi yarhan jüma.
7. Hur. Ene yristosoin éa£an hain jabáya zergedd-sni jamar tuha
bolöso jümab ? yar. yristosoin sazangi hurjar namagi jdha-sgi
buryagi inaglaya zergeidi bolyóso jüma. Bejedd abhan miyan
bejárd mini tola durand yairar zobolon asa£a, UyeZi, büri tizi
namagi buryani inaglahin düsa yol zürydrd buryagi inaglayaja
hanan iigdi, tigdt buryani inaglaya zergegi jünha-sgi derd hanan
ügdijabd bolbol, bi yiin amitanha egén hai buja yeyi handsa iigdi
yün bolhon, mön time yiin bolyohom: tiinhd yadna ene sazangi
zergdr buryanha baiya tuhatai jümagi bi abyab gézi, hezig iigdi
naidayada-mni hand-mni bori amar bolno. Bnryan mini tola
yöbiigd yaramna ügdi bolhon yoina, buryan tere yöbiind tola
namda jü-sgi ögöd yairlaza baiyaksam ?J)
mink féle testű lett, isten akaratát nekünk megmutatta, a mi
elhomályosult elménket istent ismerő tanával megvilágosította';
végre pedig Jézus Kr. a mi bűnünk tisztázásáért, irántunk
való nagy szeretetét bebizonyítván, a kereszten meghalt, mind
azonáltal harmadik napon föltámadt s testestől fölment az égbe.
7. Kér. Mi a haszna a keresztyén vallásnak arra nézve, hogy te jól
élj ? F . A keresztyén vallásnak a tana engemet minden képen
istentszeretővé teszen. A magára vett testével értem önkénytesen szenvedve (tk. a szenvedést fölrakva) meghalt, és ha én
nem gondolom meg, hogy isten engem így szeretett, s hogy
azért istent mindig igaz szivből szeretnem kell, s hogy istent
szeretni mindennél több, akkor én valóban olyan ember lennék,
mint az, a ki az ember-állatok közöl a legjobb jótéteményről
meg nem emlékezik; továbbá azon kétségtelen reményem által,
hogy én ezen vallás által istentől minden jót nyerek, szivem
(gondolatom) egészen nyugodt lesz. S miután isten érettem
fiát nem sajnálta, isten azon fiáért nekem nem mindent lesz-e
kegyes adni?
l

) baijaksa-b.

BÜK JÁT NYELV.

181

8. Hur. Ariün kerese züyji zergar sijamar yaira abnas? yar. Nügel
arilya yaira abánam, tigát yristosoin sazintani töndo ornom,
tünhd yadna kerese züyádá sunyahan uhanhan ariün-sgi, nügel
yilinse-sgi ügai bolót yarhani deli, ariüyar-sgi, nügel yilinse-sgi
ügájár jabyab gézi, buryani-sgi urda, eerkovin-sgi urda ama
ögönöm.
9. Hur. Jüni tola yristosoin miyan suhan yojarta yiirtenás ? yar.
yristosoin miyan suhan yojari ariün yürtelgedci yürteyddd, Jisus
yristostoi öhöntöi nilyája tola yiirtendm, sine yiisin buryani yesig
yojari abyaja yiirtenám, ariün-sgi, yristosoin-égi sazintani jabadalar jabyaja tola yürtencim; tünhd yadna tede yristosoin saZangi
ulahar yamta suk altafíta jeryadá, cerkoviha halna ügcíib, tede
idahar düsa iuag-sgi nege hanátai-sgi jabayab geéi, tede ulahi
itigiilzi, tede yristosoin sazanta aya dii ulahd bajarlülyaja yiir
tenám.
10. Hur. Jüni tola nügeld gemsiyá zergetdibsl! yar. yoiso haisa-sgi
bujansa-sgi bolio jabyab geii, buryanda nügel yehána tola gemsil
örgöyin tola nügeld gemsiyá zergetai jüma, tigdt tere gemsilgejá
zergar gemsilge abasa láma esegdr damZülza, buryani yairár

8. Kér. A szent keresztöltés (keresztség) által minő kegyelmet
kapsz ? F . Bűntisztító kegyelmet, aztán a Krisztus vallását
• tartók közé lépek, azon kivül a keresztöltéskor ígéretet teszek
isten és az egyház előtt, hogy a mily tisztán és bűntelen kijöt
tem a vizből, melyben megfürösztöttek, ép oly tisztán és bűn
nélkül fogok élni.
9. Kér. Miért részesülsz Krisztus húsában és vérében ? F . Krisztus
húsában és vérében azért részesülök^ hogy Jézus Krisztussal
magával egyesüljek, hogy új erőt és isten kegyelmét nyerjem,
hogy szent és keresztyén módon éljek : azon kivül azért része
sülök, hogy midőn a keresztyénekkel együtt az oltárhoz járulok,
elhitessem velők, hogy az egyháztól nem szakadok el, s hogy
velők mindig, mint barát és egy érzelmű élek, s hogy a keresz
tyén testvéreket megörvendeztessem.
10. Kér. Miért kell bűnödet megbánni ? F . Azért, mert, hogy jövőben
• jobban és erényesebben éljek, szükséges, hogy az elkövetett
• vétekért istenemnek bánatot mutassak föl s azon bánat szerént
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nügelhdn aldürya yaira abyajd tola nügela gemsiyd zergetái
jüma.
11. Hur. Tísard yrisiosoin saSangi zergdr si jZiía jabya zergetdibsí ?
yar. cerkovt ge£i eye-mni, namagi yaisin geii, jaba gend, tügdr
jabya yerektdib: tügdr yada tere cerkovihd yeza-sgi haláya ügdib
geZi, yerür arurha-sgi, borü huryarha-sgi, jamar-sgi ebügdi zer~
gahd teridlyáb geíi, düsa buryanda yuiz'a mörgöyöb.
12. Hur. yristosoin saZanta yüni zergegi bori dürsdrd dürgehdnd
tola jdyab ge£i naidanas? yar. Ene-sgi sági nahanda, yoito-sgi
mönyö nahanda jamar-sgi a&ad yairta buryanha abyab ge£i,
naidanam, ene yada: ene nahanda juydr-sgi dutan ügdi yündetdi
jabya gasi jüma, yoito nahanda yada mönyö Zaryal abya gasi
jüma. Ene jünhab geyddd, zöbtö e£in buryan-mni amida-sgi
üyehdn-sgi ulahi süydjd jeryd, tiyddd tere süyddd bujansa ulat
muyardasa ügdi iaryalanda orya gézi, nügeltd idat muyardasa
ügdi zobolondo orya gézi, itigendm.
13. Hur. Aboragdaya zergedd, buja yen ügdi, jaysa itigat jabyadd
bolyoju-da í yar. TiM bolyo ügdi jüma, tere jünda time jümab

a bánatot elfogadó pap atya által isten kegyéből bűntől feloldó
kegyelmet nyerjek.
11. Kér. Következőleg a keresztyén vallás szerént hogyan kell
élned ? F . Úgy, a hogy az egyház, az én anyám élnem ren
deli : annálfogva folyvást könyörögni fogok istennek, hogy azon
egyháztól soha el ne szakadjak, hogy a czivódástól, hamis
tantól s mindenféle egyenetlenségtől ment legyek.
12. Kér. Azért, hogy a keresztyén ember kötelességét teljesen
betöltöd, mit reménylesz ? F. Mind ez életben, mind az örök
életben az irgalmas istentől mindenféle jót reménylek, és pedig,
hogy ez életben minden szűkölködés nélkül tisztességesen élek,
a jövő életben pedig örök boldogságot nyerek. Mert hiszem,
hogy az én igazságos úr istenem el fog jönni, hogy az élőket és
holtakat megítélje, s hogy akkor azon Ítélet szerént az eré
nyes emberek végnélküli boldogságba jutnak, a bűnösök pedig
végnélküli szenvedésbe.
13. Kér. Az üdvözülésre elég-e csak hinni annélkül, hogy jót csele
kedjék az ember? F . Nem elég (tkp. úgy nem lehet), mert ha
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geyddd, buja yen ilgdi yaysa itigdt jaba bolbol, üyehdni deli
jüma.
14. Hur. sini tola bujangi jabadali zerge jünda zurulhan jüma-b ?
yar. Ene árban zarlikta orhon buryani yülida zurulhan jüma :
I. Bi sini eMn buryan-sni-b, namha bisi, bisi buryat samada
buryan bü boltoyoi. II. si bejedd jüni-sgi düre hüldegi biiye ;
jamar-sgi derd oktoryo deryi, doro delyeddyi, delyein doro uhansoyi jümada bü-sgi mörgö, bü-sgi tayi. III. si eiin buryand
neregi demei bü durada. IV. si subbota ödöri yündelZi tayiyaja
hana : zoryön ödör-so yödölzö, baiya yödölmörijd tere zordon
ödör-soya biitd, dolötyi ödör yada sini ezin buryani subbota gasi.
V. si esege eyeja yündele, tiycidd-sni samda buja bolyo, jazar dere
uta nahatai bolyos. VI. Bü ala. VII. Tasanyoilan bü üilet.
VIII. yulüz'i bü ab. IX. si yündü yudlár gersi bü bol. X. si bisi
yüni geri yügi bü yühe, bisi yüni ger bardgi-sgi, tariaUani-sgi,
barlagin-sgi, sibeksmin-sgi, üyerin-sgi, ilíigein-sgi, baiya adü
malin-sgi, jamar-sgi jümain-sgi bü yühe.

jó cselekedet nélkül csupán hiszünk, annyi, mint ha a hit meg
volna halva.
14. Kér. Az erényes élet kötelme számodra hol van megírva ? F . A
következő tiz parancsolatot tartalmazó isteni törvényben van
megírva. 1-ső. É n vagyok a te urad istened, rajtam kivül más
istenek neked istenül ne legyenek. 2-dik. Te magadnak sem
miféle alakú bálványt ne csinálj; semmiféle, senTégi, sem földi,
sem földalatti, sem vizbeli tárgynak ne hódolj s azt ne tisz
teld. 3-dik. Úr istenednek nevét haszontalanul ne emlegesd.
4-dik. Gondolj a szombat megszentelésére: hat napig dolgoz
zál, minden munkád azon hat nap alatt végezd el, mert a
hetedik a te úr istened szombatjának neveztetik. 5-dik. Tisz
teld apádat és anyádat s akkor neked erényed lesz, és a földön
hosszú életű leszesz. 6-dik. Ne ölj. 7-dik. Paráznaságot ne mivelj. 8-dik Ne lopj. 9-dik. Másnak hamisan tanuja ne légy.
10-dik. Másnak feleségét ne kivánd, másnak se házát (tk.
házát s holmiját) se mezejét, se szolgáját, se szolgálóját, se
ökrét, se szamarát, semmiféle marháját, semmiféle jószágát
ne kivánd.
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15. Hur. Türüni záriig jüni usar huryasajüma-b<f yar. yaysa buryagi züryard hanaya gézi, tizi hanaZa medehdna, amara yelyd
geZi, tigdt yaysa burya jünha-sgi ülügdr inaglaya, yündelyd geéi,
tünhd yadna yaysa buryanda naidaya gézi, huryasa jüma: tiigdr
yada burya medeyd iigdi zergahd-sgi, olon-sgi buryatai zergahdsgi, ab-iibhd-sgi, borü itigeyd zergahd-sgi, buryaúi usar borii hnryarha-sgi, tünhd yadna buryaúi yaraltagi hanan ügdi, öriö
hananiyaida-sgi, öriö-sgi, bisi-sgi ulahi yüsin zösöyojarto naidaza
jabaza, bejedd erdtdi bolyöho, jdha-sgi teridlyd yerektdi jüma gézi
hurydsa jüma.
16. Hur. Buryanda yalü yarulhan ariün ulahi yaisin ge£i yündelyd
yerektdi jüma-b ? yar. Buryagi öhöni yündelyin deli bisi, yaysa
buryanda yalü yarulhan zergetd ulat geZi, marii aboragdayin tola
buryanda mörgösö ulat gézi, yündelyd zergetdi jüma; tünhd
yadna ulahi jabadtdi dayaya zergetdi jüma.
17. Hur. yojartayi zarlikta buryanjü yorióso jüma-b? yar. Jümdr
buryan gézi yehdn jümada, baha tűni deli jamar bisi amida-sgi,
ami-sgi ügdi jümada, buryanda mörg'óyöja deli mÖrg'óyigi yorióso
jüma; tünhd yadna borü itigeyd zergegi-sgi, sarai nür yarya
zergegi-sgi yorióso jüma, tin-tin gehd idelgesi abalyasa bolyigi,
zölön-sgi yoloitoi bolyügi yorióso jüma,: tere jün derhdb geyddd,
idelgesi abalyasa bolhon yün, tünhd yadna zolön yoloitoi bolhon
yünA onyo-tergettd mörgöhöni deli yaysa yolojd güzegd durgeydjd
bederdsi jüma.
18. Hur. Buryani-sgi, ariün ulahi-sgi ariün dürehiidi yaisin geii
yündelyd zergetdi jüma-b ? yar. Buryani-sgi, ariün ulahi-sgi
dürehiidi, mön ene buryan gézi, hanan ügdi, yaysa .yündelyd zer
getdi jüma, tere jün derhd-b geyddd, tede dürehüd yada yaysa
dürldsi jüma, tigdt tede dürehüt, buryani-sgi, ariün-sgi ulahi
jabadali dürleSi, oindo orülasa jüma, tiigdr yada bidű tede dürehüdiurddhanyarza baiyada, tere düreddorhon buryani-sgi, ariünsgi ulahi jabadali dayaya zergetdi jümabda.
19. Hur. yurbatyi zarlikta buryan jü yorióso jümab ? yar. Buryan
nereja tusahan ehe bolhon jümain usar duradan ügdi, yaysa zalbaril yelyedd, yerektdidd amaldayada, sayaya öyödö duratya,
tiyddd eye hüzektdjdr-sgi heflÚ-sgi duratya geti, yorióso jüma :
tugdr yada buryani-sgi usar borü jüma yelbel-sgi, amaldahand
durga ügai bolbol égi, töblión jümain usar amaldaya bolbol-sgi,
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buryanha bolol ügái jümain usar yuiya bolbol-sgi, kain ama
ögöhönö dürgd ügiii bolbol-sgi, jeye nügeltdi jüma.
20. Hur. Dörbötyi zarlikta buryan jaya gehdn jüma-b í yar. ned'ile
gasi dolöni-sgi, baiya jeye ödörhüttd, bisi-sgi jeye Ödörhüttd y eregd-sgi, yödölmörijd-sgi oyiöt, buryani hümedd jerzi, nomi huryari
ointoryotojar sagnaya-sgi, dülaya-sgi gehdn jüma: gertd yada
yöbüha-sgi, gertdyi bisi ulahd-sgi buryani nomdo huryaya; tünhd yadna baran baiya ödörhüdi, tin-tin gehe ede ariün ödörhüdi
jamar-sgi borü yiinde ügdi jabodalara, borü yiinde iigdi jümai
yeydrd, tin-tin gehe ariyi üydra buzar bolyoyöhon hefíyd gehdn
jüma.
21. Hur. Tahatyi zarlikta buryan jaya gehdn jüma-b ? yar. Esege
eyeja yiindelyd gehdn jüma, tigdt esege eyein orondo egein türii
ydgi, saéangi lamanhl, zonyiolöso nojahi, huryasa uldhi, hai yasi
ulahi, öbögön ulahi yiindelyd gehdn jüma, tede ulatta médiáéi
jabya gehdn jüma, tünhci yadna jamar-sgi yiigi beje deli hanaza
inaglaía jabya gehdn jüma.
22. Hur. Esege eye, yöbüt jamar zergetdi jüma-b ? yar. Esege eye
yün yöbühd buryanha hürdaéi huryaza teéayd, tigdt nomdo huryaya, yöbühd bayahan aban, yödölm'óridö durtai bolyozo, aya-altaja yarza sadaya bolyozo, ulahar ildam yündetdi jabya bolyozo
huryaya zergetdi jüma; yöbühd mü ulahar yanilyaha zailülya,
tlyddd tin-tin gehe esege eyenöhödöyöbühd bidd mü jümagiyelyd-sgi
ügdiyeyd-sgiügdi zergetdi jüma; yöbüJia yursarhuryazazalaydhan,
nomoyon zanyara dilen huryaéa zalaya zergetdi jüma, tigdt yaysa
buja yeyd zerge yügi zoltoi bolyoyo jüma geéi, nügel yilinse yada
yödüidd-sgi yündd mü sor bolyo jüma gézi, yöbüha oindo böyösö
hanülya zergetdi jüma. yöbühin yada esege eyeja inaglaya, yiindelyd, tedendd medülzi jabya zergetdi jüma: yobor dutag sági
zergedd, ötölyö nahandan esege eyeja teéaZi, amar hülyaza, mön
zergetd yariüya tölöyö zergetdi jüma.
23. Hur. E&in-sgi, barlag-sgi ulat jamar zergetdi jüma-b 1 yar.Ezin
idat barlayuda esege yiini deli absa jabya zergetdi jüma, barlayudin yada ezitta medülzi jabya, yödölmöridö durtai jabya, itigeltdi-sgi yündelzi-sgi jabya zergetdi jüma.
24. Hur. Geri e£in geri yün yojar jamar zergetdi jüma-b í yar.
Geri e£in gerdyüntdi inag jabya zergetdi jüma, gera yündd yarsa
bolon ügdi, yari gerd yiini oholtoi borü jabyada, oiyoro yayurzi,
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begin barag yarZa zalaya zergetdi jüma; aya-altada-igi, yöbüha
teZaZi hainda huryayadá-sgi gerá yügi jeye itigeltá tuhalása yani
geZi, absa jabya zergetái jüma. Geri idat yada gerá eZihiinaglaya,
yündel-yá zergetdi jüma, geri ulat gerd eZittá yalü yarülya zantai
bolyo zergetdi jüma, tiyádd gerd eZiha mulüld bolha, tere
mülarin nomyonör bejárd dáZajabay zergetdi jüma, tigdt yojülan
ör züra zöbtöi, yazasa halyin haná ügdi jabay zergetdi jüma.
25. Hur. Jamar-sgi yün baiya bügedd ulahar jamar zergetájár jabya
zergetdi jüma-b ? yar. Jamar-sgi yün baiya bügedd ulahar ildam
yündetái, begin barag yar2a, yairta jabya zergetdi jüma, tiyádd
öldöhön yügi id'elülyá, yupsaha ügái yügi ywpsalülya, öbödöhon
yiigi erjezi iizeyá, nügeltá yügi nügelhán toirülya, nom-sazan,
zan-yüli medá ügái yügi huryay^a, yündá hain zöb yeUi öyö,
jamar-sgi yüni aboragdayin usar yairta buryanda mörgöyö
zergetdi jüma.
26. Hur. Zoryotyi zarliláa buryan samagi jayis yoriohon jüma-b ?
yar. Namagi öhörö bejará-sgi, bisi idahar,
jabadalára-sgi,
hanáyara-sgi nege-sgi yündá jamar-sgi, mülar yen ugái, //ari
jamar-sgi yügi mü jümáha zailülSa jabya gézi yoriohon jüma.
Tügár yada yaisan-sgi ge£i old bolbol, ali alayadan zöb
yela-sgi bolbol, tuhalá-sgi bolbol, ali alaya-sgi, mü yeyá-sgi teisin
bolyo bolbol, buryanda yün bori jeye nügeltái bolyo jüma: ene,
üligerlez'i yelyádá ime jüma: yüni yar a hanági medeZi bai&a,
dülyá, medüld ügdi bolbol, ali yuliisihi gertá daraia baiya bolbol,
ali yerür yarZa baiZa, halyayá ügái bolbol, ali yal üile yaráa
baiZa, untarayá ügái bolbol, ali ügáitái yündá, öbödöhon yündá
jüyar-sgi tuhala ügái bolbol, jeye nügeltái jüma. Ene zarlikta
yada yar a bejeda1) yar yüryá bori yoriogdohon jüma; tiyádá
buryani jeye yairan geZi, beja yamnaZa jabya gehán jüma.
27. Hur. Dolotyi zarlikta samagi jayis buryan yoriohon juma-b ?
yar. yunilag, tasányoilaZi üiletyi-mni-sgi yügi halyin hanátai
bolyöso jamar-sgi begin nügeltá buzari yoriohon jüma; tünhá
y adna yügi time jabadalta hanáta bolyöso: aríyi uya zergegi,
hula hüya zergegi, zutyür yelyi, yatarZa, pinsalZa nádayigi, zühen borin nádagi, zuhar dülyigi, zut,
halyizurhanbisigiyoriohon
l

) yara bejeda yar yüryá bori, minden önmaga ellen való
cselekedet.
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jutna. Tünhd bolzo geri e£n geri yün yojari halyin gemtd jabadal ügdi, árig jabadaltai jabya zergetdi gehdn jüma.
28. Hur. Naimatyi zarlikta samagi buryan jdyis yorióhon jüma-h ?
yar. yeni-sgi jamar-sgi jümagi ili-sgi, nudayar-sgi buldyi-mni,
olhon jümagi nuyi-mni, ali botyul yügi daryi-mni, bisi yüni
yajahan tarjdgi, sabsalangi, ali oyorohi1) idagi adühanda idulyimni-sgi, gesyiülyi-mni-sgi, bisi yüni yazari ezilyi-mni, yudaldayada, yudaldazi jabyada, andalda yelseyddd yeni-sgi meyelyimni, yölhönsöhüdd yölhögi daryi-mni, tin-tin gehe ügdtdi uladha
zeli abyi-mni, yani-sgi hangi, buryani-sgi hangi, yeni-sgi m'öngögi yulüyi-mni, nüyi-mnni yorióhon juma. Tiyd ügdin tola,
hida jaban ügdi, yödölmöridö durlaya zergetdi jüma. Tere jünda
tlme-b geyddd, yödölyödö yaysa-sgi bejd, gertdyi-sgi ulahd dutan
ügdi tezahd bolyo, ügditdi ulatta yürteyd jüma.
29. Hur. Jehetyi zarlikta buryan samagi jáyis yorióhon jüma-b?
yar. Bisi yündd yudldr gersi bolyi-mni, yudlár dülyaSa medülyi-mni, yudldr yü arisa2) bartyi-mni, nere yuyalyi-mni, nddyaryi-mni, yüni jabadalda torso unayi-mni, bisi yüni yüri borü
bolyoZo yelyi-mni yorióhon jüma, jamarsgi yudal, arya meyahd
zailza jabya gehdn jüma, tere jün derhd-b-geyddd, tedejüma'yada
baran yudali eSin sötyörhö yardsa jüma.
30. Hur, Arbatyi zarlikta jayi yorióhon jüma-b ?
Xar. Mü jüma yeyi yoriöyöho bolyo, tiydja oindo orülya ügdi,
züryendd hanaya ügdi ge&i yorióhon jüma: tere jün derhd- b
geyddd, mü hananha bolzo, mü jüma yeydn yolo bisi jüma.
31. Hur. Buryani zarligi dAirgeyddd jün yerektdi jüma-b ? yar.
Jamar-sgi hain jümagi yol züryard zalbarizi abasa jümain deli,
yol züryard zalbarizi abasa buryani yairta yesigi tuha yerektdi
jüma. Zalbaril gdsi yada buryanha hünehendd tuhatai yaira yui&a
mani handnzüryenyojard buryanda örgön banya zerge gdsi jüma.

x

) Oyorod-iól.
) Arisa hihetőleg aráha (hátulról) helyett áll.
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D.
Top sóikon nomi tűzi.
I. Hurgar:
Daida-dclyei zajáhani usar.
Buryan tengri yazar yoyari, ali negetyeziyelyddá, baiya daidadelyegi jün-sgi iigdi jümdha, yaysa zarliyara zajahan jüma, yazar
türündd yada yarülan-sgi bütelgejd diire-sgi iigdi baihan jüma; loryön ödör-so buryan ziihen zililen amitai jümagi-sgi ami-sgi iigdi
jümagi zajahan jüma. Tiiruni ödörtö buryan gerel zajahan jüma;
yojartayi ödörtö tengri gási iizür-yizar ilgdi tefigrin yenyegeri za
jahan jüma; yurbatyi ödörtö yazari soroiho uhaigi ilyarülat, yazarha baiya uryalangi uryülhan jüma; dörbötyi ödörtö nara, hara
odo-misi zajahan jüma; tabatyi Ödörtö halyin degiir nihasi uhan-so
jabasa amitai jumahudi zajahan jüma beldi, ede yada: sobuhud,
zayauhd; zoryötyi ödörtö yada yürai yazar degiir jabasa amitai
jumahudi zajahan jüma; Ugat egén hülddn buryan dürejd delidr
yiigi zajahan jüma. Tihdn yoina dolöt-yi ödörtö zajáya iiildjd toktöéo, bisi-gi zajayaja bolohon jüma.

Kivonatos vallástörténet.
I. Tanítás :
A világ teremtéséről.
Isten az eget, földet vagy egy szóval az egész mindenséget
semmiből csupán parancsával teremtette. A föld kezdetben sötét,
végzetlen és alaktalan volt. Hat nap alatt isten mindenféle élő és
élettelen tárgyat teremtett. Első nap isten a világosságot terem
tette ; második napon az égnek nevezett szél és végnélküli égívezetet teremtette; harmadik nap elválasztotta a földet a viztől és a
földből mindenféle növényt növesztett; negyedik napon teremtette
a napot, holdat és csillagokat; ötödik napon a levegőben repülő,
vízben úszó élő lényeket teremtette vala, u. m. a madarakat
és halakat; hatodik napon pedig teremtette a száraz földön élő
állatokat; legvégre teremtette isten a maga képére az embert.
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Türüni yügi buryan zajayada, baiya zajalyajá bütahan yoina
zajahan jüma,yüni begin yazarha absa bütahan jüma; hünehein yada
amisyul-at üyel ügdi hünehe, ögön yairlahan jüma. Buryani dürltdjdr
zajdgdahan ene uyata hünehendd buryani düre bi jüma. Burya
medeyin tola inaglayin tola, buryan yügi zajahan jüma, tünhd yadna
yügi, yazar dere baiya jümagi ezilZi bai$a> ba-randa tuhatai bolyo
gezi, zajahan jüma. Buryan, yü zajahan yoina, yüni yabiryaha
absa, yündá tuhalasa yani geri yü zajahan jüma, tizi zajayada
tede yojülan nege mayatai, nege suhatai bolhonö medeyd gezi tizi
zajahan jüma. Türüni yüni nere Adam gehdn jüma, türüni geri
yüni nere Jeva gehdn jüma. Tere yojar yinii hühan yazar türündd
yada yazari raj gasi baihan jüma, ene yada jeye nairtai-tatai
uryalanta yazar. Tere yojar yun yada tere yazarta ariün-sgi
jabadaltai, hain-sgi baidaltai, üyelyd-sgi ügdi zergetdi hühan jüma.
II. Hurgar.
Türüni yüni nügeli usar.
Adam Jeva yojar, zajahan baryana zarliyaha yarsa,

ariün

Azután a hetedik napon megállította a teremtés munkáját
és megszűnt egyebet teremteni. Isten az embert a teremtés bevé
gezte után teremtette. Az ember testét földből készitette, lelkét
pedig, mely lehelet lévén halhatatlan lélek, kegyesen adományozta.
Az isten képe az ő képére teremtett okos lélekben van. Isten az
embert azért teremtette, hogy ez őt megismerje, szeresse, s hogy
az ember a földön lévő dolgokat hatalmába vegye és használja.
Miután isten az embert megteremtette, az ember oldalbordájából
az embernek segítő társat, asszonyt teremtett és pedig azért terem
tette úgy, hogy mindketten tudják azt, hogy egy húsúak és vérűek.
Az első embernek neve Ádám volt, az első asszonyé pedig Éva.
Aföld, a hol kezdetben ama két ember lakott, a földi éden volt, azaz
igen gyönyörűséges kert (tk. növényes föld). Azon két ember ama
földön ártatlanul és boldogan (tkp. tiszta járású is, jó állapotú is)
élt, meghalniok sem kellett.
II. Tanítás :
Az e l s ő e m b e r v é t k é r ő l .
Ádám és Éva a teremtő isten parancsát áthágván, tisztása-
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zaryalanta baidalá aldaéx, yehan1) jüma. Üyeli yoriogdohon modoni
idagi ideyd gézi, Jeva gasigi yürtd orülhan sötyör, tedeni ene
ursakta orülhan jüma; tigdtJeva gasinyada gerd eiigi yürtd orülza,
tere ursakta orülalsafian jüma. Tlydddn tere yojari buryan baihan
yazari raj gdsi yazarhan iildeZi yaryahan jüma. Buryan, sötyöri
erye yüsigi daraya aboraksigi ileydb geZi, ama ögöhön jüma.
yüni tléi nügel yehan yoina, ali bisaryelyddd, orüZahan yoina,
beje hünehen yojarin bori mü yaramta zergetd bolhon jüma. yüni
bejen yada jeye yödölmöri, zobolon, öbosö, tayal, üyel asaya bolhon
jüma; hünehenin yada balai oito borü yjlheltd durata zergetd bolhon
jüma; enenhd1) baiya nügel yilinse yarhan jüma, nügel yilinsahü
mönyö üyel bolhon jüma. Adam Jeva yojari nügel yeZi orüZahan
yoina törhön jeye yobühin Kain Avel gasi yojar.
Adam Jeva yojari nügeldd yaysa tedeni yöbühin yürtehan bisi,
baha tedeni yöbühin y'öbüt yürtehan jüma, tigdt baiya ulat time
nügeltdjdr törosö bolhon jüma.

gukat elvesztették. Az ördög vitte őket ezen bajba, a ki Évát elcsá
bította, hogy a halál tiltott fájának gyümölcséből egyék, Eva
azután a férjét csábította el s így egymást bajba döntötték. Erre
isten őket a földi édenből kiűzte; mindazonáltal őket épen vigasztalatlanul nem hagyta. Isten megígérte, hogy megváltót fog kül
deni, a ki az ördög hatalmát megdönti.
Miután az ember ekként vétkezett, vagy más szóval, elesett,
teste és lelke egészen rossz, sajnálatos állapotra jutott. Az ember
teste ugyanis nagy munka, szenvedés, betegség, dögvész és halál
hordozója lett; lelke pedig homályos értelmű, hamis (ferde) vágyú
és akaratú lett; ebből minden vétek, btin származott, a vétek és
bűnből örök halál lett. Ádámnak és Évának a vétkezés vagy elesés
után született nagy gyermekeik Kain és Ábel nevezetűek. Ádámnak
és Évának bűnében nemcsak gyermekeik részesültek, hanem még
ezeknek gyermekeik is s így minden embernek olyan vétkesen kel
lett születnie.

1
l

) Aldasl yehan, aldaia oyihan helyett áll.
) en-anhd (ebből, innen) helyett.
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TJhan-yion törölyi oini uyán yojari usar.
Avel gézi düjá jabadalda yarabüza, düjá alaza, delyeidá egén
türü yü alahan yün gülhán Kain gási. Kain gasihá tarahan ulat mü
zantai ulat bolhonjuma, Ugat Adamda baha negeSith gézi yöbün bi
jüma hanza, tere yöbünhá tarahan asa yuéanat, hain hüzektdi,
burya medeéi jabahan jüma. Hűiden yada Sith-hd tarhan ulat bisi
ulahar yutyarza, örsö ügai hain jabadald hamarhan jüma, Ugat
baiya bügedd ulatha yaysára üleíi, buryanda yalü yarülhan nege
Noi ge£i nertái yün ülhdn jüma. Buryan yada tede baiya bügedd
mü zantai borii jabadaltai ulahi uhan-yioyor zaryuin yezi sMalhan
jüma.
Uhan-yion gási yada baiya yazar degür yarsa yamog degür
uhan bolhon jeye üjer gási, tere uhan yiondo baran baiya ulat-sgi,
adü-mal, an görohön, soyo-yoryoi or£o üyehán jüma, yaysa Noi gási
ösöyön yüntái ülehán jüma. Buryan tere Noigi geri idattain, zuhen
borin an-göröhonhö, sobünha yosót yosóhor kovceg gasi yarabta absa,

III.

Tanítás:

A v í z ö z ö n r ő l és a l e l k i i s m e r e t r ő l .
Azon ember, a ki öcscsének, Ábelnek erényes magaviseletére
irigy lévén és öcscsét megölvén a földön legelőször embert ölt,
Kain nevű. A Káintól származott emberek rossz erkölcsűek lettek;
Ádámnak még egy Szeth nevű fia volt, az ettől származott utódok
jók, ájtatosak és istenfélők voltak. Végre pedig a Szethtől szárma
zottak a más emberekkel összekeveredvén, különbség nélküli jó magaviseletöket megrontották és az összes népekből csupán egy Noe
nevű ember maradt, a ki istennek tetszése szerént élt. Isten pedig
elhatározta, hogy az összes rósz erkölcsű és rósz magaviseletű
népeket vizözönnel bünteti meg. A vízözön pedig nem más, mint az
egész földet ellepő és minden fölé emelkedő nagy vízár; azon vízözönben minden ember, marha, vadállat és féreg belefúlt. Csupán
Noé maradt meg egy kevés emberrel. Isten azon Noét háznépestől,
mindenféle vadállatokból és madarakból egy-egy párt a bárkába
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uhan-yiondo orulan ügdi ahhan jüma. Nőin kovceg gasi yada derd
yojar tesd yeltehdn iihetdi jeye yarab.
Törölyi oini uydn gasi yada oin hanan 'yojar. Tere oin handn
yojar yada buryani usar iSi hurydéa jüma : 1. Buryanha bisigi buryan geii yiindelyd ügdi geSi, manigi huryasa jüma; 2. tigdt ulahi
usar, bisi ulahi manda yehdi1) geii yühcí ügdi jümajd, manigi bisi
ulattabü yektün geZi, huryasa jüma; 3.
tünhdyadnabejausarbegin
mü duran yühel yojar a baríZa jabaya gézi, huryasa jüma.
Ene törölyi uyangi Noiha tarhan ulat yadalyaZa absa jabd
ügdi jüma, hüldeSi jeryedd tere ulahi dilensin baryanda mörgöyin
orondo nara, hara bisi amitai-sgi, ami-sgi ügdi jümahutta mörgöhön jüma. Tünhd yadna tede ulat ör dunda zühen borin nügelsibel kehdn jüma, tlyddd : esege eyeja yündela ügdi jüma, beje bejd
alalsahan, tonolsohon, yoblolsohon ziblelsehdn jüma, üntd jabayaja,
hand ügdi jüma, tigdt borü yühelci dayaza jabahan jüma.

vette s így a vízbe fúlni nem engedte. A Noé bárkája pedig egy
olyan nagy hajó, mely fönt két felé hajlott szarvazatú.
A lelkiismeret annyi mint az ész és sziv (gondolat). Az ész
és sziv pedig istenről így tanít: 1-ször, hogy istenen kivül mást
istennek mondanunk s úgy tisztelnünk nem kell, s hogy isten
törvényének rendeletét áthágnunk nem szabad; 2-or az embereket
illetőleg arra tanít, hogy a mit nem akarunk, hogy mások
nekünk tegyenek, azt másoknak mi se tegyük; továbbá 3-or
magunkat illetőleg arra tanít, hogy a testi vágyat és szenve
délyt fékeznünk kell. Ezt a lelkiismeretet a Noétól származott
népek nem őrizték meg, mig végre azon népek túlnyomó része a
helyett, hogy istennek hódoljon, a napnak, holdnak, s más élő és
élettelen tárgyaknak hódolt. Azon kivül azon népek egymásközt
mindenféle bűnt, vétket müveitek, nevezetesen: apjukat, anyjukat
nem tisztelték, egymást öldösték, fosztogatták, rágalmazták, csal
ták, az igaz életre nem is gondoltak és csak gonosz vágyukat

követték.

*) Ze~ (tenni) igének óhajtója.
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Avraam tigdt bisi ilinseg yulinsayudi usar.
Noiha tarhan ulat zühen züilein nügel sibel yehdn, törölyi oina
uyanyahan yarhan jüma gézi, urdan yela belai-bidá. Tisárá uhanyioni hiddd tere törölyi oini uyan Sim gdsihd utyata ozürta ulatta
Mezi baihan jüma: tiscird ene-sgi utya ozüri ulat onyo tergettd mörgöyö zergein mörgöldö mörgöhön jüma. Tere utya ozürta idat-ha
buryan nege yügi, yazar derd tere törölyi uyan ünen medelge yojari
yadalyayin tola, tere yüntdja örsö toktól yelseii ujalsaza, ilyaza
abhan jüma. Ene yün yada Avraam gasi yün. Buryan tere yünhd
jeye aimaktai ulahi yaryayab gézi, yanaan gasi yazar oyöb, tin-tin
gehe büdenin1) tere yüni nerdr baiya yazar deryi yün bügedegi azidlayab geéi, tere yündd ama ögöhön jüma. Ene yada daida-delyegi
aboraksin Avraam aimaydha töröyö zergegi jorlohon jüma. Buryani
Avraamtai toktól ujalsahani tendeg bolhon jüma yada tairalya gehdn
jüma. Avraam Isaak gasi yöbütdi jümahan géldi. Buryan, Avraami
zarliydhan yarya ügdi zergegin, tünhd yadna itigelin tursaza, tere

IV. Tanítás :
Á b r a h á m r ó l és a t ö b b i

törzsatyákról.

A Noétól származott emberek mindenféle vétket és bűnt
követtek el, hogy a lelkiismereten túltettek, arról már előbb beszélénk. Mindazonáltal a lelkiismeret a Szemtől származó népeknél
megmaradt; azonban az e fajú népek is bálványozásra vetemültek.
Isten, hogy a lelkiismeretet és az igaz ismeretet a földön föntartsa, azon fajú nép közöl egy embert kiválasztott és azzal különös
szövetséget kötött.
Ez az ember pedig Ábrahám. Isten megigérte, hogy azon
emberből nagy törzsű népet csinál, hogy Kanaan földét annak
adja, úgy szintén azt is, hogy azon ember neve által a földön lévő
minden népet meg fog áldani. Ez pedig azt jelentette, hogy a világ
megváltója Ábrahám nemzetségéből fog születni. Isten a közte és
Ábrahám közt lévő szövetség jeléül a körülmetélést rendelte. Isten,
x

) E szó melynek jelentménye sem világos, egészen fölösle
gesnek látszik.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. X I I I .
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yöbügdrd bejedd tayil örgöyö gézi záriig bolhon jüma. Avraam yada
buryani zarliyaha farán ügdi, buryani tere zarligi dürgeydhdn
suyaria ügdi jüma. Tigdt tere zarligi dürgeydjd baiyada, e£in
buryani angelda bariülZa toktöhon jüma. Isaakta Jakov ge&i nertdi
y'öbün bi jüma hanz'a, tere yöbünin bisi Izrail gézi nertdi jüma hanía.
Tere Jakov árban yojar yöbütdi jüma hanza, teden yada patriarya,
bisidr yelyddd, elinseg-yidinsayut gdsihüt.
V. Huryar.
Jegipet yazarta baiyadayi yödölmöri pasya gasi yojari usar.
Jakovi yöbüthd alinhan-sgi ülügdr esegedd inaglülhan Josif
gasi y'óbün bi hanza. Tünhdn bol£o ayanhin tere dugd ada üze£i,
yudaldahan jüma. Tere Josif Jegipet yazarta uni bolsöro tölyaja
medeyd ügdi yün bolzo jabahan jüma, tigdt tere yazari yandan jeye
yündetdi bolhon jüma. Tigdt jeye nertd yün bolöt, ayanha zarynin
yeyd bolhon yoina, tedend zemein oyiio, tedenci baiya aimayarin
Jegipettd nülgeZi asarhan jüma. Tede ulahi jeye ólon bolzo baiyigi

hogy Ábrahámnak engedelmességét (tk. a törvény át nem hágó
szerét) és hitét megpróbálja, meghagyta, hogy íiát'áldozza föl neki.
Ábrahám pedig engedelmeskedett és isten parancsának teljesítésétől nem rettent vissza, de midőn azon parancsolatot teljesítőben
volt, az úr isten angyala által föltartóztattatott. Izsáknak Jákob
nevű fia volt, azon fiúnak még Izrael neve is volt. Ama Jákobnak
tizenkét fia volt, ezek pedig a patriarchák vagyis az ős-törzsatyák.
V.

Tanítás:

A z E g y i p t o m f ö l d é n l é t e i a l a t t t ö r t é n t e k r ő l és a
húsvétról.
Jákobnak gyermekei közöl az, a ki magát atyjával mind
egyiknél sokkal jobban megszerettette, József nevű volt. Azért
bátyjai azt az öcscsüket gyűlölvén, eladták. Az a József Egyiptom
földén sokáig mint semmibe se vett ember élt, később azon föld
királya előtt igen tiszteltté lett. Azután mint nagy nevű ember,
miután bátya fölött Ítélni kellett, az ő hibájukat elengedte, őket
minden törzseikkel együtt Egyiptomba költöztette. Midőn Egyip-
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Jegipet yazarí yan üzdt, tede ulahi baráni alayaja hanaza; tiyddd
buryan, Moisegi tede ulahi tonilyöso bolgoio, ydni time handnha tede
•ulahi zailülza abhan jüma.
Moisei buryani zarligi yan Faraoni dürgeyin tola, jeye yaiyalta,
yüni yeZi bolso ügdi jümai buyani yüsidr yehdn jüma. Izrail ulat
Jegipethá yarat, tere yarhana hanabarin tola, pasya ge&i nertdi jeye
odor &il bori yeyd bolhon jüma. Pasya gdsin yada tayil bolyozo
örgöyö gehdn yusa yuryan, time yuryagi Izrail ulat Jegipethd tonilío
yaryaja baiyaja urda idehdn jüma. Izrail ulahi tonilhon yada,
buryani yoina negetd, baiya ulahi sötyör nügel yojari yarta orohogi
tonilyoyigi jorlohon jüma.
VI.

Huryar.

yeir yazar jabahani usar.
Izrail ulat Jegipet-hd yarat, yanaan ulahi yazarta osohonjüma,
ene yazarta tedeni buryan, Avraamda, tünhd yoisiyi bisi ulatta ama
ögóhön zarliya dürgeydjd tola asarhan jüma. Tede ulat cermno gasi

tom földének királya látta, hogy azon nép igen szaporodik, arra
gondolt, hogy azon népet mind megöli; ekkor isten Mózest azon
nép megszabaditójává tévén, azt a király oly nemű szándéka elől
megmentette.
Mózes, hogy isten parancsát Fáraó király teljesítse, isten
hatalmával olyan igen bámulatos dolgot mivelt, a mit ember meg
nem tehet. Miután Izrael népe Egyiptomból kiment, elhatározta
magát, hogy azon kimenetel emlékére évenként húsvét nevű
ünnepet ül. A húsvét pedig annyi, mint áldozatra szánt kos bárány,
olyan bárányt evett Izrael népe mielőtt kimenekülőben volt. Izrael
népének szabadulása jelentette, hogy isten később minden népet az
ördög és bűn kezéből ki fog szabadítani.
VI. Tanítás :
A pusztai

vándorlásról.

Izrael népe Egyiptomból kijővén, Kanaan népének földére
ment; isten őket e földre azért hozta, hogy az Ábrahámnak s ő
utána más embereknek tett igéretét beteljesítse. Azon nép a
13*
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dalagi buryani jeye yailyaltai yairdr farkán jurna : tiyddd buryan
halyi bülyahanjüma, tere halyinhan bolzo dalain uhan yojar tesd yaya
hürat, tede ulatta dalaiji ojor yaryaza ögöhön juma, tere yazararin
tede ulat zobon ügái, sdda bidd yodo yarhan juma. Tigdt tede ulat
jeye yeir yazarar jahahan jüma, tizi jabayada tede ulat, buryani
tengrihd manna gasi nertdi jümagi hülyaza ög'óhin id'ezi jahahan
jüma; haha tiíi jabayada tede ulat yana uha oléo jadahan, tenddn
buryan tedendd solünha uha yaryaza ögöhön jüma. Tede ulahi Jegipethd yaryahan yoiso tabityi ödörtön, buryan tedendd, Moisejdr damzülza, Sinai gasi yada dérd nomto yülija zarliyd hülyaza ögöhön
jüma. Tiyddd tere yada-üla tede idatta yalta bolio, tengrin dü yaryaZa, yal sayilyaza, yarülza haihan jüma. Tere buryani nomto yüli
yada, urdan ene nomdo bisihdn árban záriig. Tere árban záriig yojar
yahtayai solünda burydr hisigdehdn jüma. Tede zarliyut yada
urdan-sgi medegdehdn jüma, tere jünhab geyddá, tede törölyi oini
uydfi gasi.
VII.

Huryar.

Buryani Izrail ulahar toktöli ujalya yelsehdni usar. (Isten Izrael
népével szövetséget köt.)
Xüsin sazingi yülida yada adüha alasa, tayil örgösö yazar derd
yaldaza, tayil örgö£ö haihan jüma. Ene tayil örgösö gazarin yada bur-

Vöröstenger nevű tengeren isten nagy csodás kegyelméből ment
át : akkor, ugyanisisten szelet küldött, melytől a tengernek vize
kétfelé vált s a népnek a tenger fenekét megnyitotta, a nép pedig
azon a szárazon minden baj nélkül a túlsó partra átjutott. Azután
azon nép egy igen nagy sivatag földön utazott, utaztában azon nép
az isten által égből hullatott mannával élt; azután a mint úgy
utazott, ott a hol vizet nem tudott találni, isten nekik kőből vizet
fakasztott. Azon népnek Egyiptom földéről lett kijövetele után
ötvenedik napon isten nekik Moizes által a Sinai hegyen vallásos
törvényt adott, a mikor is ama hegy a nép előtt tüzesnek látszott,
mennydörgött és villámlott. Isten ama vallásos törvénye azon tiz
parancs, mely e könyvben föntebb írva van. Azon tíz parancs két
lapos kőre isten által íratott. Azok előbb is ismeretesek voltak,
minthogy az nem más, mint a lelkiismeret.
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yani záriig toktözo abasa skini gézi hümeinurda bidd baihanjüma, tere
hüme-son toktöli uj algáin baihan yopto baihanjüma. Toktöli ujalgáin
baihan yopton yada yana ydnahan yarddá bejárd altdr bürihen yopto.
Tere yopto-son nomto yülin zarligi zurhan yojar yaptayai solün baihan
jüma. Izrail ulatta sazingi tayil örgösö lamanat, tuhaldsa levit ulat bi
baihan jüma. Aaron yöbühdrd lamanat bolhon jüma, tuhaldsa levit
gdsihüdin yada, buryani záriig toktözo abasa skini hümedd tuhalza
baiya gülhdn levij gdsihd tarahan asa-yusanat.
Buryan Izrail ulahar, Avraamtai yehdnd deli, toktöli ujalya
yelsehdn jüma. Buryan tede ulahi bejedd doso zon bolyoyob gézi,
yanaan ulahi yazarta orülza hülyayab gézi, baiya jümagi elbegar
öyöb ge£i, ama ögöhön jüma; zon yada baiya yol züryard-buryagi
inaglayab gézi,, zemetdi baiyada yazarhan üldülydr zühen borin
zobolon bejedd asayar, buryani zarligi yadalyan hanaZa jabayab gézi,
yürd ögöhön jüma. Ene yelsehdn ujalyaja buryan haisa dürgehdn
üma, zon yada müsa dürgehdn jüma. Tede ulahi yanaani yazarta
yürsi jeryin tola, buryan olo dayin yaira yaiyaltajdr üzülen yeyddd,
tede ulahi Jordán gasi yoli uhagi yarya bolyodon, tere Jordán gasi
yoli uhagi yatdhan jüma, yari buryani tisdrdn-sgi Izrail idat yeir
yazarar jabayada, arbayardtha-sgi üld tere ujalya yelsehdnhdn yarhan
jüma; ügdt buryani öyöb gézi ama ögöhön yazarta orZo huhan yoina,
buryanda mörgöyöjd orondo onyo-tergettd mörgöhön jüma.
VIII.

Iluryar.

Onyo-tergettd mörgöyö zergein usar. (A bálványimádásról.)
Urdani sakta baran zon, ali jeyensin onyo-tergettd mörgöZö
jabahan jüma. Tede ulat tede onyo-tergeda öriö durara hanaydra
tdza yehdn jüma, ede onyo-tergehin yada bühetdi-sgi, bühe-sgi ügdi
ulahi, bisi-sgi amitai jümaigi dürlezi yehdn jümahut, ügdt tedena
bühetdi bühe ügdi buryat ge£i nerlehdn jüma. Tere buryasulda mörgözö, tayil Örgözö baihan jüma. Tede ulahi üzi oi-handya balairahanin
yada zajahan burya martahan derhdn bolhon jüma. Tede idahi ü%i
balairhan zergen yada jamar-sgi nügeltd jabadalda orozó, tendhdn
derhd bolhon jüma, tűn derhdn bol&o ünen buryand usar oindo hanayajd aihan jüma; tere zergeddn sötyör yada huyain yatyuéa oihandgin eriülyd aryajd bori olhon jüma. Onyo-tergettd mörgöyö
zerge tede ulahi jamar-sgi borü nügel jabadalda orülhan jüma. Ohyo-
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tergettd mörgösö ulat, bisar nerleéi yelyddd, borü mörgöltön geéi
nertdi jüma.
IX. Huryar.
Dávid messija yojari usar. (Dávidról és a mesiásról.)
Izrail ulat buryani öyöb gézi ama ögÖhön yazarta jeréi hühan
yoina, türündd yada zaryu süberi yasi ulattai baihan jüma, tűnd
hüldd yddutai baihan jüma. Tede ulahi egein türüni ydn Saul gdsi
yün ydn baihan juma, yojartayi ydnin yada Juda gasi yünhd utyatai
Dávid gasi yün ydn baihan jüma. Tere Dávid Jerusalim geéi •
yorodto Sión gasi yada derd hühan jüma. Tere Dávid ene yada
derd buryani ujalyain toktöli baihan yopto asarüléa bailgahan jüma.
Buryan Davidta, asa-yusanat-sgi buryani onsoléo ilyaZa abhan zoni
yadut baiya geéi, tünhd yadna asayusanat-ha-sgi aboraksá yristos
buryan töryö gézi, ama ögöhön jüma. yristos gasi yür yada türyegdehdn, ali bisar yelyddd, buryanda ariülagdan-örgögdölión geéi
yelasi yür.
X. Huryar.
Samari geéi nertdi boléo halhani usar. (A szamarai szakadásról.)
Davidi hüldd Solomon geéi yöbünin ydn tÖröin ddéa sira daráhan
jüma. Tere Solomon yada amar hain ydn töröja baríéa hühan jüma.
Solomon buryanha ünetd érdem biliktd bolhon jüma. Tere Solomon,
ünen buryanda morgöéö baihan, Jerusalemi nertd jeye haiyan hüme
barúian jüma. Ene hüme yada yaysayan hüme baihan juma. Ene jün
derhd time-b gcyddd, buryan gasi yaysayan jümasa tünhd yadna saéan
gasi yaysayan jüma geéi, oindo abulyin tola bolhon jüma. Solomon
nahand a yürsi üyesard erdem-bilig ayadalya ügdi jüma; tere erdembiliga Solomon bisi jahani ulahi bühe ügdi ulatta durlahand tola,
aldahan jüma.
Solomoni nahanda yürsi üyehdn yoina, ydn-törön yojar örsö
boléo yayasahan jüma. Solomoni yöbündd üleéi medatdi baihanin
yada, yaysa Juda Veniamin yojari aimag; n'ög'ö árban aimagin
ydn bolhon Solomoni barlak, Jerovoam gdsi yün ydn bolhon jüma.
Jerovoam ydn siran derd böyöéöyöjö tola, saéan, ali bisar yelyddd,
cerkoví halyaéa abhan jüma. Tlhdn-sgi üntd cerkovl uyidra Jerusalimda baihan jüma. Jerovoami yan-törö Izrailin ali Samarin
geéi nertdi yan-törö baihan jüma. Ene ydn-töröin-sgi, borü yudal
saéangin moéo yorodin yada Samaria gasi yorod baihan jüma ;
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riógö Jerusalim gdsi ayalaksa mozo yorodtoi yan-töron, Judein yant'ör'ó gézi nertdi yan-törö baihan jüma.
XI.

Huryar.

Proroyudi usar. (A prófétákról.)
Urda sakta proroyut buryani amisyuldr dürhdn ulat jabahan
jüma, Urdayi jümain usar yeldsin tola, tede ulahi tiZi nerlehdn
jüma. Izraili yan-töröin halahani hüldd time proroyut ólon jabahan
jüma. Bidd yada Isaija, Jerimija baha bisi baranda yada árban
Zoryön proroyudi nomlohon nomtoi bidd.
Tede proroyut Izraili, ali bisar yelyddd, Samarin yan-töröin
halasa bori ügdi bolhoni usar úrit yelhdn jüma ; tiyddd baha tede
proroyut Judein yan-törö, ali bisdr yelyddd, Jerusalimi usar tere
hamnara-butara hürat, dayiat höröksö botyo geZi, urdanhan aban
yelhdn jüma. Tede ulad ajar urdanha aban messidd jün bolyob,
baráni úrit yeleíi jabahan jüma. Tünhd yadna tede ulat sine toktóli
ujalyain usar tűni üyihan sek ügdi derd batabolyo geJi, tünhd yadna
baiya zon onyo-tergedd oyiöt, ünen buryanda mörgöyö geZi, urdanhan
aban dülyahan jüma.
XII.

Huryar.

Vavilondo olzologdohoni usar. (A babyloni fogságról.)
Izrail ulahi yödüi-sgi buryanda borü jabaZa nügelye-sgi bolha,
tedeni yödüi-sgi buryanha borülhan-sgi, buryan uni bolsöro tedeni
nügela gemsiyigi yülahdn jüma. HüldeZi jeryddd, tede ulahi zemein
üzülyin tola Samarin ydn-tÖrögi Assirin ulatta bori buta hamna
hiirgülülhdn jüma, tiydddn árban aimag tusa bori butahan jüma.
Tűni hüldd nöyödüi bolöt, Judein ydn-oron baha tlsehdn jüma.
Vaviloni ydn Navuyodonosor Jerusalimi butahamna högöt,
Judein zoigi ólzol&o omogloZo abasahan jüma. Vavilondo onyo tergendd mörgöyö zerge, tünhd yadna tobhön jümada itigeyd zerge baihan
jüma: tisdrd Judei ulat tende tere olzodo baihan-sgi ünen hain
hüzega oyio ügdi jüma. Tede ulat-ha Daniil gdsi yünin jeye ariün
zergetd prorok yün jabahan jüma. Tere Daniilain yurban yaninöyörin Vaviloni ydni onyondon mörgö ügdja tola, yaltai sol- so yajülhan
jüma:
tigdt tedeni buryan yaiyalta yairdra tenddhdn yalyülzi
abhan jüma. Daniil-sgi örsö ügdi barahutta id'ülyin tola isian-
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ddn yajülhan jüma,
jüma.l)

tet tede barakudin Daniilagi jdya-sgi
XIII.

ügdi

Huryar-

Judei ulahi olzologdohoni hüldeyi baidali usar. (A zsidó nép állapota a fogság után.)
Uülde&i jeryddd, Persin Kir gasi yan Vaviloni dailaja abahan
yoina, Judei ulahi Vavilondo olzodo baihin tabiulhan jüma. Judei
ulat bisi zonör nilyddd, buyani ünetd sa£in ügdi ulahi, ünen buryagin
taniülya teisen bolyokon jüma. Judei ulat Vavilondo olzologdoyöhon
yoiso, dayin onyo-tergendd mörgöyö mörgöli zergedd orö ügdi jüma.
Tede Judei ulahi egén türii sazangin tola mösíyiöz'ö yarsalkan, Grek
jahatai, Sirin yan Antioy gasi yan.
Makkavein Juda gasi dütdjd tere Antioyotoi zühen böriör
tulalsakan jüma; tere aya dü yojar zoiyo hula tataza abahan jüma ;
tígdt tünhd yoiso Judei idahi, Rim ulahi taha düsa ürisard dürisard,
ene Makkavein aimag tomirzo jabahan jüma. yristosoin töröyö sakta
Judei ulahi yan írod gasi yan baihan jüma.
Judei ulahi je-fónsin yristosoin tengrihd büza jeryd zergein
usar, tere yazar derd bisi yaduhi deli yan bolyo geii, hanaydha ülü
hand ügdi jüma; tünhd yadna tere yristos baiya bisi zoigi baráni
Judei ulahi meddndd orülya, tiyddd tede Judei ulat juydr-sgi dutan
ügdi, yündetdi-sgi, éaryaza-sgi hüya gézi, hanaydha ülü hana ügdi
jüma. Nögö bisi ösoyön zonin buryanda ünard itigeSi burya inaglaZa,
huryanda nai tabi£i jabahan jüma, tünhd yadna yristosoigi tengrihd
bűéi jeryddd yazari ydn-oro bolyon batalya ügdi, yari teűgrin ydn-oro
bolgon batalya gézi, baha manda aborali üntd jabadal zd£a oyö, tigdt
üyehin amiorüldt mónyö nahanda orülya gézi, itige&i jabahan jüma.
XIV. Huryar.
. Jisus yristosoin torkon zergein usar. (Jézus Kr. születéséről.)
Jisus yristos ariün Maria üyinhd miyan bejeid bol£o törkön
jüma.
Ene marii eMn buryaríi eye yada Juda gasihd utya ozürtai,
Daviki3) aimayaha yarhan jüma. Tere Marija, tere aimaya ariün
í) Mit sem csináltak.
2
) Davidi helyett.
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Josif gasidd, begin arigi yadalyaía absa jabayin tola, yar ddlyaza,
tűni gergen bötö bolyülhan jüma. Tere Marijayaha Jisus yristosoin
tóróyin usar tündd dülyayin tola, buryan tündd yavriil gdsi angeli
ilehdn jüma. Tere Marija angelha árig üyin zergdrd jabayajd dülsa
medat, ene bajarta dülyabarigi yariüdan iigdi, oindo toktöza abalian
jüma. Tigdt esegein zarlig-buyani yöbün yaysa nügelhd bisi mani
yün zerge-mnai bejedd abhan jüma.
Jisus yristos Judein Viihliem gdsi yorodto törökön jüma.
Jisus yristosoin törhöni hülar egén türü tündd zün toloha jerlidn,
erdemtd borü haryartai baihan ulat mörgöhön jüma. Judei ulahi írod
gdsi yan tere jerhdn erdemtd ulat-ha medat, tünhd yadna proroyudi
ene sakta messin töröyö gézi, urdanhan dülyahani medat Jisusagi
yardayaja zoriglon hanahan jüma. Tere jün derhd tizi zoriglozo
handb geyddd, tere Jisusagi yazar derd yan bolyo gézi hanaza,
yan-töröjö aldayab gézi, herihdn jüma ; tiyddd Jisusagi yamta alalsayab ge£i, Vithliem yorot törinyi bisiyan albatai yöyöinyi baráni
olya gezi,zarlig ögöhön jüma. Tihdn-sgi Jisus aboragdahan jüma.
Angel Josifto Jisustai Jegipet gdsi yazarta osoyo gézi záriig bolhon
jüma; tűni hülar Irodi uyensdrd, me-tere angelin Jegipet-hdn Judein
yazarta hÖröksö osoyo gézi, záriig bolhon jüma. Josif ene záriig
dülza, buryani zarliydr yalilein Názáret gdsi gorotto osohon jüma.
Jisus gasi yür yada aboraksa gasi yür.
XV.

Huryar.

Kerese zülgeyin deli uhanda sunyüldsa Joannain usar. (A keresztéléshez hasonló fürösztést végező Jánosról.)
Ariün Joanna gdsi Zayari Jelisavet yojari yöbün, Jelisavet
eyen yada ariün üyin Marijagi abaga egesi. Tere Joanna töhö ügdi
beja barlza, yeir yazarta jabahan jüma. Proroyut tere Joannain
usar urdanhan yoiso yelzi jabayada, tűni messin urda jabasa gézi,
zdza yelhdn jüma, tailéa yelyddd, ene yada bisi\ yüni urdan jabüsa
gasi jüma. Tere Joanna yada baráni nügelin gemsülhdn jüma,
tiyddd yürtd orülza, nügela gemsihdn ulahin Jordán yoli uhanda
sunyülza, kerese zülgeyd bötö uyahan jüma. Tere Joanna Jisus yristosogi öhöni kerese zülgeyd bötö ugahan jüma, Jisus yristos yada,
kerese züyddd sunyaya uhagi ariülyin tola, tere Joannaha kerese
zuyd bötö uyalya abahan jüma. Jisus yristosoin kerese züyd bötö
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uyagdaZa haiyada, ariün amisyul derén nüdendd yaragdaZa, derhd
buhan jüma, tiyddd oktorgbho esegein si mini inag yöbün bainas,
samar haráni yairlayab, gehdn dün dülyahan jüma. Joanna Jisus
yristosoin daida-delyein yün-bügedegi nügelhd, tünhd yadna nügeli
tola zemedd or£o sügdehdn zergahd tonilyoyojd tola jerhdn ge&i
gersilhdn jüma.
XVI.

Huryar.

Apostolnuhi ilyaZa abahani usar. (Az apostolok választásáról.)
Jisus yristos, kerese züyd hötö uyagdahand yoina, yeir yazar
osozo, dösö yonosöro tende masag barihan jüma. Jisus yristos,
sabinhá,1) ali bisar yelyddd, apostolnuhá ilyaza abyada, yaZüda
erekten gat, mini yoinöho dayaZa jabaktan gézi, yaysa tiyetye&i
záriig bolöt, ilyaza abhan jüma, teden yada tinsdrdn me-tere baiya
zarligin dürgeZi jabahan jüma. yristos árban yojar ime nertdi apostolnuhi ilyaZa abhan jüma : ariün Petr, tigdt tűni dü Andrei, Zavedein y'óbüt ariün Jakov, ariün Joanna yojar, ariün Filip, ariün
Vartholomei, ariün Mathei, ariün Thoma, Alfein y'óbüt ariün Ja
kov, ariün Juda yojar, ariün Simon, egén hüldeyin yristosoigi
yudaldaZa zdza ógóh'ón Iskariotskoi Juda. Apostol gehdn nerein yür
yada ildgdehdn gasi yür.
XVII.

Hurrar.

Jisus yristosoin huryari usar. (Jézus Kr. tanításáról.)
Marii eZin buryan Jisus yristos sabinha dayülZa jabaZa,
yorot-hudyudar-sgi, bisi yód'ó yudar-sgi hühan zondo oktoryoin oroni
jevangelin huryar tardZa hurgahan jüma. Jevangeli gasi yür yada
hain huryar gasi yür ; oktoryoin oron gasi yada buján yeyend tola
buryanha yaira abya, tigdt yristostoi-sgi, ariün-sgi ulahar baiya
m'óny'ó nahan. Jisus beja usar yügi aborayin tola bejeda yün beje
absa, yün bejetd zergetd bolZo jerab gézi, yelhdn jüma, time zergeja
tola yamog degür nügel-sibila gemsiktüi, namda itigektüi, tigdt mini
huryarha bü yaraktui gézi záriig bolhon jüma. Tere Jisus beje bodoryon todoryoyodo, yairdra baiya öbÖsö-sabasigi edegeZi, sötyörnühi
ülden yaryaZa, üyehdn ulahi yol orülZa, bodorZo todorhon jüma.
l

) sabinat-ioí.
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Tere Jisus yristos bejárd baiya buja yeyin üliger manda üzülhdn
jüma, tin-tin gehe daruyar jabaya, nomoyonör jabaya, bejeda asaéa
dáZa jabaya, yaramnaza, örbödöéö jabaéa, Örösöltöi jabaya, ünen
huryari usar züryeléi jabaya bujangi üliger üzülhdn jüma. Tere
Jisus yristos tizi hurgaya zabhurta, yaisin ge&i mörgöyö zergetdi
bidd, tünde-mnai marii huryan ügdi, oyión ügdi huryahan jüma, tlZi
huryayada bisi ulatta üzülyin tola yaysa yüni nürta Inain jüma yasi
ulalii deli yeyi-mnaiyoriéo, manda : ai esege-mnai geíi zayalása zalbarilda huryaza, zaza ögöhön jüma. Tere Jisus yristos esegeja aldar
üzulzi, duraindürgeyin tola huryartajabadaltabolhon jüma. Zonyana
yánáha Jisus yristosoin hurgar dülyajajerhdn juma. Tiyádá hurgartan buryanda yaysa borü durara jabaéa, nügeltd jabadald oyiyojá
durld ügdi ulat, oro ügdi jüma; tün derhd bolzo, Jisus yristosoin
huryar tede ulahi hand zobön barahan jüma, tünhd boléo tede ulat
Jisus yristosogi ada-üzeyd hanatai bolhon jüma. Time ulahi egan1)
oloni, Jisus yristostoi zöb-ügdi mejetdi, nomdo hurydsa, nomso gézi
nertdi ulat, tigdt baiya ulat-ha baranha ülügdr nom oilyan dürgezi
jabanamda gézi hanaza jabahan farisei idat. Ene nomdo hurydsa,
nom oilyon dürgdsi ulat tiéi jabahan-sgi, bujansa ulat bisi, yari
jürüdd nüdd meyelási ulat jabahan jüma. Jisustai zöb-ügdi mejetd
ulahi Jisusi ada üzeyen yard yarahdr tűni alayaja züryelzi, tere
yara handya dürgehdn jüma. Árban yojar apostoli nege Juda Iskariot geéi apostolin, Jisusagi yusin sagan yiryag möngör tede ulatta
zdéa ögöhön jüma.
XVIII.

Huryar.

Jisus yristosoin zobohon üyehdn yojari usar. (Jézus Kr. szenvedé
séről és haláláról.)
Jisus pasya gási jeye ödör baiyada, üyehdn jüma. Jisus yris
tos, hűli üdééin idandd apostolnuhara hüyada, jamar-sgi itigehdn
yüntái yayason ügei, yamta jabayab geéi, tede apostolnuhá itigülydjd, yristosoin miyan suha yojarta yürtelgein ariün nüsa ime
zergar nomloéo bután toktól yehdn jüma: ulán talyan yeleme abdt,
tüná adislaza, apostolnutta: ene mini beje geéi yélezi ögöhön juma,
tigdt ajayatai vinogradna uldn arryi abdt: ene mini nügel oyiyin
1

) egein helyett.
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tola, atyakan suhan ge%i, apostolnutta yelhdn jüma. Ene zergetd
jümai bütan toktóyoda yüni buryantai sine ujalyain toktól yehdn
zerge bütdhdn jüma. Jisus Xristos ene üdesin idani hüldd yün zergetdjd tola, yaysara ondó bolzo, zalbaril yehdn jüma, tiyddd esegejd
zaryu duran yojárta bej a totyoso ögöh'ón jüma. Tiyd yeriddn Juda,
Jisusagi baridt abdsayin tola, seregi ulahi dayülza asarhan jüma,
tigdt tede seregin ulat Jisusagi baridt, Kajafa gasi ayalaksa lamada
asarhan jüma.
Ene yeridd Petr apostol, yristosoin sabi-ju-s? geéi huryada,
iigdi, ügdi, bisib gehdn jüma; tigdt tihdnd tola hülddn jeye gemsihdn jüma.
Kajafdhan Jisusagi Pilatta asarhan jüma, tigdt tende asarat,
tolyoi derén dologonoin deli yatyurtai jümar yehdn ydn-malyai
öm'ótyöhön jüma; tizijerdt kerestd yadahan jüma. Jisus yristos
hűld amindyür: aiesege, yarta-sni amisyul hüneha ögönöm geii yel
hdn jüma. ízi yelhdnin hülar amisyul hünehenin bejdhdn yayasan
yarhan jüma. Jisus yristosoÍ7i üyeyddd naranyirtehdn, yazar yödölhőn jüma, tiyd yirldd ólon ülehdn ulat yolorzo, bodohon jüma. Jisus
yristosoin üyel tayil bolhon jüma : terejün derhd ifi* bolhon jüma-b
geyddd, baiya nügeldtolamöfryö üyeltd bolhon, baiya baran yün biigeddin nügeli tola buryani ünen zaryuta süberigi dürgeyd doliöto tayil
bolhon jüma.
XIX.

Huryar.

Jisus yristosoin ami orhoni mar. (Jézus Kr. föltámadásáról.)
Jisus] yristosoin üyehdni hülde, bejen yursakta yülhdn jüma.
Zöb iigdi mejetd idahin, Xristosoin amioryo zergein usar urdanhan
yelhdn yürin medehdn jümat-at, Jisus yristos tzzi yelhdn yürnehdr1)
amioryoi gézi, yarür tabihan jüma. Jisus yristos üyehdnd hulde
yurbatyi ödÖrtö ami oröt, apostolnutta jer£i üzegdehdn jüma, tiyddd
apostolnuhin nüdard yaryaha bolyo, yarara bartáa üzat, ami orzo
bodohonin usar itigel jada ügdi jüma; tigdt Jisus yristos, apostolnudara dösö yonsóro jabahan jüma; tede apostolnutta baiya delyei
degiir baiya baran yün bügededd ünen bujangi jabadal tardya gehdn
jüma, nügeltd jabadalha borülülan terielülyd gehdn jüma ; tere nügeltd jabadald gemsülyd gehdn jüma: tiyedd tede apostolnudi hur*) yür-net (szavak)-tói.

BURJÁT

NYELV.

205

yari nayur sagnaza aban ügdi, ünard oindo abhan yugi kerese zülgezi, cerkovUo töto bolyon nilülyd ge£i záriig bolhon jüma. Jisus
yristos, kerese züyci zerge toktóyodo, esege, yöbün, ariün amisyul
ünen buryan ge£i manigi huryahan jüma. Jisus yristos apostolnutta
•nügel tabiülya erye yüsi ögöhön jüma, tlgdt jeye yaiyalta, yüni
ye£i bolso ügdi jümaigi, buryani yüsar, yeyd yüsi ögöhön jüma.
Hülddn Jisus yristos apostolnuha bidd oktoryodo degdeéi yarhan jüma; tigdt tünhd yoiso bori aldarta bolhon buryan-at, yiin zergetd-at, baran baiya jümdha ídü dere zergetdjdr baiydsa jüma.
Jisus yristos oktorgodo degdezi yaryada, apostolnutta sági muyardasdra cerkovitojá-sgi, jamar-sgi yristosoin sazanta yündr yayasan ügdi
baiyabgezi ama ögöhön jüma; tünhd yadna dayi hülin ödörtö amidasgi, iiyehdn-sgi ulahi süyaja dayin yazarta büza jeryab gézi, ama
ögöhön jüma.
XX.

Huryar.

Ariün amisyuli apostolnud dere bühani usar. (A szentlélek leszáll
az apostolokra.)
Judei ulat zil bori buryani nomi yüli ögöhön ödór jeye ödorlosö jüma; ene ödórin yada tede ulatta tabityi ödör geíi, nertdi
baiyan jüma. Mön ene ödörin apostolnut, ariün nom uydnlaza oilyoyin tola, ariün amisyuli abahan jüma, tigdt tűni abyada apostolnut
buryagi bori inaglaya zergetdi bolhoná bejedd medehdn jüma. Apos
tolnut ariün amisyuli abahar, zühen borin yelar yelelsetsihdnjüma.
Ene buryani yairan yada tede apostolnudi baiya baran zondo jevangelin huryar taráya gehdni tendeg bolhon jüma. Ti£i baiyada ariün
amisyulda huryülhan ariün Petr gdsi apostol bori ünetd huryar
yeléi, tere huryarara ólon yügi ujarulhan, jevangelin ünen huryarta
itigülhdn jüma, tiyedd yurba minga yüryd zon yristosoin sazinda
orohon jüma. Tigdt tere Petr gasi-sgi bisi-sgi apostolnudin buryani
yüsar buryani jeye yaira üzülen yehdn jümat; tedeni huryar yada
buryani uyandan oilyülza orülhan huryar, time huryarar tede apostolnut zoigi bügede bügedar yristosoin sa&anda orülhan jüma. Ariün
amisyul me-tere tabityi Ödörtö bülyan ilagdeyadd, buryani yiísin
yüli ögöhön me-tere ödör, buryan sine yüli dülyayin tola ildgdehdn
jüma.
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A mongol nyelvnek négy főnyelvjárása van, u. m . : khalkha,
csakhar, dzungari vagy kalmük és burját. Azonban e négy nyelv
járás alapjában véve annyira egységes, mint maga a mongol
typus, melynek még árnyalata is alig van; mert ugyanis ha egy
a Góbitól éjszakra pásztorkodó khalkha mongol mellé odaállíta
nánk egy földmivelö csakhárt a khinai fal mellől, egy dzungarit
vagy kalmüköt a Volga partjáról és egy vadász burjátot a Bajkai
körüli hegyekből, e négy egyén közt, leszámítva az arcz pirosabb,
barnább vagy halványabb színét s az öltözetet, oly nehezen tud
nánk különbséget tenni, mint négy tyúktojás közt.
Csaknem ugyan ezt mondhatnók nyelvöket illetőleg is, mert
ha e négy egyén egymással való beszédét figyelemmel kisérnők,
bizonyos szóhangok eltérő kiejtésén s egyes tájszókon kívül egyéb
lényeges elütést alig észlelhetnénk. Tehát e négy nyelvjárás meg
különböztetésének alapja leginkább bizonyos betűk vagy szóhan
gok elütő kiejtésében s egyes (még törzsenként is mutatkozó)
eltérő alakú és jelentményű, de csak gyéren különböző gyökű
tájszókban keresendő, míg az alaktani eltérés igen csekély, minél
fogva mi sem volna könnyebb, mint a mongol nyelvet a népnyelv
alapján egy becsületes irás segítségével egységessé tenni.
Mind ezen nyelvjárások közöl mégis legtöbb eltérést mutat föl
az éjszaki burját, melyet Castrén khorini (Bajkálon túl), tunkini
és nyizsnyeudinira (Bajkálon innen) osztott. Az én forrásom egy
szerűen éjszaki bajkalinak nevezi azon nyelvjárást, a melyben :
a) a többi mongolságnak k, k, c, j , s, c, g mássalhangzóji y, s, z,
h, s, z-re változvák, s a í , d, n, l mássalhangzók pedig az i hatása
folytán, i, d', n, l-re lágyulnak, a melyben (3) igen sok rövid önhangzó eltűnik s az esetragok sokszor igen összezsugorodnak, s a
melyben j) a személy-névmások különösen az igéknél egészen
ragokká lettek.
Ezen éjszaki burját nyelvjárásban a mássalhangzók ezek :
k (szótag végén), y, y, g, h,j, n \ s, z \ t, d, d\ s, z, n, n \ p, b, m \
r, l, l.
K, s, t, s, p(bj kemények, m, r középek, a többiek gyengék;
kemény végű szóknál a rag kemény, gyenge végűeknél gyenge
mássalhangzóval következik, középek után hol kemény, hol gyenge
áll. K, t melyek a szó végén már g, d alakban is előfordulnak,
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önhangzón kezdődő ragok és képzők hozzá járúltakor g, d-ie
gyengülnek; az n pedig hasonló körülmények közt ng-re oldódik
föl. A t, mely gyakran a többi mongolság s-ének felel meg, az s
rag v. képző előtt el szokott esni ép úgy, mint az s a kalmukban
a c rag előtt, péld. kaim. teci (tesci) «tűrve», bur. dasa (datsa
helyett) gyakorolva. T az i előtt különösen a génit, és accus.
esetekben /i-ra szokott változni, mit úgy lehet érteni, hogy a t
előbb s-re s csak ebből változik /i-ra (lásd a névragozási minták
II. csop. y) alatt. A vég n, mely e nyelvjárásban w-vel váltakozik,
hol elesik, hol megmarad.
Az önhangzók, melyekre nézve ezen nyelvjárás a kalmükhöz
áll legközelebb, a következők: a, a, e, i, o, ö, u, ü; tehát van
nyolcz rövid önhangzó, melyeknek ugyanannyi hosszú felel meg;
az i-vel elül vagy hátul hangzó ikerönhangzókat alkothatnak.
A többi három nyelvjárásban előforduló q, (magy a), mely a és o
közti hang, az én forrásom szerént nincs megkülönböztetve s így
a helyett hol a, hol o áll. Önhangzóira nézve azért mondám e
nyelvjárást legközelebb állónak a kalmük nyelvhez, mert a
khalkha mongol irodalmi nyelvnek kétszótag s y, g, j , által jelölt
hosszú önhangzóji összevonva csaknem mindig azonosak mind
két nyelvjárásban pl.
irodalmi:
ayola hegy
idegen étek

khalkha:
ölq,
ide

burját, kalmük:
üla
b. irtán
k. idan
Uerije varjú . . . . . . . kerie
b. verd
k. kérd
sibayon madár
sobö
b. k. sobün
sayo- ülni
sób. hük. sügayon száz
gön
b. k. zün
barayon jobb
barön
b. k. barün
bayo- leszállani
böb. k. bü
stb.
Az önhangzók sorakozására nézve e nyelvjárás majd a kal
mükhöz, majd a khalkhához közeledik inkább; a kalmükhöz
abban, hogy a, e önhangzós szótagokra közvetlen u, ü önhangzósok következhetnek, míg a khalkha kiejtés szerént inkább o, ö,
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minthogy ez utóbbiban az u, ü, kezdő szótagon kivül egyebütt
gyérén fordul elő; a khalkhához közeledik a burját abban, hogy a
önhangzós szótagra leginkább a s o-ra leginkább o szeret követ
kezni, pl. burj. khal. abya veendő, olyo lelendő, bolyo leendő, bur.
töryö khal. töröfcö születendő, míg a kalmukban abyu, olyu, bolyu,
törökü stb. Átalában a burját az egyhangusítás felé hajlik, innen
a többi nyelvjárásbeli alági ölve, bariéi fogva, bolokci lévő, törökéi
szülő, születő, yorikéi tiltó stb. szók a burjátban alaza, bariZa,
bolöso, törosö, yoriöéo stb. alakot öltenek.
Az én forrásom szerént az d és e a szóban lévő nyelvjárás
ban nincs megkülönböztetve, azonban a kalmük kiejtés és Castrén
észlelete után határozottan kimondhatjuk, hogy a nehéz a-nek
leginkább képzőkben és ragokban van helye, míg egyebütt s így
köthangzóúl csak a közép e a helyes igy: gertd házba, házban,
yelyd mondandó, de yelen iigdi mondatlanúL Maga a khalkha
nyelvjárás a nehéz d-t az a fölhangúsításán kívül szintén csak
hangsúlyos képzőkben és ragokban alkalmazza.
Névszó.
A névszók a burját nyelvjárásban is épen úgy, mint a többi
mongolságban, végződhetnek mindenféle önhangzóra és a követ
kező mássalhangzók valamelyikére: k(g), n, t, d, n, m, r, l.
E szerént a névszók mind a többes képzése, mind a ragozás
tekintetéből két csoportra, az önhanzón és mássalhangzón végző
dök csoportjára oszthatók.
A legáltalánosabb többesképző a t (d), mely az n-en kívül
egyéb mássalhangzón végződő szókhoz u, ü köthangzó segítségé
vel járul, míg az n végzetnek egyszerűen helyébe lép így : buryan
isten : buryat, nojan, úr, előljáró : nojat, ydn király: yat, yöbün,
gyermek; yöbüt, barlak szolga; barlay-u-t, serek sereg: seregüt,
nom tudomány: nom-u-t; ul-a-t emberek (ismeretlen gyökből) ;
ger ház : ger-ü-t stb. Az önhangzón végződőkhez a többi nyelv
járás szerént s-nek kellene járulnia, de az s e nyelvjárásban h-m
változott, /i-val pedig szó nem végződhetvén, e nyelvjárás úgy
segít magán, hogy a h-hoz u, ü köthangzóval hozzá adja a í ren
des többes képzőt, így: bara-h-u-t tigrisek, juma-h-u-t holmik,
düre-h-ü-t képek, alakok, üile-h-ü-t tények, ügyek stb. Ilyen ket
tőzött többbes a khalkha népnyelvben is fordul elő, mint: ere-s-öd
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férjek, ya-d-o-d királyok, mely utolsó a burjátban is megvan
yad-u-t alakban.
Hogy ödör (nap) a többesben ÖdÖr-h-ü-t s nem ödör-Ö-t,
annak lehet betudni, hogy a h-u-t, h-ü-t többesképzőnek mivoltát
a nép nem érti már s így azt mint önálló képzőt alkalmazza.
Apostol-nut (apostolok), lama-nat (papok), sabi-nat (tanít
ványok) szóknak többes képzője az irodalmi buryannuyot (istenek,
istentársak)-ra emlékeztet, melyben nuyot nem más mint niűi'ór
(több. nuJíöt), «társ» szó többesének változata. Láma (pap), sabi
tanítvány, valamint minden okos lénynek önhangzón végződő
neve a többi mongolságban nar, ner (nar) itöbbesképzőt vesz föl.
Ezen éjszaki burját nyelvjárásban csupán egy szót (inaglasinar,
szeretők, önöttek) találtam e képzővel. Castrén Schiefner A. által
kiadott nyelvtana szerént a nut, nüt többesképző a török eredetű
(?) lar, lar képzőnek nar, ner változatából állott volna elő.
Végre buryasol istenek (buryán-ból) szintén különös többes
képzőt mutat, melynek hasonmását a khalkha népnyelvben uracol művészek (uran-ból) mutatja, s alig ha nem cölyan (gyülekezet,
összeség) szónak a rövidűlete.
A -tai, -tdi, -toi, -töi melléknév végzetű főnevek többese
ugyanaz, mint a többi mongolságban t. i. -tan, -tan, -ton, -tön ala
kot ölt a föntebbi végzet, így: amitai élettel biró; amitan élő lény,
állat, állatok, öritöi adós. öritön stb.

A .névragozás.
A nominativusnak esetraga nincsen.
A genitivus ragja rövid vagy ikerönhangzón végződő szók
nál in, a hosszú vagy összevont önhangzón végződőknél gi (kh.
gin) a mássalhangzón végződőknél i (kh. csak n után, különben
in) s néha a, a, mely a többi nyelvjárásban is előfordul.
A dativus-locativus ragja önhangzón és gyenge mássalhang
zón végződőknél da, dd, do, d'ó, du, dü a kemény mássalhangzón
végződőknél ta, td, to, tö, tu, tii s a ya yd stb. végű igeneveknél ja,
ja mint az irányulás tulajdonképi ragja, mi azt mutatja, hogy
hajdan e két eset különböző raggal birt.
Az accusativus ragja az önhangzón végződőknél gi, a más
salhangzón végződőknél i; az n végűeknél vagy csupán az n eleNYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. X I I I .
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sése vagy egyszersmind a gi hozzájárulása által áll elő az accusativus. Különösen élettelen tárgyaknál, kivált ha azok partitiv
értelemben vétetnek, az accusativus ragja elmaradhat ép úgy,
mint a többi nyelvjárásban.
Az ablativus ragja rövid önhangzón végződőknél aha, aha
(oho, öhö), mely a szó végönhangzójával egy hosszú önhangzóvá
vonatik össze, hosszú vagy ikerönhangzón végződőknél yaha, gdhd
(yoho, gölió), mássalhangzón végződőknél pedig ha, ha (ho, hö).
Ezen rag a többi nyelvjárásban asu, dsü v. as\ es', as' az irodalmi
nyelvben pedig ece.
Az instructivus ragja ép úgy, mint a többi nyelvjárásban
ctr, dr, or, ör, mely a szó rövid véghangzóját megnyújtja, a hosszú
végönhangzó után y, g-t kivan, a mássalhangzón végződőkhez
egyszerűen hozzátapad. Az n, n végűek e mássalhangzók elha
gyása után szokták e ragot fölvenni. Az ikerönhangzók vég i-je
ezen rag fölvételekor j-vé válik.
A eomitativus ragja tai, tdi, toi, töi, mely voltaképen nem
egyéb, mint a birtokos melléknév képzője; az irodalmi nyelvben
laga, Vágd, mely helyett a többi nyelvjárásban la, la s lar, Idr (n-ar,
7i-dr) fordul elő.
Névragozási minták.
I. csoport.
a) nom. aya bátya fi) abya vevés y)delyeiíölti., világ d) dü Öcs
(abya-in
delyei-n x) (kh. dü-g-i (kh.
* ' *
\abyin
deleke-j-in)
dü-gin)
d.at. aya-da
abya-ja
, , . ,..
idü-dü
'•
* *
delyei-da
<
aya }
\aüXl9^abya(du-dd
acc aya-gij
j(kh.
(dely^
dü
(kh. aya-ig%)\ igl)
Idelyegi
\
dü-gi
,.
_,
(abyaha
[delyeigi
A
abl. ayaha
{ *
,
, w ..,..,,,
'*
Ikh. abyas
-, , . .., ,.
du-gaha(kh.
v
*
aelyeigana
7_
A
dü-gds)
instr. ayár
abydr
delye-j-dr (kh.
delekei-ger)
com.x aya-tai
abyatai
delyei-tdi
dütdi.
) x\z egyszerű i végűek is csak n-et kapnak, pl. yelasi-n
{mondóé, mondásnak).
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II. Csoport.
fljnom. ulat emberek (3) gerház
(yöbüt gyér(aimak
mekek)
néptörzs)
ger-i
gen. ulah-i
(kh.gerin)
(kh. ulos-ín)
ger-d
yöbüh-i
(t limay-a)
dat. ulat-ta
ger-td
(kh. ulos-tö)
(kh. gertej
(ulat
j ger
\ulah-i
1 ger-i
(kh. ulos-igi)
(kh. gerabl. ulat-ha
(kh. idos-qs)
(uladar
mst. < 7 7
{ulahar
(kh. ulos-qr)
com. ulat-tai

y) yün ember
(zon nép)

yün-i
yün-d

yün-dü

d) buryan isten
(zan erkölcs)

buryan-i
(zan-g-i)

buryan-da

yu
yü-gi
(zo-igi)

(burya
lburya-gi

gerhd
(kh. geres'J
<jerdr

yün-hd

buryan-ha
(kh. buryanas')
burydr
(zan-y-ar)

ger-tái

c. yün-tdi

wV

yü-hdr
(zon-or)

buryantai.

A melléknevekről csak annyit jegyezünk meg, hogy a származottakat a tai, tdi, sa, sd, so, sö, a kicsinyítetteket pedig a yan,
ydn, yon, yön és sik képzőkről ismerhetjük föl. A fokozás előtét,
alliteratio, ismétlés és mondattani szerkezet által fejeztetik ki,
úgy mint a többi mongolságban, pl. jeye hain, nagyon jó ; sap
sarán, igen fehér; yabyara igen v. egészen fekete; bara-baya, igen
kicsiny, naran haranha ülügdr jeye a nap a holdnál sokkal na
gyobb ; baranha (bügeddhd) hain a leg- vagy legeslegjobb. Sem
jelzői sem mondományi minőségben nem ragoztatnak, hanem
csak ha főnév helyett állanak. Igehatározóvá az instructivus
ragja által lesznek, pl. böyö erős; böyor erősen ; hüzektdi buzgó :
hüzektdjdr buzgón; hain jó, mü rósz, böyö erős melléknevekből
az igehatározók: haisa jól, müsa roszúl, böyösö erősen. Ezen
14*
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sa, sd, so, sö a so v. sö (ban, ben cf. kh. do-to belső) névutóval
függhet össze.
A számnevek ugyanazok, mint a többi nyelvjárásokban ; yan,
yán, yon, yön képző által kicsinyíttetnek; -tayi, -tyi (kai. dukői,
dükci, khal. doyar, d'ögár) képző által az alapszámok sorszámokká
válnak, a midőn is a vég n elesik, pl. nege-tyi (gyakoribb tilrüni),
yojar-tayi (2-dik), yurba-tyi (3-dik), dörbö-tyi (4-dik), taba-tyi (5-áik
tabon-ből), zoryo-tyi (6-dik), dolö-tyi (7-dik), naima-tyi (S-áik),jehetyi (9-dik), arba-tyi (10-dik). Az osztók, mint a többi nyelvjárás
ban, itt is yat, gát, yot, göt v. at, át, ot, öt képző, vagy csupán az
alapszámok istmétlése által lesznek, a midőn a többitől eltéröleg
a burját a másodikat az instructivusba teszi pl. nege negár (khal.
nege-nége) egy-egy, dolón-dolöyar hét-hét. A gyűjtök képzője az
általános ülan, ulán, pl. yoj-ülan ketten, dörb-Tdán négyen. Dayin
(szór, szer) dabyar (rét) utántétele által az ismétlő és sokszorozó
számokat kapjuk.
A személy-névmások, leszámítva a hangtani átmenetet, ugyan
azok, mint a többi nyelvjárásban: bi (én), si (te, kh. ci), bidá
(mink), ta (ti). A harmadik szemelyű névmás helyett itt is, mint
a többi nyelvjárásban, ene (ez), tere (az) mutató név mások szere
pelnek. A személynévmások így ragoztatnak :
nom. bi
si
bidá
ta
gen. mini
sini
jmanai
{tanai
\timám
\ tani
tanda
dat. Inamda
(samdu
[nada
tani
jnamai
isamai
mani
acc. Xnamagi
léamagi
abl. ínamáha
(tanaha
ímanaha
\iű
^samaha
imanha
Itanha
Inadaha
manar
tanár
instr. jnamalar samalar
Inadalar
samtai
com. {namtai
mantai
tantai
Inadatai
Hogy a harmadik személyü névmás valamikor az egün, eün,
un(ö) volt, mutatja a nyizsnyeudini öhön, (pl. öhöt, ők) tájszón kívül
az, hogy ene, tere minden nyelvjárásban csak un segélyével ragoz-
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ható így : gen. en-ün-i ez-é, terimi v. t-üni az-é; dat. en-ün-dü,
ter-un-dü Y.tündü; acc. en-ün-i, ter-ün-i v.t-ün-i;
abl. en-ün-hd,
(endnhd) ter-ün-há v. t-ün-hd; instr. en-ünür, en-ü-g-dr, ter-ün-dr,
ter-ü-gdr v. t-ü-gdr; com. en-ün-tdi, ter-iin-tdi, t-ün-tdi. A töb
besben az ede és tede úgy ragoztatnak, mint az n végű nevek.
Birtokos névmásul e nyelvjárásban is a személyes-névmások
genitivusa szolgál, mely minden változás nélkül a birtokszó eléjő,
ha a nyomaték a birtokoson van és a birtokszó esetragjai után
függed, ha a nyomaték a birtokon van.
Tehát a birtokragozás semmi nehézséggel nem jár, pl. mani
oktoryodoyi esege mani örigi öyin yairla égbeli atyánk a mi vét
keinket elengedni kegyeskedjél: sini öltök far a te bőséges kezed,
de naidayada-mni (mini) reménylésemben, haná-mni bori amar
bolno gondolatom egészen nyugodt lesz; nügeli-mnai arilyan yairla
vétkünket megtisztítani kegyeskedjél stb. A névmások, valamint
egyéb szók genitivus esetéhez a yi (kaim. ki, khal. ki) szócskát
adván a független vagy önálló birtokos áll elő így miniyi az enyém,
üniyi a tiéd, yen-d-yi kié ? yaniyi a királyé.
A tulajdonképi harmadik személyű névmás hiányozván, az
enüni (ez-é) és terüni (az-é) genitivus használtatik a birtokos harmadik
személyének megjelölésére, a midőnis a birtok szorosabb megha
tározására vagy nyomatékosítására a népnyelv minden nyelvjárása
azon szócskát használja, melyet a nyelvtanirók alanymutatónak
nevezgettek, mely azonban nem egyéb, mint névmutató (az, a érte
lemben). Ezen szócska a mongol irodalmi nyelvben anu, inu, míg
a népnyelvben n, ni, ne, an, on, en, ön alakban függed minden
esethez. A burját nyelvjárásban ezen névmutató önhangzón
végződő esetekhez n, mássalhangzón végződőkhez pedig in alak
ban járul. A genitivus n-je s az acc. #-je ezen elem hozzájárúltakor elesik, pl. jümain (jumagi-n) «holmiját, a holmit», ulad-in
(ulat in) emberei(k), az emberek; yarta-n kezében, a kézben; yararin keze v. a kéz által, yarha-n kezétől a kéztől, yartai-n kezestül
együtt stb.
Azonban tudnunk kell, hogy a mongolságban a birtok
viszonynak ilyszerü megjelelése csak akkor lehetséges, ha a birto
kos nem alanya a mondatnak, vagyis ha a mondat igéjének sz.emélye különbözik a birtokos személyétől, ellenkező esetben az
úgynevezhető alanyi birtokragozás használtatik, mely szerint a
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birtokosnak melyik személybeliségét a mondat alanya mutatja
pl. «én szeretem apámat, ti szeretitek anyátokat, ők szeretik
bátyjukat* féle mondatokban az apámat, anyátokat, bátyjukat
birtokviszonyt a mongol nyelv szerént nem lehet mini, tani, tedeni genitivusok vagy n, in mutató elem által kifejezni, hanem
alkalmazni kell az alanyi birtokragot, mely minden személyre
e
gy> így : &* esegeja inaglanam, ta eye-ja inaglanata, tede aya-jd
inaglana; de tere sini geri yü inaglana ő a te feleségedet kedveli,
mert a birtokos személye nem alanya a mondatnak.
A mongolok hiányos irása az alanyi birtokragot jan, jav,
ban, bdn és yan, gdn alakban mutatja, mert a joyan, jögdn már
össze van téve a ji (gi) accusativus ragból és jan, gdn alanyi
birtokragból, mely szerént alig. tévedünk, ha ennek alapjául a
régi egün harmadik személyes névmást tekintjük. A népnyelv
szerént ezen rag an, an, mely a nominativust kivéve minden
esethez járulhat, a midőn is az összetalálkozó önhangzók egy
hosszúvá olvadnak s igen gyakran az accus. g-je is elesik, péld.
aya-igi-an, ayaiyan, aydn (accus.) ayadö-an, ayaddn (dat.). A bur
ját nyelvjárásban ezen rag w-jét vesztvén a legtöbb esetben csu
pán a hangzó nyújtása kellene, hogy e rag jelen voltát mutassa,
s így ezen nyújtást meg is tartottam, habár a forrásom ezt nem
is teszi.
Eövidség okáért példával mintegy képletileg fogom e rag
összezsugorodásának módját föltüntetni.
Névszók alanyi birtokraggal:
a) nom. (öri'ö) aya kinek(3) dü öcs y) ulat2) emberek, íörkinek saját bátyja
hőn szülött
gen. aXa~J" Ü (aX~^ (n) a~n >
ulah-d (k. ulus-indü-j-d
(dü-gi-d)
kai. aya-in-an, kh.
an, ulati-a, ulahayainyan)
ia)
düdd
acc. idem, acc. gen.
dat. aya-dd (k. kh. aya
dan
törkön-ö (törhön-iacc. aya-j-a
(ayagi-a(n)
d(Ö)
dü-j-a *)
stb.
(k. kh. ayaigi-an =
ayai-yan, aydn)
x

) De ydn-bol yáy-a, eh. yd gi-a helyett.

2

) Ilyenek: yöbiit,
gen. acc. yöbüha.
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abl. ayáhá (k. kh. ayásán)

dü-gd-ha

instr. ayára (ayárán)

dü-gdrd

com. ayata-ja (k. kh. ayatalján) bátyástól.
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Visszatérő névmás (reflexivum) e nyelvjárásban kettő van,u.m.
Ör, Ör (irodalmi öber) és beje (test) s mind a kettő úgy alak mint
használat tekintetében egyezik a khalkha népnyelvével, s mind
itt, mind -amott alanyi birtokosragot x ) vesznek föl; Ör leginkább
a genitivusban, beje a többi esetekben s nevezetesen az accusativusban használtatik. Őr-nek genitivusa alanyi birtokos raggal
örio (kh. or-in-ken) s utána a birtokot jelentő szó birtokos ragot nem
kap, pl. ÖrijÖ jumagi magam, magad stb. holmijét, Örijö nerein
tola öröéo a magad neveért irgalmazz, örio durdr jerhdn ön szán
tából jött, beja (acc.) bariza jaba tartóztasd magad, bejdhd(n) doro
a magamnál, magadnál stb. alább való.
A kérdő-névmások közöl yen (kh. ken, kaim. ken ki, kicsoda)
személy, jün (mi, micsoda) dolog, tárgy után kérdez s mindkettő
rendesen ragoztatik; jün az acc. instr. és comitativus esetekben
rc-jét veszti.
Ali(n) («hol, ubi, vagy aut«) «melyik» értelemben főnevet
kivan maga után s kettő- vagy többről használtatik.
A kérdő és mutató névmásoktól származó névszók, melyek
milyenséget és mennyiséget jelentenek, ezek: jamar milyen!
íme (kh. elme) ilyen, time (kh. téime) olyan; yödiii (kh. Uedöi)
mennyi ? edüi ennyi, tedüi annyi stb. Mind ezek mind a föntebbiek után a égi (sigi, kh. ci, cigi) «is» kötszót adván kapjuk a.
határozatlan névmásokat, így: yen-sgi bárki, mindenki, jün-égi
bárni, alin-égi bármelyik, mindenik, jamar-égi bármilyen, minden
féle, time-égi minden olyanféle, yödüi-sgi bármennyi, mind.
A sgi minden eset után állhat, pl. alinhan-égi mindenik közőh
Tagadó igével senki, semmi, semminő, semennyi értelmet kapnak,
pl. jü-égi üza ügdib semmit sem láttam.

x

) De mondhatni <rtö-sni, örtö-múi tuhatai bolyo magadnak,
magamnak hasznos lesz.
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Igeszó.
Az igeszó úgy a mint van, tehát a puszta igető a burját
nyelvjárásban épen úgy, mint az egész mongolságban és törökta
társágban a parancsoló mód egyes 2-dik személyeként lép föl és
alakjára nézve egyéb szóktól miben sem különbözik, végződhetik,
mint a névszó, ön- vagy mássalhangzóra, miért is az igéket szin
tén két csoportra, az ön- és mássalhangzón végződök csoportjára
oszthatjuk. A puszta igetőből készülnek a) a különféle igealakok
és fí) a részesülők, igenevek és állapotjegyzők, melyekből aztán
személyragozás és összetét által előállanak a módok és idők.
Az eredeti igék jelentmény szerént átható igék vagy közép
igék; mind ezekből -gda, -gdá illetőleg a-gda, e-gda, o-gda, ö-gdá,
u-gda, ü-gda képző hozzáadása által szenvedő igék lesznek, péld.
ala-gda-, aba-gda-, ol-ogda-, ög-ö-gdd: alá- ölni, ab- venni, al- lelni,
ög- adni igékből.
ül, ül képző által a többtagú, rövid önhangzón végződő
átható igékből miveltető (megengedő s így szenvedő), a közép
igékből pedig átható (és megengedő) igék lesznek, pl. alul (aláölni), bariul- (bari- fogni), id'ül (ide- enni), örül (orö- bemenni)
stb. Néha a rövid önhangzón végződő több tagúaknái csak a vég
hangzó nyújtása helyettesíti az ül-ül-t, pl. untára eloltani (iintarákialudni).
Az egytagú mássalhangzón végződőkhez ül, ül helyett ya,
gá, yo, gö (ya, yá, yo, yo) járul, pl. yar-ya- kimeneszteni (yarkimenni stb.), bol-yo- létesíteni (bol- lenni), bot-yo- fölkelteni (bot-,
khal. bos- fölkelni) stb.
Az iker vagy hosszú önhangzón végződőkhez lya, Iga, lyo,
Igö járul, pl. hü-lya ültetni (hü- kh. só- ülni), bü-lya- (bü- leszál
lani), bai-lya állítani (bai- állani). Az önhangzón végződő egytaguakhoz akár lya, Iga, akár yul, gül járulhat, pl. ye-lgá csinál
tatni v. ye-giil-.
r vagy -ra, -rá képző által átható igékből közép vagy szen
vedő értelmű igék lesznek, pl. ebde- elrontani, ebde-rá- v. ebderelromlani, unta- aludni, untára kialudni stb.
-ha, -Isá, -Iso, -Isö, képző által származnak a kölcsönös vagy
együttható igék, pl. ala-lsa- egymást vagy együtt ölni, yele-lsá vagy
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'/else- együtt beszélgetni (yele- szólani, beszélni), tono-lso- egymást
fosztogatni, stb.
Részesülő a burját nyelvjárásban négy van.
a) A jelen vagy általános idejű n. agentis képzője ksi (ksa,
ksa, kso, ksö, kai. khal kei), mely a rövid önhangzón végződő igetőkliez egyszerűen, a hosszú vagy iker önhangzón végződőkhez
ja, gd, yo, gö szótag, a mássalhangzón végződőkhez pedig a, a, o,
o köthangzó segélyével jarúl, de a mely a k kiesésével leginkább
ása, asi, asd, öso, osö (yasa, gdsa stb.) alakban jelentkezik, péld,
alasa ölő (ala-ksa) ab-asa vevő, kapó (ab-a-ksa) med-dsi tudó (mede-ksi) medasd id.; gdsi mondó (gé-) bol-öso való, lévő (bol-o-kso)
bai-yasa álló, lakó, lévő (bai-ya-ksa).
(3) A végzetlen múlt vagy tartós idejű n. agentis képzője
rövid önhangzón vagy mássalhangzón végződő igéknél a, a, ö, o
hosszú vagy ikerönhangzón végződőknél ya, yd, yo, yo, pédl. aba
vevőben, kapóban lévő (ab-), alá ölőben lévő (alá-), ögo adásban
lévő (ög-),hü-ya, ülőben lévő (hü-); bai-ya alióban levő (bai-) ye-gd
tevőben levő (ye) stb.
y) A végzett múlt idejű n. agentis és n. acti képzője han,
hdn, hon, hon (a többi mongolságban ksan, ksdn vagyson, sen, sön),
mely előtt az ige rövid végönhangzója eleshetik, a mássalhangzón
végződök pedig köthangzót vehetnek föl, pl. jere-hdn, jerh-dn jött,
abhan, abahan vett, kapott, ögöhön, öghön adott, zurhan írt stb.
8) A jövő idejű n. agentis és n. agendi képzője ya, yd, yo, y'ó,
yu, yü, mely az előbbivel egyenlő módon járul az igetőkhez, péld.
yarya a ki nézni, látni fog, nézendő (yará-), abya veendő, jeryd jö
vendő, baiya állandó, öyö (ögy'ó helyett) adandó stb.
Az a) y) o) alatti n. agentisek egyszersmind n. actionisúl
szerepelnek, a y) alatti e minőségben nyomaték végett a zerge
(szer, sor) névszót szokta maga mellé venni, péld. hula jabya zerge
henye (üres) járás, henyélés, yarya ügdi zerge a ki nem menés/át
nem hágás stb.
Allapotjegyző (gerundium) szintén négy van; az 1-ső egyidejüségi ger. ragja n, mely az Önhangzón végződő igetőkhez
egyszerűen, a mássalhangzón végződőkhez pedig a, e, o, ö köt
hangzó segélyével járul, pl. ab-a-n véve, jere-n érkezve, jőve,
bisi-n irva, bol-o-n léve, ala-n ölve, ög-ön adva stb. A 2-dik vagy
módhatározó ger. képzője önhangzón és gyenge mássalhangzón vég-
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ződő igetőknél za, iá, ii, io, iö, a kemény mássalhangzón végződök
nél pedig sa, scí, so, sö, pl. hana-ia jaba gondolva járj, yulu-za ablopva vedd el, já-ia mittéve, hogyan ? heriii jaba őrizkedve járj,
óvakodjál, medül-ii jaba tudatva járj = engedelmeskedjél, muyarda-ia bolyo végződve leendő, végződhető.
A kapcsoló ger. képzője rövid önhangzón és mássalhangzón
végződő igéknél at, at, öt, Öt hosszú és ikerönhangzón végződöknél
yat, gát, yot, göt, pl. üt léve (a- mutató elemből), ab-át véve, miután
vett; bol-öt léve, tigdt aztán (teingat úgy mondva).
A határvető ger. ragja sara, sara, séro, sorö, melynek a
többi nyelvjárásban talá, tele felel meg. Ezen rag előtt az
önhangzón végződő igék n-et is vehetnek föl, pl. üye-n-sará halá
láig, mig meghal; dösi yon-söro jabahan jüma ötven hálásig (na
pig, yon- hálni) járt; tisará (teingeteV) míg úgy mondott =
mire stb.
Az igetőböl egyenesen képeztetnek még: a) az 1-ső végzett
jelen idő egyes és többessz. harmadik személye ba, bá, bo, bö képző
vel, s ebből l hozzáadással a föltételes mód aoristusának 3-dik
vagy általános személye, pl. botyo-bo ő felkeltett (én láttam), gegerülbá ő fölvilágosított (én láttam), bol-bo-l ha lesz; ft) lai, Iái,
loi, löi képzővel a 3-dik végzett jelen, mely az általános ismert
tényt fejezi ki, péld. ab-lai ő vett (a mint tudva van), bol-loi
ő lett (a mint tudva van), bilái, belái volt, vala (bi hiányos
igétől), f) S végre a föltételes mód aoristusának 3-dik személye ha,
há képzővel, mely helyett azonban a bolha, vagy bolbol segédigé
ből s a tartós idejű n. angentisből való összetét használtatik
így: ögo bolbol ha ad, abá bolbol ha vesz, vagy veszel, ve
szek stb.
A módok, idők származása és a személyragozás.
A puszta igetőhez -ktun, -ktiin, személyragot adván, kapjuk
a parancsoló többes 2-dik személyét, tujai, tügái, toyoi, tögöi hoz
záadása által pedig ugyanezen mód egyes és többes 3-dik szemé
lyét így: ala-ktun öljetek, ög-ö-ktün adjatok, ala-tujai öljön ő, öljejenek ők, ök-tögöi (ög-) adjon ő, adjanak ők.
Az 1-ső (a) n. agentis jüma (holmi) melléklettel adja az 1-ső
vagy tartós jelen 3-dik személyét, melyhez járulnak a többi sze
mélyragok, pl. tede jüma baran sötyörhö yar-ása jüma azon dolgok
mind az ördögtől származnak (származó holmi); buryan amigi-
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iái yadalyasa absa jabasa jüma isten a te életedet folyvást védelme
alatt tartja, tizi dudása jümab mindig így kiáltok.
A 2-dik (§) n. agentishez b, s, oda, bdá, ta, tá személyrago
kat, melyek a személy-névmások rövidűletei, adván, kapjuk a vég
zetlen vagy tartós múltnak egyes és többes sz. 1-ső és 2-dik
személyeit, a 3-dik személynek nincs ragja, így: egyes 1-ső szem.
ala-b ölök vala, ögo-b adok vala, 2-dik szem. alá-s ölsz vala,
ögo-s adsz vala; többes 1-ső szem. alá-bda, ögo-bdá, 2-dik szem.
alá-ta, ögo-tá ; 3-dik személy alá, ögo, tehát maga a n. agentis.
Ezen n. agentis mellett beldi segédigét személyragozván, a vég
zett múlt időt kapjuk, így: urdan yela belái-bidá az előbb beszél
tünk volt. Ugyan ezen n. ag. a bolbol «ha lesz» segédigével adja
a minden személyű és számú aoristust a föltételező módban így:
alá bolbol, ögo bolbol, ha ölök, ölsz, öl stb. ha adok stb.; ügdi ta
gadó szóval alá ügdi bolbol ha nem ölök, ölsz, öl stb.
A 3-dik (y) n. agentis után a jüma-t személyragozván, kap
juk a 2-dik végzett jelent, így: abhan jüma kapott, kaptak (úgy
mondják), abhan jüma-s, abhan jüma-ta kaptál, kaptatok (úgy
mondják) stb. Ugyan ezen n. agentis bolbol segédigével adja a
föltételező mód múlt idejét, pl. alahan bolbol ha az ember ölt
(minden személyben változatlan mód).
A 4-dik (d) n. agentis személyragozva a jövő idő, így : egytöbb. 3-dik sz. aláya, olya, öyö, 2-dik sz. alya-s, t. alya-ta, öyöi,
t. Öyö-td; 1-ső sz. alyab, t. alya-bda, öyö-b, t. öyö-bdd. Ezen n.
agentis után a beldi segédigét személyragozván kapjuk a jövő
multat vagy az óhajtó mód jövőjét, így: alya bilai-b ölni fognék.
Bolbol utántéttel a föltételező mód jövője származik, melynél
nincs személy különbség pl. alya bolbol ha ölni fog (az ember).
Ugyan ezen n. agentishez ha, ha, ho, hö képzőt adván és így
személy ragozván kapjuk az óhajtó mód múlt idejét, pl. alya-ha-m
öltem volna, öyö-hö-s adtál volna stb.
Az 1-ső v. «-es gerundiumból származik a jelentő mód 2-dik
jelen ideje a, d, o, ő mutató elem hozzájárulása és személyragozás
által, a midőn is az n előtti önhangzó annyira rövidül, hogy egé
szen elesik, így: alan-a, alna, ögön-ö; ögnő (ő öl, ők ölnek, ő ad,
ők adnak) 2 sz. alna-s, t. alna-ta, ögnö-s, t. ögnö-td, 1-ső sz. alna-m
(b), t. alna-bda, ögnö-m, t. Ögnö-bdd.
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Az i g e r a g o z á s

á t n é z e t e.

I. Parancsoló mód.
Egyes, 2. szem. (ala ölj
Több. ala-k-tun
\ög(ö) adj
ög-ö-k-tün
Egy.-Több. 3 sz. (ala-tuyai
lök-tögöi
II. Jelentő mód.
A) 1-ső vagy tartós jelen.
Egyes.
Többes.
3. sz. {alása jüma most öl, rendesen öl
(— egyes)
(ögösö jüma most ad
2. sz. < alása jüma-s
(alása jüma-ta
{ögösö jüma-s
)ögosö jüma-ta
1. sz. alása jüma-b
alása jüma-bda
ögösö jüma-b
ögösö jüma-bda
Péld. Ene yanalia yarasa jüma-b! ez honnan származik ?
tere samáha yarasa jüma, az tőled származik, szokott származni.
B) 2-dik jelen.
Egyes.
3. sz. jal-na ö öl, ők ölnek (most v. ezután)
}ög-?iö ad, adnak
2. sz. lal-na-s
(ög-nös
1. sz. al-na-m (bi helyett)
ög-nö-m

Többes.
( = eg\res)
al-na-ta
ög-nö-tá
al-na-bda

(bidd h.)
mda
ög-nö-bdá v. -mda.

C) 1-ső végzett jelen (tapasztalati).
Egyes.
Többes.
3. sz. {alá-ba ő ölt, (én láttam)
( = egyes)
(ög-bö ő adott stb.
2. sz. \alá-ba-s
alá-ba-ta
wg-bö-s
Ög-bö-td
1. sz. íalá-ba-b
alá-ba-bda
\ög-bö-b
ög-bö-bdá
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Péld. Namagi gazára id'agara satyabas, engem földi táplá
lékkal jóllaktattál; ene Ödöri bajartai gereldr gegerülbas gézi, samada bajarlanam, hálát adok neked, hogy e mai nap örvendetes
fényével fölvirasztottál.
D) 2-dik végzett jelen.
Többes.
Egyes.
(
=
egyes)
alhan
v.
sz.
alahan jüma ő ölt (úgy mondják)
ög-ö-hön jüma ő adott stb.
2 sz. (al-han jüma-s
alhan jüma-ta
ög-ö-hön jüma-ta
(ög-ö-hön jüma-s
alhan
jüma-bda
\
alhan
jüma-b
öltem
(úgy
látszik)
sz.
ög-ö-hön jüma-bda
lög-ö-hön jüma-b
Péld. buryan samagi jdyis yoriöhon jümab í isten mit tenned
tiltott (tiltott van); si nahanda jün hain jümataib-si, tedena baráni
buryanha abhan jümas ez életben a mi jóval birsz, azon mindeni
két istentől kaptad (úgy gondolom).
E) 3-dik végzett jelen.
Többes.
Egyes.
3. sz. ala-lai ölt (a mint tudva van)
(— egyes)
ög-löi adott
2. sz ala-lai-s
ala-lai-ta
{;ög-löi-s
ög-löi-td
1. sz. jala-lai-b
ala-lai-bda
\ög-löi-b
Ög-löi-bdd
Péld. buryani ünen süberidd éügddt yairain aldalaib ge£i mü
jüma yeyahdn heríyd zergetdib őrizkednem kell a rósz cselekedettől,
hogy isten igaz Ítélete által elitéltetve (tkp. «elitéltettem» mond
ván) kegyét el neveszitsem.
F) Végzetlen múlt.
Egyes.
sz. (ala ölt (épen most) v. öl vala
[ögö ad vala
íalá-s
sz (ai
[ogo-s
1. sz. (al
\ald-b
löc
lögo-b

Többes.
(== egyes)
ald-ta
ögö-td
ald-bda
ÖgÖ-bda

222

BÁLINT GÁEOK

Péld. Jisus beja usar . . . . yün-bejetd zergetd bolio jerab
geSi yelhán jüma, Jézus maga felől azt mondotta, «én mint ember
jöttem.»
G) Végzett múlt.
Egyes.
Többes.
3. sz. (alá belái ő ölt volt (már akkor) ( = egyes)
\ögö belái
2. sz. {alá beldi-s
,.
alá beldi-td
X'ógo b
ögö b
Péld. törÖlyi oina uyányaha yarhan jüma ge£i urdan yela
beldi-bidd, hogy a lelkiismeretet mellőzték, már előbb emiitők (tkp.
emiitők vala).
H) Végzetlen jövő.
Egyes.
Többes.
3. sz. Ud-ya ölni fog, ölni kell (jövőben) (se az egyes)
\ö-yö (ög-yö h.)
2. sz. ial-ya-s
al-ya-ta
lö-yö-s
öyö-td
1. sz. (al-ya-b
al-ya-bda
ö-yö-bdá
\ö-yö-b
III. Föltételező mód.x)
A o r i s t u s.
Minden személyü alá bolbol v. bolha (alábal)
ögö bolbol (ögböl).

M ú l t idő.
alahan bolbol v. bolha,
Ögöhön bolbol.

Jövő.
alya bolbol v. bolha
öyö bolbol.
l

) J e g y z e t . A föltételező igének alanya e nyelvjárásban is
accusativusban áll, péld. yuni ögö bolbol ha más (tkp. embert) ad ;
yüni sumagi mukdá bolha ha más téged gyaláz v. megsért; yen sigi
yügi mülulá bolbol, me-tere tere yüntájd zoyildo ha valakit megsér
tesz, azonnal azon emberrel békülj k i ; ezen mondatban a 2-dik
személyü alany nincs kitéve, s csak zoyildo «békűlj» mutatja azt.
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IV. Óhajtó mód.
1-ső Aoristusi.
Egyes.
3. sz. (alya beldi
\öy'ö beldi
2. sz. (alya belái-s
(öyö beldi-s
1. sz. (alya beldi-b
(öyö beldi-b
2. Aoristus
Egyes.
3. sz. (alá-hai
(ög-höi
2. sz. (alá-hai-s
(ög-liöi-é
1. sz. (alá-hai-b
(ög-höi-b

Többes.
( = egyes)
alya beldi-td
öyö beldi-td
alya beldi-bdd
öyö beldi-bdd
Többes.
( = egyes)

(alá-hai-ta
\ög-höi-td
(alá-hai-bda
\ög-höi-bdd

Múlt.
Egyes.
3. sz. (alya-ha
(öyö-hö
2. sz. íalya-ha-é
(öyö-hö-é
1. sz. alya-ha-m
Öyö-hö-m

Többes.
( = egyes)
(alya-ha-ta
\öyö-hö-tá
alya-ha-mda (-bda)
öyö-hö-mdd (-bdd)

Jövő.
oi/a bolbol
Eészesülök
Jelen idejű: (alakéi
(ögökéi
Yégzétlen múlt: (alá
\ögo
Múlt: (alahan
(ögöhön
Jövő : í alaya
\öyö

öyö bolbol (minden sze
mélyben).
v. alasa
v. ögosö

v.
v.
v.

alhan
öghön
alya
ög-yo helyett.
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Tagadólag, jelen : alá ügdi
Ögö ügái
múlt: alhan ügdi ögöhön ügdi
Jövő: olya ügdi
öyö ügdi.
Az igenevek alakra egyeznek a részesülőkkel igy : aldsi v. alása
ölés, ögosi adás; génit, alásin tola ölésért, mert öl; ögo ügdi a nem
adás; gen. ögo ügáin v. ügdigin tola a még nem adásért; alhan
gen. alhani már arról, hogy ölt; dat. locat. alhanda akkor, midőn
ölt, öltében; alya, alyain, alyin tola azért, mert öl vagy ölni fog ;
dat. locat. alya-da akkor, midőn öl v. ölni fog ; dat. alyaja arra,
hogy öljön.
Állapot jegyzők.
1 -ső jala-n ölvén, tagadó; alán ügdi öletlenűl
\ög-ö-n adva stb.
2-dik cala-zi, ala-£a ölve, ölvén
\ög-ö-zi, ögö-éö
3-dik aldt ölvén, ölt és miután ölt
Ögot
4-dik ala-sára míg öl, mialatt öl
ögö-sörö, ök-sörö.
K ö t - , l é t - és s e g é d i g é k .
A burját nyelvjárásban épen úgy, mint a többi mongolságban köt-, lét- és segédigéket kell megkülönböztetnünk. A kötige
a mondományt köti az alanyhoz s ilyen e nyelvjárásban kettő van:
a- (irod. a-yo) és jüma tkp. («holmi, tárgyi)). Létige, mely valami
nek létezését jelenti s így mondományúl jelentkezhetik, egy van
és ez a bi. Segédige, mely a módok és idők képzésénél a főigén
kívül szükséges, négy van: bai-, hol-, jaba-, hanga.
A két kötige közöl a-nak csak kapcsoló gerundiuma at for
dul elő, péld. tere buryan at ő isten lévén (— ő mint isten), urdan
yelhdn yürin medehdn jümat át eleve mondott szavát ismerők léve
( = ők ismervén). Jüma csak olyan mondomány után áll, mely
n. agentis vagy ilyen természetű szó, péld. tere ólon yöbütdi jüma
ő sok gyermekű (neki sok gyermeke van), bisi yuni yüri borü bolyozo yelyi-mni yoriöso jüma más embernek szavát elferdítenem
tiltja. Ha az alany első, második személyű, akkor a mondományt
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a személyes név más rövidülete is mint személyrag az alanyhoz
kötheti, péld. bi sini e£in buryan-sni-b én vagyok a te úr istened.
si orot-si te orosz vagy, bidd gertd-bdd mi honn vagyunk, si yristosoin sabi-ju-s ? te Krisztus tanítványa vagy-e ?
Jüma mint kötige fölveszi a múlt idő ragját (jüma-hanx)
kh. jümáson) és a személyragokat, péld. Avraam Isaak yöbütdi
jümahan gelai Ábrahám Izsák fiúval biró (fias) volt, (úgy) mond
ják; si tünhci abhan jüma-s te tőle kaptál (úgy gondolom). Jutná
nak jümahan geldi (mondották, mondják) helyett jüma han£a (kh.
jüma sdngi) is lehet, péld. tere yöbün-in bisi Izrail geéi nertdi
jüma han£a azon fia még Izrael nevű is volt (úgy mondják).
A bi (irod. bui, kh. bi, kaim. bi, be, böi) létigének belái (kh.
bild, ir. bölögei) nyilvánvalósági múlt idején (3-dik végzett jelen)
kívül a többi ideji körűlírás v. segédigék által fejeztetnek ki, így :
bi jüma van, létezik, bi baihan volt, létezett, bi hanga volt (azt
mondják), bi bolyo lesz, létezni fog; bi bolbol, bi bolha ha van, ha
létezik, bi bolyo beldi lenne, léteznék; time ulat bi baihan jüma
olyan emberek voltak. Bi kötige gyanánt használtatik a kérdő
mondatokban, ha a mondomány ige, részesülő vagy ilyen termé
szetű szó, péld. tere jü hutása jümab ? az mit (mire) tanít ? jün
derhd time nertd bolhon jümabís 1 miért lettél olyan nevűvé ?
samda ortö-sni jün bib ? a mi neked magadnak van . . . . bi yada
buryani usar jün geéi sipsin yelndbi-b én pedig istenről a mit val
lok. Ezt utóbbi két mondat nem kérdő, de alakjára nézve olyan
lévén, a bi szintén alkalmaztatott. Olyan 3-dik személyű igével
kérdő mondatokban, melyekben -ju (magy. -e) kérdő szócska van,
a bi helyett da 2 ) szócska használtatik, pl. aboragdaya zergedd buja
yen ügdi, yaysa itigdt jayabyada bolyo-ju-da az üdvözülésre erény
gyakorlás nélkül a csupán hivésben elég lesz-e téve ?

1

) J e g y z e t . A burját nyelvjárásban nemcsak jüma, de
minden szó, mely mondományúl vagy a helyett áll, fölveheti a
személyragokat és a múlt idő ragját, péld. ende-b én itt vagyok,
si mühansi (mü rósz) te rósz voltál.
2
) J e g y z e t . Ezen da szócska nem lehet egyéb, mint akötigének ada alakja, mely a khalkha népnyelvben előfordul, pl.
sdin jüm-ada szép, úgy látszik.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. X I I I .
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Bai- (állani, élni, lakni) rendesen ragoztatik s a már M-nél
látott segédszerepen kívül az igék 2-dik (-za, M) gerundiumával
a cselekvésben való tartósságot, szokottságot fejezi ki, péld. urda
sakta tizi tayil örg'ö&ö baihan jüma régi időben úgy szoktak volt
áldozni, bisizi bai írj tovább, folytasd az irást.
Bol- (vmivé válni) szintén rendesen ragoztatik, s a nomen
agentisekkel körülírt időket alkot, pl. yaramnd iigdi bolno nem
akar megkegyelmezni; baiya ulat time nügeltdjdr törösö bolhon
jüma minden embernek oly bűnösen kellett születnie. Az igék
2-dik gerundiumával a tehetés kifejezésére szolgál, péld. bisi£i
bolno lehet írni, jerii bolyo el lehetend jőni. Az igék jövő idejű
igenevének ablativusával bolyo alakban «nem csak de is» mon
datkötőt fejezi ki hm yiilhdn ulalui inaglaydlia(n) bolyo, öhötdi
ulahd inagla nemcsak jóltévőidet, de ellenségeidet is szeresd.
Jabá- (járni, magát viselni, élni) más igék 2-dik gerundiumá
val a cselekvésnek szintén folytonosságát jelenti, hana- gondolni,
kandza jaba gondolj mindig arra.
Hanga (khalkha és kalmük népnyelvekben san$i, sd?i$i)
hihetőleg az irodalmi naksan agi volt, úgy látszik)) állítólagos
múlt körűlirójának rövidülete s mint látók jüma és bi igék állító
lagos múlt idejét segíti képezni.
A tagadás az igéknél úgy fejeztetik ki, hogy iigdi «nincs,
nem» tagadó szó, mely a múlt idő ragját is fölveheti (ügdihdn),
az idők harmadik személye után személyragoztatik, így : (aorist)
alna iigdib nem ölök, ala ügdis nem öltél, alhan ügdibdd (végzett
múlt), olya ügditd (jövő), ala iigdi bolbol ha az ember nem öl,
alahan iigdi (alá ügdihdn) bolbol ha az ember nem ölt, olya ügdi
bolbol ha nem ölend, alyaügdi beldib nem ölnék, alya iigdihdnsi
nem öltél volna stb.
A részesülők tagadólag ezek: alá ügdi nem ölő, vagy a ki
még nem ölt, alhan ügdi a nem ölt, alya ügdi a nem ölendő,
melyekhez járúl még a sa, sd, so, sö és l képzöjü, pl. bolso ügdi
nem levő, lehetetlen, üyesi v. üyel ügdi meg nem haló, halha
tatlan.
Az igenevek tagadólag is egyalakúak a részesülőkkel s csak
a jövő idejű igenév különbözik némileg, a mennyiben a zerge szó
ilyenkor is hozzájárul, pl. zarliydha jarya ügdi zerge a parancsot
Át nem hágás stb.

BURJÁT

227

NYELV.

A parancsoló mód személyei elé jő a bii, bii tiltó szócska, pl,
bii ala ne ölj, bii öktögöi ne adjon ő stb.
Castrén szerént volna a burját nyelvjárásban még iidi «még
nem» jelentésű tagadó szó, mely a múlt idő ragját és a személy
ragokat veszi föl, így: ala üdib még nem öltem, alá iidinsi (alhan
iidié) te még nem öltél, olya iidibdá mi még nem fogunk ölni.
Biéi (más, kívül) minőséget tagadó szó szintén múlt időragot vesz
föl és személyragokat, pl. tere mm bisi az nem rósz, si yamogi
sadása bisis te nem vagy mindenható: bi bisib én nem vagyok az
vagy olyan.
E é s z e s ű l ő k , i g e n e v e k és á l l a p o t j e g y z ő k .
A négy részesülő közöl az 1-ső kivételével a többi három
hol cselekvő, hol szenvedő értelmű s a visszahozó névmások kife
jezésére szolgálnak, péld. buryani eyedá mörgosö zalbaril azon ima,
melylyel az isten anyjához könyörögnek : (tkp. az isten anyjához
könyörgő ima) ; yiigi halyin hanátai bolyóso jamar-sgi begin (beje,
genitívusa) niigeltá buzari yoriöhon jüma megtiltott mindenféle testi
tisztátalanságot, mely az embert könnyelművé teszi; medd iigái
jümajá bii yele a mit magad nem tudsz, ne mondd ; buryár bolhon
eryein zergar azon hatalom szerént, mely istentől (i. által) lett;
yiini ögöhin (khal. ögsönigi-ne) ab fogadd el, a mit más ad (az em
bernek adottját).
Az igenevek, melyek a részesülőkkel teljesen egy alakúak,
mindig azon esetet vonzzák, a melyet igéik s képesek mind azon
viszonyulásra, melyek a főneveknél előfordulnak, minél fogva
esetragok és névutók segítségével a különféle mondatkötök kifeje
zésére szolgálnak, nevezetesen : a genitivusban tola (-ért miatt)
névutóval az «azért, mert», «azért, hogy», yoina, hiildá (után)
névutóval a «miután» és usar (-ról, -ről, illetőleg) és orondo
(helyett) névszóval az «a helyett hogy» vagy «arról, hogy»
urda (előtt) nóvutóval «mielőtt» stb. mondatkötőket fejezik ki, pl.
urdayi jümain usar yelasin tola tede ulahi ti£i neriehdn jüma
azért, mert a jövő dologról szóltak, azon embereket úgy nevezték
(tkp. a jövő dologról szólásért stb.); tere érdem biligd Solomon . . .
biihe iigái ulatta durlahana tola aldahan jüma azon bölcseségét
Salamon azért, mert az asszonyok után járt, elvesztette; tere
.amar Saryali martaya ügáiginmni tola yaira ögö hogy azon boldog15*
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ságról meg ne feledkezzem, adj kegyelmet (tkp. azon boldogságot el
nem felejtésem végett) stb.
Tere yazarta jerii hühan yoina miután azon földre érkezve
letelepedett; Izrail ydn-töröin halahani hiddá Izrael országának
megoszolta után; tere ydn-töröin halaza bori ügdi bolhoni usar
úrit yelhdn jüma azon ország megoszlása és megsemmisüléséről
előre szólt(ak); yaryaja baiyajd arda idehdn jüma mielőtt kimenni
akartak, ettek; ama zadayai bolyin orondo düyai zafitai bol a he
lyett, hogy féktelen szájú légy, légy hallgatag.
A da, dd, do, dö végű dativ-locativus esetben az «akkor,
midőn, ha, hogy ha, az által, hogy» stb. mondatkötők kifejezésére
használtatnak, pl. ti%i inaglayada time ulahi nomoyon-sgi bolyoyos
ha úgy szereted, az olyan embereket szelidekké is teszed . . . .
aya yüni samda jüma yelyddd sagnaza hü ha az öregebb neked
valamit mond, hallgass reá, lieüg ügdi naidayada-mni hanct-mrii
bori a/mar bolno az által hogy kétség nélkül remény lek, gondolatom
egészen nyugodt lesz ; bisdr yelyddd másszavakkal, tkp. másként
beszélésben.
A jövő idejű igenév a ja, jd végű czélt jelentő dativusban
az irányulás és czélzás forgalmával biró igék kiegészítőjéül áll,
pl. hűli ödörtö amida-sgi üyehdn-sgi ulahi siiydjd dayin jeryd a vég
napján az élő és holt embereket megitélni ismét el fog jőni, zarligi
dürgdydjd baiyada midőn azon van, hogy a parancsolatot telje
sítse . . », uha üyaja osohon víz inni (innia, innya) ment.
Az igenévek accusativusa a tiltást, tudást, hallást, észlelést
és várást jelentő igékkel a «hogy» mondatkötő kifejezésére szol
gál, pl. jeyetyi zarlikta buryan samagi jayis(ni) yoriöhon jümab?
a kilenczedik parancsolatban isten mit tenned tiltott ? bisi yundd
yudlar gersi bolyi-mni, yudlar dülyaza mediilyi-mni yoriöhon jüma
megtiltotta, hogy másnak hamis tanúja legyek, hogy hamisan
árulkodjam ; buryan Avraami zarliyahan yarya ügdi zergegin tursaza zarlik bolhon jüma isten hogy megpróbálja, hogy Ábrahám
az ő parancsát nem fogja áthágni, meghagyta . . . .; ene yada
daida-delyegi aboraksa Avraami aimayaha töryö zergegi jorlohon
jüma ez pedig azt jelentette, hogy a világot megváltó Ábrahám
törzséből fog születni; üyehdn ulahi bodyigi yüldndm várom, hogy
a holtak föltámadnak.
Végre a jövő idejű igenév nominativusa a ge- (mondani,
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rendelni), igének és yerektai «kell, szükséges*, zergetdi (soros)
«tartozó, köteles» mellékneveknek kiegészítőjéül áll, tehát infinitivust helyettesít, péld. arya meydhd zaiUa jabya gehdn jüma a ra
vaszságot és csalást kerülni mondotta, jamar-sgi yugi beje deli
hemaM inaglaza jabya gehdn jüma minden embert magunkként
tartani és szeretni rendelte, itigeyd yerektai jüma hinni szükséges;
geri utat yada geri ezihi inaglaya, yündelyd zergetdi jüma .a nők a
férjeket szeretni tisztelni tartoznak.
A négy gerundium közöl az 1-ső vagy n-es használtatik:
a) egy másik ige által jelentett cselekvés vagy állapot
meghatározására, pl. mörgön yuinam hódolva kérem, sipsin yelnds bízva beszélsz s= vallasz, hiszesz, ülden yaryana űzve kime
neszti (kihajtja), miyan beje aban yun bolhon jüma hústestet véve
emberré lett.
(3) yairla- (kegyeskedni), alda- (elhibázni, elvéteni, eleresz
teni) igék kiegészítőjéül, péld. mani ödör borin tezali mando ene
ödör ögön yairla a mi mindennapi táplálékunkat nekünk ma adni
kegyeskedjél, üyen aldaba csaknem meghalt, kicsibe múlt, hogy
meg nem halt.
y) az ügai (nincs) tagadó szóval a magyar «-atlanúl, -etlenül» igehatározó értelmében az «annélkül, hogy» mondatkötőt
fejezi ki, péld. tügdr yenteglen ügai bolő azzal zúgolódás nélkül
érd be (légy), jüma yelen ügai hüna ül annélkül, hogy valamit
szólna, mani zet-yertd orülan ügai . . . . annélkül, hogy minket
kísértetbe vigy.
A 2-dik vagy módhatározó gerundium használtatik;
a) épen úgy mint az előbbi, a cselekvés meghatározására, •
péld. sirli ariün neregi hüzeglen hedeZi duradanam a te szent neve
det ájtatoskodva v. bizva említem. Innen az ein geíi így mondva,
tein geíi úgy mondva kifejezések, iéi (így), tlzi (úgy) összevont
alakban határozó szókká lettek, péld. izi jaba így járj, élj, v. tiii bisi
nem úgy van.
[3) Ugyan ezen gerundium segítségével szerkesztetnek azon
igei összetételek, melyek a mongol nyelvben hiányzó igekötőket
pótolják, a midőn is a fő igék az igekötőket pótló yar- kimenni,
oro- bemenni, oso- elmenni, jere- eljönni, ab- venni, kapni, oyi(kh. oryi-) elhagyni igék előtt ezen gerundiumban állnak, péld.
absa yar- vidd ki, absa orö vidd be, absa oso vidd el, absa jere hozd
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el, degdezi yar menj föl, bisiü ab írd meg, írd le, yadalya&a ab
őrizd meg, tartsd meg, aldaslye (aldaza oyi helyett) veszítsd
el stb.
y) a már említett bai- (állani), bol- (lenni, válni), jaba(járni, élni, magát viselni) igéken kívül a jada- (képtelen lenni)
ige kiegészítőjéül áll, péld. olzo jada bolbol ha az ember nem tud
találni.
8) használtatik az egy alanytól föggő több igéjü mondómány összekapcsolására, a mi úgy történik, hogy a több igé közöl
a legutolsót kivéve, a többi mind ezen gerundiumi alakot veszi
föl, péld. Avel ge&i düjd bujansa jabadalda yara büza, düjd alaza,
delyeida egén tiirü yü alahan yün gülhdn Kain gasi Ábel nevű
öcscsének erényes életét irigyelt, öcscsét megölt és a földön leg
először embert ölt ember Kain nevezetű. (Káinnak hivják azon
embert, a ki öcscsének, Ábelnek erényes életére irigykedett, őt meg
ölte és a földön legelőször embert ölt).
e) használtatik végre a «hogy» mondatkötő kifejezésére és
pedig úgy, hogy a kérést, óhajtást, hivést, tanítást, félést, igérést
stb. jelentő igéket tartalmazó főmondatok előtt a gézi (mondva,
mondván) gerundium segélyével a mellékmondatok egyenes mon
dat alakjában állnak, péld. bisi ulahi (acc.) manda yelidi ge£i yiihd
ügdi jumajd (acc.) manigi bisi alatta bü yektün geii, hurydsa jüma
tanít, hogy a mit nem kívánunk, hogy más emberek nekünk
tegyenek, azt más embereknek mi se tegyük; (szó szerént, más
emberek «nekünk vajha tennék» mondván nem kívánónkat, minket «más embereknek ne tegyétek !» mondván, tanít), buryani ilnen
süberidd sügdát yairain aldalaib geéi mü jüma yeydhdn heriyd zergetdib a rósz cselekedetől tartózkodnom kell, hogy isten igaz Ítélete
által elitéltetvén kegyét elveszítettem (nehogy elveszítsem helyett) ;
tere yan-uran muyardasa ügdi bolyo gézi itigandm hiszem, hogy
azon ország végnélküli lesz.
J e g y z e t . A gézi által a főmondatnak alárendelt mondatok
ban a ya, yd végű részesülőt nom. agentis necessitatisnak kell
vennünk, péld. buryanha bisigi buryan gézi yündelyd ügdi gézi bur
yani yülin zarliyalia yaran ügdi jabya geZi, manigi hurydsa jüma
tanít minket, hogy az istenen kívül mást istennek mondva nem
kell tisztelnünk, s isten törvényének rendeletét át nem kell hág
nunk stb.
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A 3-dik vagy í-s gerundium, melyet múltnak vagy kapcsoló
nak (copulativum) nevezhetünk, mindig két vagy több mondat
összekötésére van s jobbára a «miután» mondatkötővel oldhatjuk
föl. Péld. Izrail ulat Jegipethá rarat . . . . miután Izrael népe
Egyiptomból kiment . . . .; dalain uhan yojar tesd yaya hürdt . . .
miután a tenger vize kélfelé vált . . . Innen a tein gdt (úgy mond
ván) szólás Ugat összevont alakban «és, aztán, mire» mondatkö
tővé vált.
A 4-dik vagy határvető gerundium a «míg, mialatt, mikor»
mondatkötőket fejezi ki, péld. Solomon nahanda yürsi üyesard
érdem biligd yadalrd ügdijüma Salamon egész élte fogytáig (halá
láig) bölcseségét nem őrizte meg. Irodi üyensard mikor Heródes
meghalt. Á mint ez utóbbi példa mutatja, ezen gerundium mel
lett az alany e nyelvjárásban is accusativusba jő, (cf. khal. Ocirig'
iréteV a mig Ocsir jő)3
Névutókid e nyelvjárásban is mint a többi mongolságban,
szerepelnek 1. önálló főnevek rendes esetragokkal, ilyenek : ara-da
megett (ara, aro far, hátsó rész) araha mögől; oron-do helyett (oron,
hely); yazii-da oldalt, mellett, (yazü oldal), yazüraha oldalról
yazürar oldalt el; yöron-do között, (yöron köztér), yörondoho kö
zöl; zaya-da szélen, oldalt, mellett, (zaya szél, margó), zayalia
mellől, zaydr mellett, oldalt e l ; bi-dd jelenlétében, előtt, félen
(bi létező, vagy beje test). — 2. önállóságot vesztett névszótők:
a) rendes esetragokkal, ilyenek: on-do külön, kivül, kivéve
(cf. iröd. angi elválás, rész, angida külön stb.); o-dö fölfelé,
szembe, felé (cf. o kiálló valami); urda előtt (cf. tat. boron orr,
előtt), urdaha elülről; tula, tulada ért, miatt, végett (cf. kalmük
tölö ért, tölö- fizetni); dalda megett (cf. tála oldal), daldaha mö
gől; dun-da közepett (cf. irod. dum-da), dundaha középről; sá-da,
túl, túlsó, sdda bidd túl felül (hihetőleg sa~ mutató elemből).
($) olyan nem rendes ragokkal, melyek közöl az -a és -sa, -sd
(irod. -ksi, mandsu -si) a czélt jelentő dativus, a -ra, -rd, -ro, -r
a dativ-locativus, a -na pedig a looativus esetek régi ragjainak
látszanak, így : rázd kifelé, kívül, kint, razasa kifelé ; tusa szembe,
szemben; utasa hosszant (uta hosszú) ; zn-ra közben, között;
de-rd föl. -ra. -re, fönt, -on, -en, -ön, de-rd-hd felülről, -ról, -ről,
de-sd fölfelé, -ra, -re, de^-ür fölött, fönt el; dö-ro alá, alant, do-ro-do
alatt, dö-ro-ho alulról, do-sa alá, lefelé, dó-r-or alatt el; do-to-r-to
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belé,bent, do-to-ro-ho belülről (cf. doso, so, soya) ; yoi-na hátúi,
után (cf. khal. yoi-to, yoi-si) yad-na kívül, kint (cf. khal. yadá) ;
sana túl mögött (cf. kh. cd-na, cd-dá, kaim. ca-ra, cdi-si, cd
mutató elemből). — 3. szerepelnek gerundiumok, ilyenek :
yür-tdrd -ig (khal. kur-tele mig elér, eljut) toir-on, tor-ifi körül,
környezve (irod. toyori- khal. toir- környezni), yündülün ke
resztül. — 4. igehatározók és egyéb szók, ilyenek: oiro közel,
oiro-ho közelről, yolo távol, yoloho távolról, yodo által (üres téren),
sopto által (közegen áthatólag), alut által (vmi fölött), bisi kívül,
kivéve (más), ügdi nélkül, so, sö doso (gen.) ban, ben, bele, söy-oho ból, bői, deli ként gyanánt. Ezek közöl ondó, bisi, yolo,
yadna ablativussal, yürtdrd, tusa dativussal, deli, so, sö, ügdi, alut,
yodo, sopto, züra nominativussal a többiek pedig mind genitivussal
járnak.
A már ismert égi (sigi) is, Ugat (és, aztán) üsard (mire)
kötszókon kívül megemlítendők: balia (kh. basa) még, ali gehd
(ha «vagy» mondunk) vagy (aut), ehe gehd (ha «nem» mondunk)
vagy (aut), tin-tin gehd (ha «úgy-úgy» mondunk) úgyszintén,
yari (kh. ydrin visszatérve, ellenben), de, sőt, tlyddd (teingéyddd
az úgy mondásnál) akkor, azon esetben, yada pedig, ugyanis.
Az «és» kötszót igéknél a gerundium fejezi ki, két főnév egymás
mellé rendelésére úgy e nyelvjárás, mint az egész mongolság a
yojar (két) számnevet alkalmazza, a midőn is a megelőző főne
veknek ragját ez veszi föl, péld. szeresd apádat és anyádat
esege eye yojard (al. birtr. acc.) inagla (apa anya kettődet sze
resd). Három főnév összekötésére yurban (három) stb. számnév
használtatik.
A «inert» mondatkötő a következő mondatok valamelyike
által fejeztetik ki: tere jünhab geyddd («az mitől van» mondásnál),
tere jün derhd geyddd («az miről van» mondásnál), terejünda time
jumab geyddd (aaz miért [minek] olyan» mondásnál), tere )üni
tolab geyddd (az «miért» mondásnál, ha azt mundjuk «mi
ért)) ?) stb.
A kérdő ju (magyar -e?) mindig megelőzi igéknél a személyragot, hosszú vagy ikerönhangzó után yu használtatik, péld. aldru-ta öltök vala-e ti ?
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Szójegyzék.
ai- félni; aura* v. caus.
aimag törzs.
aya öregebb fivér, öregebb.
aya-alta gazdálkodás.
ayala- főnökösködni.
ajara csésze, pohár.
ajar sőt, még.
an vadállat.
azad boldogság, szerencse.
azidla- boldoggá tenni.
asa unoka, utód.
asa- terhelni, fölrakni.
asa teher.
at ("gerundium a-) léve, lévén.
atya- (y. 08%®) önteni, ontani.
ada rósz, gonosz.
adisla- áldani; adislagda- v.
pass.
adtli hasonló, egyenlő.
adü jószág, ménes.
adutia(n) (y. adösö) állat, barom,
marha.
asa (y. aca) villa.
asará- hozni; asarül- v. caus.
anzira- (y. anzira-) meghall
gatni.
andalda- cserélni, föl- elváltani.
andalda(ii) csere-, cserélés.
ab- venni, kapni; yudaldaza abvásárolni, venni.
ab- £ib bűbájosság, bűvészet.
abara nagybátya.
abása- (abon- oci-) elvinni, (tkp.
véve menni).

aban fger. ab-) fogva; urdan
han a. eleitől fogva, előröl.
abalyasa huza-vonó.
aborá-, ábor- megmenteni, meg
szabadítani ; aboral n. act.
aboraksa megmentő, megváltó.
ama száj, nyilas, szád; Ígéret.
amar nyugodt, csendes.
amalda- esküdni.
ami élet; amitai adj. poss.
amiorö- föléledni, föltámadni;
amiorül- v. caus.
amitan élőlények, állat. (sing.
amitai).
amisyul lehelet, lélek.
amirolro föltámadás.
ara (y. arö) hát.
ariün tiszta, szent ; ah- a. igen
tiszta, legszentebb.
ariida- megtisztítani, meg- föl
szentelni ; ariülagda- v. pass.
ariyi pálinka, szesz.
árig tiszta; tisztaság, szüzesség.
aril- tisztulni.
arilra- megtisztítani.
arur: yerür a. czivódás, zene
bona.
arra fogás, mód, eszköz, csel,
ravaszság.
árban tiz ; arbatyi tizedik.
alá- ölni; alagda- v. pass. alülv. caus.
ali (y. dli) hol, vagy.
ali, alin melyik.
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alta arany.
altari (p) oltár.
alda- elhibázni, elveszíteni.
aldasvye- (%. áldani orki-) elve
szíteni.
aldar dicsőség; aldarta dicső.
aldarsi- dicsőülni;
aldarsulv. caus.; aldarsülagda- v.
pass.
aldür- elveszíteni.
albatai alattvaló.
eksd épen.
e/e (y. eke) anya.
cye, jeye nagy.
eyerye- büszkélkedni, kérkedni,
nagyra lenni.
ege, egein, egén, leg-.
egesi (y. egeci) nővér; abaja e.
nagynéne.
ehe nem (non).
ezin (y. egén) gazda, úr, tulaj
donos ; geri e. férj.
ezile- hatalmába venni, elfog
lalni, uralkodni.
ede vid. ene.
edege- meggyógyítani.
esege (y. ecége) atya.
ene ez ; enüni ezé; ede(n) ezek.
eb béke, egyetértés.
eratái reménytelt, bizakodó.
ere-, jeré- jőni, megérkezni.
ere- kérni.
erie (y. erge) part, árok.
ériül- forgatni, csavarni.
erye hatalom, erő.
eryetd hatalmas, uralkodó.
erdeni drágaság, ékszer, kincs.

érdem érdem, művészet, tehet
ség.
elbeg bőséges, elégséges.
l&i (ein ge$i) így.
isid verem, gödör, vaczok.
itige- hinni, bizni; itigid- v.
caus.
itigel hit, hitel, hűség.
itigeltdi hites, hűséges.
ida (y. ide. idegen) étel, gyü
mölcs.
idale- étkezni.
idalül- etetni, ételt adni.
ide- enni.
idelgdsi falánk, nyalánk.
idül- v. caus. ide-.
inag barát, kedves, szerető.
inogta- szeretni.
inaglasi szerető, önött.
inaglül- magát megszerettetni.
inadá nevetség.
ime ilyen.
ili világos, látható.
ilia- (y. Hege) küldeni; iliagdev. pass.
ilinseg ősapa.
Hya-, el- kiválasztani.
ilyarül elválasztani, megkülön
böztetni.
iUige szamár.
ildam nyájas, leereszkedő.
oi erdő.
oi(n) ész, értelem, felfogás.
ointoryotoi figyelmes.
oilyo- megérteni.
oiljül- v. caus ; oilya.
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oktoryo ég.
oyi- elhagyni, elengedni, megbocsájtani (cf. y. orki).
oyorod (p) kert.
oh oltói gondatlan, könnyelmű,
rósz.
ojor fenék.
onyon bálvány ; onyo-tergen id.
oso- menni.
ódon csillag ; odo-misi csillagok.
ozür (%. igakor) eredet, gyökér.
ondó külön, félre.
onsolö- különössé tenni.
omoglo- büszkélkedni.
orö-, or- bemenni, ereszkedni,
esni (hó, jég, eső); örül- v.
caus.; yürtá örül- elcsábítani;
reábirni; yol örül- föltámasz
tani.
oron hely, ország; orondo he
lyett (génit).
orüZa- elesni, bukni.
örül v. caus. orö-.
orülalsa- v. coop. örül vid. oröol- lelni, találni.
ólon sok.
olzo zsákmány, fogság.
olzolo- zsákmányolni, fogságba
ejteni; olzologdo- v. pass.
olzololyo n. act. olzolo-.
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öhör maga; öhörö saját, tulaj
don.
ötöl- megöregedni.
ötyöböri eredés, származás, ke
letkezés (cf. y. ösfie-).
ödör nap ; eye v. jeye ö. ünnep;
(pl. ödörhüd).
ödörlö- napolni, jeye ö. nagy na
pot ülni, ünnepelni.
ösöyön kevés, néhány.
öbÖsön (y. öbötcin) betegség.
öböt-, öbödö- betegeskedni.
ömöt- felöltem, felvenni; Ömötyöv. caus.
ör maga, tulajdon; öriö magá
nak vmije.
öri adósság ; öritö adós.
örös'ő- (y. örösio-) irgalmazni,
megszánni.
örösoltöi irgalmas.
örgö- fölemelni, felajánlani.
örgög királyi palota.
Örsö más, külön, magára álló,
különbség.
örbödö-, örböt- sajnálni, fáj
lalni.
ölön éhes.
öltök bőkezű.
öldö- éhezni.

ü- inni; ülya- v. caus.
uyáta okos, értelmes.
ögö- adni; ama Ög- Ígérni; ama uyán okosság, értelem; törölyi
ögölgö n. act.
oiniu. lelkiismeret (a velünk
öho (y. ösie) ellenséges indulat,
született ész okossága).
boszú.
uyanla- érteni.
öhötái (y. öste) ellenséges.
üyi- megszakadni, megszűnni,
ohön maga.
végződni.
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uyá- mosni; uyágda- v. pass;
uyalya- v. caus.; uyalya n. act.
uja- kötni.
ujára- meglágyulni, megindulni;
ujarül- v. caus.
ujalya kötés, szerződés, szövetség.
ujalsa- v. coop.; ujauhan (y. usö) víz.
uhan-yion vízözön.
usar (y. ucir) ok, eset, alkalom;
ról, ről, (génit).
uta hosszú.
utya jelentmény, értelem ; alap
ok. ; utyata adj. poss.
utya-ozür nem, faj, törzs.
una- esni.
uni hosszú.
unta- aludni.
untára- ki-elaludni; untara- v.
caus.
uba: u. ügái mindegy.
ur (y. ör) harag.
urán ország; yan u. icl.
úrit előre, eleve.
úrin hajlékony, engedékeny.
urya- nőni; urrül- v. caus.
uryalan növény.
uréak baj, nyomorúság.
urda előtt, előbb (génit), buryani
u. isten előtt.
urdalian elölről, elől.
ürla- haragudni.
üla hegy; yada-ü. sziklahegy.
uliyam szolgálatkész.
üile dolog, munka, ügy; yal üile
tűzeset, tűzvész.
üilet- cselekedni.

üye- meghalni; üyel ügái halha
tatlan.
üyer ökör, szarvasmarha.
üyin leány, szűz.
ügái nélkül, hiány, nincs.
ügáitái, iigátai szegény.
ühá szarvazatfa.
üje tag, iz, nemzetség.
üjer vízár.
üze- látni, nézni; üzul- v. caus.
megmutatni; ada üze- gyű
lölni ; ülii üze- irigyelni.
üzür vég, hegy.
ünan igaz ; ünará igazán, való
ban.
üre mag, magzat.
üri- elszórni, elhinteni.
üle- maradni; üle£i bai- megmaradni.
ide- fúni.
üliger példa, hasonlat.
üligerlá- példálózni.
ülü több, többé, inkább ; ülügár
inkább.
ülde- űzni, hajtani, üldeni.
keres (p) kereszt.
kovceg (p) bárka.
yaisan = yaisin. hogyan ?
yaira kegy.
yairáta kegyes.
yairla- kegyeskedni.
yaya ketté, szét.
yayasa- elszakadni, elválni.
yayurá- feddeni.
yaja- hajítani, dobni, vetni (ma
got).
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ya&ü oldal.
ya&iür kasza.
yata- megkeményíteni, meg-, ki
szárítani.
yatará- ugrándozni.
yatyu- összezavarni, keverni.
yatyurta szúrós, tövises.
yada hegy.
yada pedig, ugyanis,
yada- szegezni; yadagda- v. pass.
yadalja- megtartani, őrizni, ol
talmazni.
yádud pl. yan.
yan király; e£in y. király (úr)
ő felsége.
yana hol; y. yánahan minden
felől.
yana-jana imitt amott.
yani társ, barát.
yanilá- barátkozni, társalkodni.
yaptayai lapos.
yabirya oldalborda.
yamog minden, összes.
yamta együtt.
yara- yar- nézni, szemlélni,
látni.
yara fekete ; rósz, közönséges ;
gonosz.
yaragda- látszani.
"/arányúi sötét, sötétség.
yar ab (p) hajó.
/aram sajnálat, szánakozás;
yaramta sajnálatra méltó.
yaralta gondozás, gondviselés.
yaramna- sajnálkozni.
^ a n d e , sőt, ellenben.
yariü (/. ydrio) viszonzás, fe
lelet.
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yariuda- ellenezni, ellenszólni,
feleselni.
yarül- v. caus. et pass.; /ara-:
yalü /. kedvében járni, tetszé
sére lenni.
yarsa ellenséges.
yarsalá- ellenségeskedni, hábor
gatni.
yarda- roszat tenni.
yalün meleg.
/cd/a- elfödni, megvédeni, ol
talmazni ; yal/ül v. caus.
/e- tenni, csinálni, önteni.
yeir (/. Wer) sivatag, puszta.
yenyeger ívezet, boltozat, gör
bület.
yesig áldás, szerencse, kegy.
yesiktd áldott, szerencsés, bol
dog.
yeza mikor.
/en ki, kicsoda ?
%eúd: saltag /. iigdi minden baj,
szerencsétlenség nélkül.
yentegle- nyugtalankodni, békételenkedni.
yer (y. k'er) hogyan.
yerí, yirí, kor, idő, mérték.
/erektdi szükséges.
yerür (/. tieröl) veszekedés, czivódás.
/ele- beszélni; sipsin y. vallani,
állítani.
/elén nyelv.
/eleme (p) kenyér.
yelelsetsi- megszólalni, beszélni.
yelinse bűn, vétek.
yeltd- meghajolni, félredőlni.
yelse- v. coop. ^ele-.
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yiumhan (y. yumoéo) köröm,
karom.
yizar határ, vég.
yin, yen kor, időszak, mérték.
yirü (y. Herö) dér.
yiryag szély, vágat, nyirat.
yoito hátsó, jövő, ezutáni.
yoina, yoino után.
yojar (yojqr) kettő.
yojülan ketten, mindketten.
yos pár, kettő; yosót yosöhor
párjával, két-két.
yodo át, keresztül.
yonin kövér farkú juh.
yonö- hálni, napot tölteni.
yobor gyér, szegény.
yopto láda, szekrény.
yoblo- rágalmazni; yoblolso- v.
coop.
yori- korlátolni, körül-bekeríteni,
tiltani; yoriögdo- v. pass.
yorin húsz; yorityi huszadik.
yoryoi bogár, féreg, rovar, soyo-
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yölliönsö béres, szolga, munkás :
fúí: yölhönsöhild).
yuyalá- gyalázni, becsmérelni.
yüsin (y. yöcin, yayocin) öreg, ó,
régi.
yutyará- keveredni, elegyedni.
yudar -on, -en, -ön ként.
yudalda- kereskedni, eladni.
yudla hazugság; yudlar hazugul.
yvsa bárány (•/. yucq, kos,).
yunilag paráznaság.
yupsahan öltöny, ruha.
yupsala- ruházkodni; yitpsalülv. caus.
yubi rész ; yubitai részes.
yürai száraz.
yuryan (y. yurö) ujj.
yursa éles; szigorú.
yursak koporsó.
yüli (y. yaoli) törvény, törvény
könyv.
yjdu- lopni.
yidusi tolvaj.
yjlhe- (y. hűse-) kívánni.
' x-«.
yiihel kivánat, hajlam; yüheltá
yolo távol; yoloyi távoli.
adj. poss.
yoloi, yoloi torok.
yoloitoi torkos; zölön Y. nyalánk. yüsi(n) (y. Jiiiét) erő.
•yiisitd erős, hatalmas.
yöyöinyi csecsemő.
yun ember ; geri y. feleség, nő ;
yödö mezőség, falu.
bühe ügdi y. asszony (tkp. övyödöl- mozogni, munkálkodni.
telen
ember).
yödölmöri munka, foglalkozás.
yünáyi másé, idegen.
yödöhnörsö munkás.
yödiii mennyi, hány; yödüidá yündetdi tisztelt, becsült.
yündele- tisztelni, becsülni.
mikor.
yür
szó (cf. y. Ikurne- beszélni).
yözíin (y. Jcugö) nyak.
yürérkezni, jutni.
yöbiin (y. ütibegön, kiibön) fiú.
yölh'ón izzadtság, bér, fizetés, yürte- részesülni, (dat.); yürtüv. caus.
kölcsön.
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yürtelge részesülés.
yürne- szólni, beszélni.
yül-; hai yülhcin jótevő.
yülci- várni.
yaiyal bámulat, csoda; yaiyalta
adj. poss.
yaksa, yaysa egyetlenegy, egyedül
való : yaysayan dim. yada y.
csupán egy.
yadna kivül (abl.) tünhá y. azon
kivül.
yazá (y. yada) kivé, ki (abl.)
yázása kifelé.
yazar (y. yagar) föld, hely.
yamna- kim élni.
yar- kimenni, fölmenni, eredni,
támadni, fölülmúlni; yaryav. caus. üldezi yarya- kiűzni.
yara: y. yarahar tovább és to
vább menve.
yarat gerun. yar-: árba y tíznél
több.
yal tüz.
yalda- megégetni.
gasi (y. gekci) mondott, neve
zett.
ge- mondani.
gegeríd- megvilágosítani.
gesyi- lépni, tapodni; gesyiülv. caus.
gemsi- bánni, bánkódni.
gemsil bánat.
gemsüge megbánás, bánat.
ger ház, sátorház.
gerel fény, világosság.
gergen feleség.
gersi (y. gereci) tanú.
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gersile- bizonyitani, tanusitani.
yojo czifra.
yojoyoi czifrálkodás.
yorod (p) város.
yoryon (y. yoriyon) csermely.
yol folyó, bél, belső rész, lélek.
yol tengely.
görohö(n) vadállat an- g. idem.
yui- kérni, könyörögni.
yusa harmadizü unoka, kis
unoka (pl. yusanad) asa y.
utódok, maradékok.
yusin (y. yucin) harmincz.
yurhan (y. yörso) toll.
yúrban három, yurbatyi (y. yurbqdoyar, k. yurbadukci) har
madik.
yulinsag az ősapának apja.
güzen (y. guge) has.
gülhdn (gegül-?) úgy nevezett.

hain jó, finom ; haiyan dim.
haisa jól, szépen.
han kincstár, pénztár.
haná- (y. sana-) gondolni, szán
dékolni, emliteni.
hanán (y. sana) gondolat, szán
dék, czél, jelentmóny.
hanamyai tervezés, szándék.
hanabari emlék.
hanül- v. caus. haná-.
hanza (y. sdn^i, =~ aksan a$i)
azt mondják, volt.
hamará- összezavarodni, meg
romlani.
hamna szét.
hamnará- el-, szétszóródni.
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hara (y. sara) hold, hónap.
hal (y. sal) szál, tutaj.
hal- (y. sal-) el-, megválni;
halja- v. caus.
halyin (y. sálki) szél; szeles,
kicsapongó.
hede- bízni.
heri- ébredni, éberkedni, óva
kodni; félni, tartani vmitől.
herge- ébreszteni, fölvidítani.
högö- hők- bontani, rontani; buta
hamna h. szétverni, össze
rombolni.
honi (y. sóni, söni) éj.
hörökso visszatérő, vissza.
hü- (y. sö-, sayo-) ülni.
huyain egészen, teljesen.
hur- (y. sur-) tanulni.
huralta (y. surulta) kérdés.
hur ja- (y. suryq) tanítani; haitida h. jóra tanítani.
huryül- v. caus. hurya-.
huryar (y. suryql) ianítás, tan.
hula (y. sídq) üres, szabad,
tág.
hülya v. caus. hü-.
hüzektdi ájtatos.
hüzegle- (y. sugögle-) tisztelni;
buzgólkodni, bizni.
hünehen (y. sunösö) lélek.
hüme templom.
hűre- hasadni, elválni.
hürgülül- eltöröltetni.
hürde- félni; hürdd- v. caus.
hul (y. sul, segul) fark, vég,
utó; hüldd után; hulddyi vég
ső ; hűld id.
hülde bálvány.

hülde- végződni; hiildeii jeryddd
végre (cf. hul-).
jő,- mit tenni, csinálni; jd£a
mittéve, hogyan ? jdha-sgi
bármittéve, akárhogy is, minden módon ; jdyis yorioso
jümab ! mit tenned tilt.
jaha(n) csont, faj, nem; jahatai
adj. poss.
jada- képtelen lenni, nem tudni
nem birni.
jabá- (y. jqbö-) menni, járni ;
más megelőző igének folyto
nosságát mutatja pl. hanazaj.
gondolkozni, emlékezni; yüri
düláZaj. a szót meghallgatni,
szót fogadni; bejd bariéa j .
magát tartóztatni.
jabadal járás, élet, magaviselet.
jamar milyen.
jeye (y. ike) nagy.
jehen (y. jisen) kilcncz ; jehetyi
kilenczedik.
jeyensin legnagyobb rész.
jer e-, ere- jőni érkezni.
jeren (y. jiren) ki lene z ven.
jorlo- jósolni.
jűn mi? micsoda?
jüma vmi, holmi, tárgy; mint
mutató elem kötige gyanánt
áll múlt idői és személyrago
kat vesz föl; tere hain j . az
szép; űgdij. semmi.
sayá ünnepélyes eskü.
sayama megközelítés, közelség;
sadar-s. közeli, közel való, fe
lebarát.
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sagna- (%4 cigna-) hallgatni,
reáhallgatni, figyelni.
sazan vallás ; sazanta adj. p.
sada- (y. éida , cada-) képes
lenni, tudni, birni.
sadar közel, közeli.
sanar (y. cinar) természet, tu
lajdonság ; sanartai adj. poss.
sabasi sebesült, sérvés. (cf. k.
sah).
sabi tanítvány.
samádu, samda vid. si
sarai (y. carai, cirai) arczszín,
kinézés.
saltag ok, baj, eset.
si (y. ci) te, gen. siríi. pl. ta.
dat. samádu neked.
siyen (y. ciyi) fül.
sine új, fris, üde.
sipsi- megvizsgálni, meggon
dolni.
sipsilge bizalom ; sipsilgetai adj.
poss.
sibeksin szolgáló.
sibel (y. cuböl) csúnyaság, csúf
ság.
sira asztal, trón.
sobün madár.
sor: mü sor kárhozat.
soroi földpora.
solün (y. colö) kő.
sötyör (y. ebikor) ördög.
suhan (y. cusö, cison) vér.
sunya- fürödni.
swhyül- füröszteni.
ált- (sigiL-) szűrni, vizsgálni,
ítélni; sügde- v. pass.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. X I I I .
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süden (y. sudö) fog.
süberi vizsgálat, ítélet, bírálat;
süberíta ítélő, bíró.
sgi (y, cig, cigi) is :jamar-sgi bár
milyen ; jü-sgi, bármi, minden
yen-sgi bárki, mindenki.

zarya- örvendeni, vigadni.
zárjai (y. giryal) öröm, víg
ság.
zible- csalni; ziblesel- v. coop.
£il (y. $il) év.
Zoron (y. giran, jiren) hatvan.
zorjrön (y. ^uryá, k. zurrán) hat;
Soryötyi hatodik.

ta ti, gen. tani.
ta- sejteni.
tair (tári-) metszeni, vágni, körülmetélni ; tairalya n. act.
tail- ki-, szétnyítani, föltárni,
megoldani, levetni (ruhát);
tailagda- v. pass.
tailbari megnyitás, kitárás, megfejtés; tailbaríta adj. p.
tayal dögvész.
tayi- tiszteim, imádni; tayigdav. pass.
tayil áldozat.
taha (y. tasö) el, meg, szét.
tasanyoi kicsapongás, bujálkodás.
tasanyoila- bujálkodni.
tatai kívánatos, gyönyörűsé
ges.
16
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tani- megismerni; taniül- v.
caus.
tahi- tenni, helyezni, letenni, el
engedni; tahiul- v. caus.
tabin (y. tabin) ötven; tabityi
ötvenedik.
tabon öt; tabotyi, tabatyi ötödik.
tara származni, eredni, elter
jedni ; tara- v. caus.
tara- eloszlatni.
tarid vetés, termény, gabona.
taridUan mező, vetés.
tarja- v. caus. tara-.
tarmur gereblye.
talyan liszt.
teisd arra felé, felé; sam t.
feléd.
teisen, teisin igyekezet, törekvés.
tengri ég, szellem.
teza- (y. tezie-) táplálni.
teZal táplálék.
tet azonban, de.
tede azok (pl. tere).
teneg esztelen, bolond.
tendeg (y. temdek) jegy, jel.
tena- megbolondulni.
teridle- eltávozni, eltérni, elke
rülni.
tlya (téingeke) olyan (úgy mon
dó); tiyddd akkor.
tigdt (y. teln gegdd) azután, az
tán (tkp. úgyszólva).
tíhdn (teln geksen) úgymondott,
úgy; t.-sgi mindazonáltal.
tiie- hasonló sorsra jutni,
tisard (y. teingetel, gekser) mire,
(mig úgy mondana).
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tin-tin gehd nemkülönben, úgy
szintén.
tinsdrdn (y. teln geteV) azon
mondására, arra, akkor, azon
nal (a mint úgy szóla).
time (y. teime) olyan.
tö, tön szám ; tö ügdi minden bi
zonynyal (tkp. szám nélkül).
toirül- megtéríteni, megfordí
tani.
toyom nyeregalávaló, pokrócz.
tokto- megállni, megszűnni;
toktö- v. caus.
toktoli szerződés, megállapodás
(statútum).
totyo- irányozni, czélozni.
totyobori szándék, czél.
todorö- világos, nyilvános lenni;
todorjo- v. caus.
toniljo- megszabadítani, meg
menteni.
tono- kifosztani.
tonolso- egymást kifosztani.
topsö összevont, rövid.
topsolö- röviden összefoglalni.
tomir- igazgatni, kormányozni.
törin (y. toiron, tororin) körül;
törinyi körüli.
toryq tartó, edény.
torso akadály.
tola ért, miatt (génit.).
toli tál.
toló oldal.
tölö- számlálni; tolja n. act.
tolyoi fej.
töhö kényelem.
töbhön komoly.
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tömön (y. teme) teve.
törő-, tör- születni.
töröl születés.
törölyi veleszületett, termé
szetes.
töröltö szülött, születésű.
tölö-üzetni.
tuha (y. tusa) haszon, segítség.
tuhatai adj: poss. tuha: baranda
t. mindenből hasznot húzó.
tuhalá- hasznot csinálni, segí
teni.
tuhalasa segítő, segéd.
tüSi (i* tögi) történet, elbe
szélés.
tursa- kémlelni, vizsgálni.
tul- támaszkodni, érintkezni.
tulalsa- egymásba ütközni.
tunhd, abl. tere.
tiiriin fő, kezdet; türüni első.
türü első, először; egén t. leg
előbb, legelőször.
tiirye- kenni, dörgölni, zsurolni;
türyegde- v. pass.

dá- elvállalni, birni; dálya- v.
caus.
dai(n) háború.
dailá- legyőzni, meghódítani.
daya- (y. daya-) követni.
dayi- ismételni; dayin ismét.
dayul- v. caus. daya-.
dat-, dad- hozzászokni.
damzul- közvetíteni (abl.): esegar
damzülza az atya által.
dara- nyomni, eldugni, elrejteni.
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daryan kovács.
dalai tenger.
dalán (y. dalin) hetven.
dali szárny.
dalya- reá bizni.
degiir fölött el.
degde- fölemelkedni.
degdelge fölemelkedés.
demái hiába, hasztalan.
dere on, en, ön, ra, re.
derhá ról, ról; jün d. miről,
miért (cf. dere),
deli ként, gyanánt, hasonlóan.
delyei (y. delekei) föld, telek, te
rűlet ; daida- d. világ.
dilen szelíd, csendes.
dihnsi(n) nagyobb, túlnyomó
rész.
dosyion tüzes, dühös, veszett,
bősz.
doso bent, benne, bele (génit);
belső.
doro alatt, alatt való, alább
való.
doliöto váltsági.
doliön hullám.
doloyonoi tüskés növény.
dolön (y. dolcín) hét; dolotyi
hetedik.
dösin (y. döcin) negyven.
dörbön négy; dörbötyi negyedik.
düyai (y. dü ugei) hangtalan,
hallgatva, csendesen.
düsa ger. düt.
düt- végződni.
divta- hiányzani.
dutag szükség, hiány.
16*
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duda- kiáltani, hivni, szólítani.
düsa folyvást, mindig.
dün (y. dó, dayon) hang, dal;
tengrin-dün mennydörgés.
dura(n) akarat, kedv.
duradá- említeni, emlegetni.
durta kedves, tetszést találó.
durla- akarni, kedvet kapni,
beleszeretni.
dűld- hangoztatni, dalolni, hal
lani ; dülya- v. caus.
dülyabari hallomás, hir, tudósí
tás.
dü öcs; aya d. testvérek.
dür- megtelni; dürsára egészen
(teltig).
düre (y. duri) alak, képmás.
düri- legyőzni ?
dürge- tölteni, teljesíteni.
dilrla- ábrázolni.

sak (y. cak) idő, időszak.
sayilya- v. caus. sayi-: y. s. vil
lámlást csinálni.
sayan fehér, tiszta.
sázala- elhatározni, eldönteni.
gatya- jóllaktatni, kielégíttetni.
satyulan (y. catyolqn) jóllakott.
sáda túl.
san pléh.
sapsalan kaszáló, rét.
sazile- megtanulni, emlékeze
tébe, szivébe vésni.
sek idő, alkalom.
sesen okos.
seber tiszta.

sereg hadsereg.
sel mélység, gÖbe.
sö, soya, son -ban, -ben; uhansöyi vizben lévő, vizbeli; söyoho -ból,-ből.
soyo: s. yoryoi féreg, rovar.
soya -ban, -ben, alatt (időről) :
sadaya s. a lehetőleg, kitelhetőképen.
sol kemencze.
suk együtt, összes.
stiyari- visszariadni.

ccrkov (p) templom, egyház.

zá- (y. giá-) mutatni.
zailá- eltávozni, kerülni (abl.)
zailül- v. caus. zailázaya szély, határ.
zayalá- határolni.
zayuhan hal.
zaja-(y. jo/a-^teremteni, létesí
teni ; zajagda- v. pass; zajalya
n. act.
zan erkölcs, jellem.
zafdai jellemes, jellemű, termé
szetű.
zadayai korlátlan, szabados, fék
telen ; ama z. fecsegő, fékte
len szájú.
za~n elefánt.
zabhur rés, repedek, időköz.
zar (y. gar) hir, hirdetés.
zaryu bíráskodás, Ítélet, bünte
tés.
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záriig parancs.
zala- fenyíteni, büntetni.
zalarul- kiegyenesíteni, igazí
tani.
zalbaril imádság, könyörgés.
zd (y. ge) no, igen, jól van.
zet (y. $es) vörös réz.
zetyer akadály, csáb, kisértet.
zeme hiba, vétek.
zerge szer, sor, rend, féle, fajta;
hula jabya zerge a henyélés ;
ügáitái zerge szegénység ; tűni
zergar a szerént.
zergetá, zergetái adj. poss. zerge,
köteles, tartozó illő.
zeli kamat, uzsora.
zoyit illő, rendes.
zoyildo- kibékülni, egyezkedni.
zon, zo (y. $on) nép.
zonyioli- igazgatni.
zobo- szenvedni.
zobolon szenvedés.
zorig szándék, ezél.
zorikto adj, p. zorig.
zoriglo szándékozni, czélozni.
zoltoi szerencsés, boldog.
zösÖ (f. gori) szerzemény, va
gyon.
zöb helyes, jó, illő; z. ügai hely
telen, nem illő, ellenséges.
zöbtoi illő, kellő, helyes.
zolön puha, lágy.
zuhar aljas, ocsmány.
zut csúnya, piszkos, ocsmány;
(cf. y. gudqr)
zün (y. gön) száz.
zur- írni; zuragda- v. pass.
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züra közben; or z. egymás kö
zött.
zuríd- v. pass. et caus. zurzü- magára ölteni, fölvenni ;
zülge- v. caus.
züil osztály, féle, fajta; zühen z.
mindenféle.
zühen (y. gusö) szín, külső, alak.
zün bal, kelet.
züryen sziv; yol züryar tiszta,
egyenes szivvel.
züryele- igyekezni, törekedni,
buzgólkodni.

nai remény, bizalom.
naida- reményleni.
naidalya remény.
naiman (y. ndima) nyolcz; naimatyi nyolczadik.
nairtai mulatságos, víg.
nahan (y. nasö) életkor; nahanda mindig.
najan (y. najin) nyolczvan.
ndtyará- gúnyolni, tréfát, bolon
dot űzni (acc).
ndda(n) játék.
naran nap.
nalajai nagylelkű.
negen (nigen, nege) egy.
negetá egyszer, egyizben.
negetye- egyesíteni.
nere(n) név.
nerele- nevezni.
nihi (y. nis-) repülni.
nile (y. neile-) egyesülni; nüül
v. caus.
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noir alvás, nyugvás, álom.
noyön (y. noyq,) fű.
nojan (%. nojan, nojin) úr.
nom vallási tudomány.
nomoyon csendes, békés, szelid.
nomso Írástudó.
nomlo- tanítani, szólni.
nögö a más, a többi.
nu költözni, vándorolni; nülgev. caus.
nügel bűn, vétek.
nö/ödüi néhány, kevés ; n. bolöt
nem sokára (cf. kai. nekedüi,
negekedüi).
nögö második , másik , többi,
(cf. nögöt).
na- nyitani.
nü- eldugni, elrejteni.
nüdayar alattomosan, titokban.
nüca titok.
úücatu titkos, rejtett.
ivarján (y. nurö) hát, hátgerincz.
niiden (y. nidün, nudö) szem.
riüsegen (y. nucögei) meztelen.
nür arcz.
•
pasya (p) húsvét.
pinsalá- tánczolni.
prorok (p) próféta.

bai- állani, leani, élni; baiya
lévő, minden ; bailya- v. caus.
baidal állapot, élet, természet.
bakéi tanitó.

baya kicsiny, kiskorú.
baha (y. basa) még, megint.
bajar öröm, vígság, hála; bajarta
adj p.
bajarla- örvendeni, hálát adni.
bata erős, tartós, szilárd.
batalá- megerősíteni.
bara tigris, párducz.
bara- végződni, elfogyni, kime
rülni.
bar a vagyon, holmi.
barag: begin b. yarza az illendő
séget szem előtt tartva {cf. y.
bárok).
baran minden ; baranda mind
össze.
bari- megfogni, tartani; beja b.
magát tartóztatni; örgön b.
fölajánlani; yudláryü ariha b.
az embert rágalmazni.
bariul v. caus. bar7barün jobb.
barlak szolga.
balai homály, sötétség, vakság.
báláira- elhomályosulni; balairalya n. act.
begin testi, külső (cf. beje).
beje test, maga.
bedére- keresni.
belai vala, volt.
belet-, beled- készíteni.
bi én, gen. mini pl. bidá; dat.
namada.
bi (y. ir. bui) van.
bi oldal, rész; bidá oldalt, felől,
előtt; barün b. jobb felől ;
yöbulid b. a gyermekek előtt.
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bisi más, nem az,* nem olyan,
kívül, kivéve.
bisiyan piczi, kicsiny.
bisig irat, levél, könyv.
bilik bölcseség; érdem b. id.
bot- fölkelni, futni.
botyo- fölkelteni, fölkelni en
gedni.
botiul szökevény, csavargó.
bodö- (y. bos) fölkelni.
bodoryo- elszánni, elhatározni,
megfontolni.
borü ferde, visszás, helytelen.
borülá- elfordulni, ferdülni.
borúiul- v. caus. borülá-.
bol- válni, lenni vmivé; yaysatügi yarydha bolyo nem csak
azt látja.
boli- megszűnni, kedvét vesz
teni.
bolyo n. ag. fut. bol- : az igék
infinitivusának abl.- sával,
» azonkívül hogy« mondatkö
tőt fejezi ki.
bolyo- létesiteni, semmivé tenni,
változtatni.
bolyul- v. pass. bolya- vid. bol-.
böyö erős; boyösö erősen.
böy'özö- megerősödni.
bötö egész, egészen.
bori minden (cf. baran) ; igen,
leg-; odor b. mindennap; zühen
b. mindenféle.
bű- leszállni; bülya- v. caus.
yara bü- megirigyelni.
bu, bü ne.
buján erény, jó cselekedet.
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bujansa erényes; (y. bujanci).
bujanta erényes; (pl. bujantan).
buta szét szórt.
butára- szétoszlani, szétszó
ródni.
buzar piszkos, bü.
burítag fertő, csúnyaság.
buryan isten; ezin b. úr isten,
buryasid, pl. buryan
bula- elásni, eltemetni; bulagdav. pass.
bulid- rabolni, fosztani, erősza
kot használni.
bü (y. bitege, bité) ne.
bügedá minden, összes.
bühetái öves, férfi.
buta- végezni, befejezni, teljesí
teni.
bütelge beteljesítés.
büri- borítani, bevonni.
bürye- betakarni, borítani, födni.
büryelge takaró, borító, fedő.

maya vid. miya(n).
masag böjt.
marta- elfeledni.
malya sapka, föveg;. yan-m. ko
rona.
mai marha, jószág.
meye ravaszság, csel, fogás.
meyele- megcsalni.
mejetá, meyetd adj. p. meye.
me-tereazonnal;
(cf.y.möndaro)
meda(n) tudat, igazgatás, hata
lom.
medatdi kormányzott, alávetett.
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mede- tudni, igazgatni, kormányozni ; medegde- v. pass.
medül- v. caus ; mede-; medüUi
jaba- engedelmeskedni.
miyan hús.
minyan ezer.
miéi: odo-misi csillagok.
mo£o (y. mogi) megye , tartomány.
mónyó örök.
móngó(n) ezüst, pénz;
mösyi- nyomozni, üldözni.

móri ugyan, valóban, igazán.
mór nyom.
morgó- hódolni, tisztelegni.
morgói tisztelet, hódolat.
mü (y. mö, mayo) rósz.
muyar vég.
muyarda- végződni.
müsa roszúl.
mular roszaság, gonoszság.
mülul- megsérteni.
láma pap.

A török-tatár nyelvek etymologiai szótára,
A török-tatár szókincsnek az Összehasonló nyelvészet alapján
való etymologikus fejtegetése a tárgyalandó anyag világosságát
tekintve egy részt nem oly nehéz ugyan mint hasonló törekvés az
árja, vapy sémi nyelvek terén; másrészt azonban több veszélylyel
is jár, mert az alapvető hanganyag gyakori is nagy hasonlósága a
szófejtegetésnek tudvalevőleg nagyon sikamlós útján olyan tévedé
sekbe ejti az embert, melyeket bonyolultabb és nem oly könnyen
áttekinthető nyelvelemeknél már' azért is jobban el lehet kerülni,
mert ott a csalogató analógia csábításai nem bántják annyira és a
rögös pályán megfontoltabb lépéssel kell haladnia. A mi pedig a
török-tatár nyelvek terén az etymologiát leginkább megnehezíti,
az, hogy egyáltalában nincsenek régibb nyelvemlékeink, azaz nem
pillanthatunk be az átmeneti fokozat ama viszonyába, melyben,
hogy pl. az árja nyelvekről szóljak, a classicus nyelvek vannak a
szanszkrittal. Ámbár az az eszme, hogy a szanszkritot anyanyelv
nek tekintsék, régen elavult, nagy fontnssága mint médium a
hangbeli és fogalmi rokonsági fokozat világos föltüntetésére mind
azonáltal kétségen kivül való, és az újabb testvérnyelvek össze
hasonlító tanulmányával egyetemben rendkívül nagy hasznát
veszszük az összes árja nyelvterület megismerésében. Egy ilyen
factorról a török-tatár nyelveknél egészen le kell mondanunk. Nincs
erre vonatkozó kiinduló pontunk, mert először törökül a török nép
kulturviszonyainál keveset, vagy ritkán irták és az irodalmi nyelv
czímét csak itt-ott lehet néha rá alkalmazni, és mert másodszor a
legrégibb, eddig előttünk ismert emlék, t. i. a Kudatku Bilik 1069.
évből származik, tehát csak nyolczszáz éves, és korántsem vág
bele abba a korba, melybe olyan népcsoportosúlást sejthetünk,
mely a ma előttünk ismerttől lényegesen különböznék. Nem szaNYELVTUD. KÖZLEMKNYEK. XIII.
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bad továbbá arról sem megfeledkeznünk, hogy a most említett
nyelvemlék és a mai ujgur, azaz Keleti-Turkesztan nyelvének
összehasonlítása a török nyelv föltűnő állandóságáról tanúskodik ;
mert míg a Kudatku Bilik szövegét minden kelet-turkesztáni, sőt
minden középázsiai általáben könnyen megérti, a Niebelungok
nyelvéről és a mai németről például, bár az időkülönbség nem oly
nagy, még se lehetne hasonlót állítani. A legjobb esetben tehát
mai napságig csak az ujgurt, nevezetesen pedig a Kudatku Bilik
nyelvét vehetjük olybá, mint a török szanszkritját, különben azon
ban arra a gyönge vezérfonalra vagyunk utalva, metyet a történeti
hagyomány nyújt a megtörtént újabb népcsoportosúlására vonat
kozólag.
Mindenek előtt oszszuk a török nyelvterületet két részre,
még pedig északira és délire ; az előbbihez számítjuk aLena-tól a
Jeniszei-ig, jobban mondva s szajani hegység északi kiágazásaiig
terjedőt, a jakutot és koibal-karagaszt a legközelebb rokon nyelv
járásokkal együtt; az utóbbihoz ellenben a török nyelvek hosszú
lánczának mind azon egyes szemeit, melyek délnyugati irányban
Khina belsejétől egész a Dunáig vonulnak. Mind a kettő, a mi az
alakot és anyagot illeti, közel áll a mongol-mandsuhoz, de mint
hogy a tulajdonképi töröknek és nem az egész nyelvcsaládnak
etymologiáját tűztük ki czélúl, ezekre a legkeletibb tagokra egy
előre már csak azért sem lehet tekintettel, mert először az ilyen
szándék dolgozatunk keretét nagyon is megbővítené, és másodszor
mert véleményünk szerint a mongol-mandsu, a mi a tulajdonképi
népnyelvet illeti, nem esik még úgy a kutatónak keze ügyébe, mint
a török. Továbbá az analógia viszonya is sokkal bensőbb a tulaj donképi török nyelvtest egyik tagjai, mint az utóbbiak és a mongol
kö.íött, és mint egyes, a czímen világosan jelzett összekötő ponto
kat csak a keleti határterület legszélsőbb csúcsait, t. i. az ujgurt,
altajit és jakutot vehetjük számba. Hogy aztán a mongol-mandsu
hoz v-aló szorosabb Jüzödés eme momentumaiból kiindulva, az
utóbbiban az egész család legrégibb forrását, vagy legprimitívebb
részét kell-e keresnünk, arra nézve eddig nincsenek biztos ada
taink. Ha tekintetbe veszszük azt a körülményt, hogy egy nyugat
ról keletre való vándorlásban alak és anyag mindenütt tisztábban
maradt meg, talán ilyen nézet jogosult volna, ha épen a földrajzi
kiterjedés ezen theoriája jelentékeny kivételeket nem tüntetne föl,
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így pl. a csuvas, melynek hangtana sok esetben régibb korra utal
mint maga az ujgur. Ha tehát szigorú következettséggel tekintjük
a dolgot, magukból a földrajzi és történelmi viszonyokból még nem
következtethetünk a különböző ágak nagyobb vagy kisebb korára
s ennél fogva csak úgy kaphatunk a korbeli viszonyokra némi föl
világosítást, ha az illető népek műveltségi állapotait és az ezekkel
összefügga társadalmi föltételeket is tekintetbe veszszük.
Most tehát a nomádok és a megtelepedett népség törökségéről akarunk szólni. Valamint az utóbbinál az ujgurt, úgy kell az
előbbinél az altajit mint azt a részt tekintenünk, mely primitív
alak- és szókincsénél fogva viszonylag régibb ruhában tartotta
fönn magát, és etymologikus kutatásoknál szintoly értéke van mint
az ujgurnak az irodalmi nyelvben. Ha nyugati irányban e két vég
pontból kiindulunk az előbbinél, t. i. a kara-kirgiz, kazak, turkoman és a jürükök nyelve között Anatóliában ugyanazon fokoza
tokkal találkozunk, mint a második résznél, t. i. a csagatáj, kazán
török, azerbaidsan és oszmán között. Hasonló okok mindenütt
hasonló következményeket idéztek elő, mert valamint a nomádok
nyelvében kényszerűit, vagy önkénytes vándorlások, a megtelepe
dett népekkel való erősebb vagy gyöngébb érintkezés maradandó
emlékeket hagytak hátra; úgy viseli magán a megtelepedettek
nyelve is a közönkénti idegen kulturhatás, sőt a társadalmi és
állami élet mindennemű mozzanatának világos nyomát. Ha tehát,
mint liadloff helyesen megjegyzi (Proben der Voikslitteratur der
türkischen Stámme Südsibiriens I. Theil [TextJ. XIII. 1.), Délszibiria és a dzungariai sivatagok dialektusai az iszlám kiforgató
hatásától mentek maradtak, mert köztük a legtöbb törzs még ma
is az eredeti saman vallás híve és a mohammedánokkal sohasem
érintkezik szorosabban, — másrészt nem mellőzhetjük azt sem,
hogy pl. a kara-kirgizek, bár már régóta ragaszkodnak az iszlám
hoz, mind a mellett, az Alai-hedység völgyeiben viszonylagosan
seclusiv életüknél fogva jobban elzárkózhattak az idegen moszlim
hatás elől mint a kazakok és kara-kalpakok a khánságok északi
részében. Ép így van az irodalmi nyelvvel is. A Kudatku Bilikben
alig lehet egy-két arab-perzsa szót találni, még Allali és Pejgamber
neveket is többnyire Tengri- és Jolauc-al fejezi ki. A csagatájban,
azaz a khánságok törökségében, melyről Babér és Mir Ali Sír
előttről nem sokat tudunk, az időszakonként jelentkező török
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nemzetségi mozgalmak élénk nyomokat hagytak hátra, és míg az
azerbaidsani, turkoman és oszmán a tatárok betörése előtt nyelvjárásilag még semmit sem különböztek, mai nap minden egyes
nyelven világos nyomait látjuk a társadalmi és ethnikus eonstellatióknak. A török nyelvterület északnyugati részében hasonlót ve
hetünk észre. A mostani Déloroszországban levő törökség, melyet
Dr. Blau 0 . a kumanokról szóló tudós értekezése után senki sem
fog többé egy a mongolokkal bevándorlott török törzs nyelvének
tartani, egyrészt világos jeleit mutatja a keleti török nyelvágnak,
sőt ezeket sokkal hívebben megtartotta mint néhány századdal
később déli Ázsiába bevándorolt testvérei, míg másrészt a vallás
különbség nem maradt következmények nélkül, mert a kerecsen*)
(keresztény tatárok) nyelvjárása, melyre az arab-persa befolyás
nem hatott annyira, aránylag tisztább és primitívebb mint a ka
záni és nogaji.
Minthogy egy anyanyelv fölvevésére konkrét bizonyítékokat
nem hozhatunk föl, csak a már gyakran említett keleti két vég
pontot, nevezetesen az ujgurt és altájit vehetjük föl mint legrégibb
testvérnyelveket, és az etymologikus kutatásnál az összes területet
minden izében részében hasonló figyelemmel kell átvizsgálnunk.
Mind a mellett, hogy az egyes tagok eltérése gyakran oly termé
szetű, hogy inkább nyelvjárásoknak mint test vérnyel veknek tekint
hetjük őket, a töszótagok értelmezésénél mégis meg kellett tarta
nunk azt a sorrendet, mely a hangi ós fogalmi összetartozás
világos föltüntetésének legjobban megfelelt, az elveket pedig, me
lyeket könyvem kidolgozásánál szem előtt tartottam, a követke
zőkben igj^ekeztem összefoglalni.
A.

A töszótag.
1) Vájjon az úgynevezett anyagszót a török-tatár nyelvekben
mint gyökeret, vagy egyelőre csak mint tőszótagot tekintsük-e,
az olyan kérdés, melyet még mindeddig sem döntöttek el véglege
sen. Eészemről mostanáig óvatosság tekintetéből csak tőszótagokat
volnék hajlandó föltenni, minthogy vannak példáink, melyekben a
*) V. ö. Bálint: Kazáni-tatár szótár; továbbá Pervii Opit
Szlovar narodno-tatarszkago Jazika. Kazán 1876.
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gyökér az alapszóból és egy később hozzájárult affixumból oly
módon alakúit, hogy csalódásunk csak mélyebb vizsgálat után
derül ki. így pl. um v. un (liszt) og -ov-bó\ (dörzsölni, összemor
zsolni) csak ofjum, ovum, öum összevonása és tulajdonképi gyökér
nek a török liszt szónál csak u-t tarthatjuk. Szintolyan a viszony
ezeknél i s : es (társ) e/c-ből (párosítni, társítni), égis, été, es; kos
(összetenni, hozzáadni) koj-us, koús-hól; jum-sak (puha, lágy,
málló), tulajdonképen jogum-sak, jőum-sak (szétdörzsölt) jog-hói
(dagasztani); jas (halk, lassú) javas, jáas-hől stb. Az itt fölsorolt
példák számát könnyen szaporíthatjuk és így elégségesen igazolva
van egy tőszótag felvétele gyökér helyett.
2) Alakjára nézve a tőszótag vagy t r i l i t t e r a l i s , vagy
b i l i t t e r a l i s , némely esetben azonban egyetlen egy magán
hangzóból is áll, mely előtt a szókezdő és szóvégző hang idővel
eltűnt. Trilitteralis tőszótagok bar (menni) fter.(adni) k'ól (tó); bilitteralisok ac (nyitni) il (kötni) öl (nedves) efí (bő, messze), végre
egytagúak u (álom) u háló).
3) Ha jobban megvizsgáljuk a trilitteralis és bilitteralis tő
szótagok között levő viszonyt, csakhamar arról győződünk meg,
hogy az utóbbiak csak később támadtak, még pedig a szókezdő
mássalhangzó elvesztése után, tehát csak a másodlagos alakot, a
trilitteralisok ellenben az eredeti alakot tüntetik föl. Legjobban
kitűnik ez a következő összeállításából, a hol az illető példák majd
egy és ugyanazon, majd ismét különböző egymás között szoros
rokonságban levő nyelvek szókincséből vannak véve, melyeknek
fordításánál nem a fontos, hanem az általános fogalmat tartottuk
szem előtt. Ezen czélból hasonlítsuk össze egymással a következő
47 tőszótasot.
ac—cac—ceé (nyitni, kinyitni).
ag—bag (háló, kötés).
ojt—hajt (hajtani).
ala—ujalau (láng).
al—tal (alacsony).
am—kam (orvosság).
ar—jar (szegény, sovány).
araiad—karalas (zür-zavar).
as—kas (nyereség).

as—kas (dörzsölni).
az—jaz (tévedni, hibázni).
egir—tegir (körbe menni, for
gatni).
ege—jege (úr, birtokos).
eh—tek—tak (hozzátenni).
et—tat (jó, békés).
em—merne (mell, szoptatni).
eh—ken (tágas, bő, kényelmes).
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ik—-jik (elfonyadni).
ong—-jak—sak (helyes, jó).
ile—bile (-val, vei).
or—bor (korán, először).
il—jil (év, esztendő).
ot—-vot (tűz).
iné—tinc (csöndes, nyugodt)
ok—jok (fönt, magas).
inéa—jiníu (gyönpy).
osuk—bosuk (puszta).
ip—jip (kötél).
öl—höl (nedves).
it—-jit (megérkezni).
öé—köé (harag).
is—tié (bent).
öl—böl (osztani).
im—kim (megindít, érint).
ögri—bögri (görbe).
ili—-jili (meleg).
örsele—törsele (össze-, darabokra
ir—jir (dalolni).
törni).
igi—jigi (sírni).
ömek—körnek (segítség).
iz—kiz (forró meleg).
uziui—vurun (hosszú).
is—jis (világos, derült).
üz—j'úz, jii'•£ (fönt, -n, sat.).
ol—bol (lenni, válni).
ur—vur (ütni),
4) A bilitteralisok kölcsönös viszonya a trilitfceralisokhoz
nem annyira egy és ugyanazon nyelv körén belül, mint inkább
több testvérnyelvnél tűnik elő. A csagatáji például bizonyos esetekbeo szereti megtartani a szókezelő mássalhangzót, melyet az
oszmán már elvetett. így bol-ol, keng-en, bile-ile stb. Ide tartozik a
szókezdő s-nek gyakori eltűnése a jakutban, míg a csuvasban egész
sereg olyan labiálissal kezdődő szó van, melyeket másutt csak
mint billitteralisokat ismerünk ; pl. vul-ol (ő) vwdwr-otuz (harmincz)
vagur-öküz (ökör) stb. Az a körülmény, hogy a régi hazától távo
labb eső és az idegen befolyásnak inkább alávetett nyelveknél a
szókezdőnek eltűnése gyakrabban előfordul, arra vett bennünket,
hogy a trilitteralisokban eredeti, a bilitteralisokban pedig másod
lagos alakot födözzünk föl.
B.

Hangcsere.
5) Az után, a mit Boehtlingk jakut nyelvtanában a török-tatár
nyelvek hangtanáról annyi elmével és tudományossággal mondott,
nehéz volna itt valami lényegesen újat mondani. Nem is másért
teszünk itt tehát néhány általános észrevételt, mint saját eljárá
sunk világosabb megértése kedvéért.
6) Ha közelebbről vizsgáljuk azt a szabályt, melyet a török
tatárban a hangcsere követ, mindjárt ószreveszszük, hogy a) az a
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szabály, melyet eddig egy és ugyanazon nyelv körében megfigyel
tek, a különböző testvérnyelvek kölcsönös viszonyában jut teljes
érvényességre; sőt sok esetben épen az egésznek összehasonlító
áttekintéséből kiindulva állíthatjuk föl és állapíthatjuk meg az
illető szabályt. Míg pl. aj-nek í-vel váltakozását a szó kezdetben
a tulajdonképi törökben csak sejthetjük (v. ö. jok-tok), addig ez a
viszony az ujgurban és jakutban már sokkal világosabb, és a koibal-karagasban, a hol minden török szókezdő J-nek cl és i (olv. gy,
ty) felel meg, e két hangnak úgy szólván átmeneti pontját lehet
fölismerni, b) Mássalhangzóknál a szókezdő kevesebb változásnak
van alávetve mint a szóvégző, ellenben a magánhangzók, akár
mint szókezdők a bilitteralisokban, akár mint belső hangok a trilitteralisokban, oly gyakori változásnak vannak alávetve, hogy
némely esetben még az euphoniának különben szigorúan megtar
tott szabályára sincsen tekintet, és gyakran ugyanazon szótagot
itt alhangú, ott pedig fölhangú magánhangzókkal találjuk; pl.
ane-ene (anya) aitmak eiímek (mondani), van továbbá nagy számú
tőszótag, melyekben o vagy w majd szókezdő, majd belső hang és
a melyek ö-re és ü-re változnak, c) Bilitteralis tőszótagoknál a
szóvégzönek sokkal ritkább mint a trilitteralisoknál.
7) Minthogy a magánhangzók változása, akár egy és ugyan
azon nyelv, akár az egész család körében, nem olyan, hogy a hangi
analógia föltüntetésénél különös nehézséget okozzon, különösen a
mássalhangzókkal fogunk foglalkozni, melyeknél a hangcsere
gyakran oly nagy, hogy egy tőszótagnak szókezdője ugyanaz cso
portnak majd minden variatiójában előfordul.
8) A legtöbb változásnak a gutturalisok, a török-tatár más
salhangzói anyag legnagyobb része, vannak alávetve ; még pedig
szó végén sokkal inkább, mint a szó kezdetén. Mint szókezdő, ós
mellesleg jegyezzük meg mindjárt, hogy keleten a gutturalisatio
majd mindenütt erősebb, mert erősen aspirált eh-vei*) találkozunk
ott, a hol az oszmánok egyszerű /c-val élnek — a k következő vál
tozásoknak van alávetve, a) k^=Ji. V. ö. kap-hep (mind együttesen),
*) Ezt a cli-t tehát mindvégig /í-val jelöltem és még ott sem
tettem kivételt, a hol Boehtling /-val és Castrén x-val él, még pe
dig azon föltevésben, hogy e tanulmány iránt érdeklök a kaf és
kef belértékét úgy is képesek megitélni.
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köl-höl (tó, nedvesség), b) k = c, s. V. ö. kak-éak (ütni, verni) kaksak (aszott, száraz). A mit a szókezdő k gutturalisatiójának külön
böző fokát illetőleg mondtunk, az még inkább kitűnik, ha mint
szóvégző szerepel. A nyugati törökben megtörtént affixálás után
itt is vehetünk észre lágyulást, sőt némely esetben a k egészen el
is enyészett. V. ö. ujg. sárik, kuruk és jak szókat, oszm. sári
(sárga) kuru (száraz) ésjaa (zsír) szókkal, továbbá ujg.: ak-ir (ne
héz) kak-urmak (roston sütni) és oszm. air, káurmak. Némely
nyelvben, mint a kazaniban és az altajiban a szóvégző k eltűnése
egy affixum előtt majdnem szabálylyá vált, és a hányszor diphtongusra akadunk, majdnem mindannyiszor a tőszótagban meg
volt gutturalis elenyósztót sejthetjük. Nem ritka továbbá a szó
végző k-nak g, j és ?;-vó lágyulása ; így : dök-mek, d'ógmek, döj-mek
és döv-mek (ütni, verni), tök-rek, töj-erek, töv-erek (kör, kerület),
kog-mak, kov-mak (hajtani, űzni, kergetni) stb. A szóvégző k to
vábbá még b vagy ^-vel is váltakozik, mint ek-ab (hozzátenni) és
végre meg kell még említenünk a szóvégző k vagy k orrhangosítá
sát, mit — ilyenekben veszünk észre mint ok-ong (jó, helyes), töktöng (csavarni, forgítni), jak-jang (égni).
9) A szókezdő,; első sorban s-vel váltakozik. V. ö. a jakutnak
kölcsönös viszonyát a keleti és nyugati török nyelvekhez ; ez a
változás még az utóbbiak körén belül is előfordul; így jak-sak
(egészséges, üdvös) jöb-söb (illő). J még c i-vel is váltakozik, a mi
a kirgizben és kazaniban majdnem szabálylyá lett. Végre í-vel
váltakozik a j , m i n t : jal-tra — tal-tra (villámlani) JO/Í-ÍÜZC (domb),
és mint szókezdő néha egészen el is tűnik, mint a 3. §. alatt föl
sorolt példákból legjobban lehet látni. Mint szóvégző a j legtöbbnyire í-vel váltakozik, gl. jaj-jat (terjeszteni), tíj-tit (eltiltani), tojtot (jóllakatni), boj-bot (növés, termet) stb.; azon fölül még s, z és
r-vel. V. ö. ajas-at-ar (a láb jelentésű török szó tőszótagja).
10) A szókezdő t, nem tekintve rf-vé lágyulását, többnyire
c-vel váltakozik; v. ö. tob-cob (csomó, rakás), tiik-cük (alap, fenék)
és A;-val; v. ö. til-kil (szétdarabolni, összevagdalni) tir-kir eltörni.—
Annál gyakoriabbak változásai mint végző, még pedig a) c, i-vel;
pl. bit-bié (metszeni) ket-kec (elmenni vmi előtt) köt-köc (elhúzni)
stb. b ) j és s-vel; mint bat-baj-bas (lealacsonyítani, nyomni,tiporni).
11) A labiális b, p, f, v és m gyakran váltakoznak egymás
között, mind nagyobb, mind kisebb körben. Míg például Kelet-
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turkesztánban mindenütt p-t találunk, a hol a khánságokban b
hangzik és a nevezett részekben / is váltakozik p-Yel, addig az.
altajiban kizárólagosan csak egy szókezdő p van. Hasonlókép a
csagatajban gyakran használnak m-t mint szókezdőt, a hol az
oszmán 6-vel él. V. ö. csag.: men, mimnek, muz, muru, mojun, mor
és oszm. ben (én) binmek (fölszállni) buz (jég) buru (nád) bojun
(nyak) bor (barna), b még j-vei is váltakozik, mint: sub-suj (víz)
és m vagy mb-vel; pl. kap-kam (elzárni) hep-hem (mind, mindnyá
jan) kom-komb (púp, bütyök) jam-jamb (postaállomás).
12) A sybillans s, s,z és § részint egymással, részint a rokon
dentalisokkal, t, d-vel és c, f-vel váltakoznak. V. ö. süt-süé-cüé
(édes, ízletes, tej) söl-cöl (hervadt, puszta) sal-tal (dobni, lóbálni,
hintálni), bos-bnc-bot (puszta, kopár, sivatag, üres). Z gyakran
még r-vel is váltakozik, mint kör-köz (látni, szem) kaz-kar (va
karni, kaparni) boza-bor (szeszes ital). Az említeti sybillansokhoz
sorakoznak még c és z kettős kangok, melyek épen nem tartoznak
a török nyelvek ős hangjaihoz és a legtöbb esetben s, s és í-re
lehet visszavinni.
13) L és n mint szókezdők a tulajdonképi török nyelvekben
nincsenek meg, és mint ilyenek, az idegen szók és néhány affixum
kivételével, csak néhányszor fordulnak elő. A keleti török a szó
kezdő l-t még könnyen kiejti, az oszmanli csak úgy, ha magán
hangzót tesz elébe; így: iliman (öböl), ilimon (czitrom) liman,
limon helyett. Mint szóvégző az l váltakozik j-vei, pl. ül-üj (rész),
sil-sij (dörzsölni, törölni); w-vel, mint kil-kin (szúrni, vágni), colcon (tompa) és r-vel, pl. tal-tar (nagy, tágas, teres), tül-tür (szem
közt, átellenben).
14) Az imént mondott még inkább vonatkozik az r-re, me
lyet mint szókezdőt a nyugati törökségben csak egy elébe tett
magánhangzó segítségével ejthetni ki. így csinált az oszmanli a
Russ (orosz), Rum (görög), ráki (pálinka), ráhat (béke), ruze (böjt)
idegen szókból urus, urum, uruz', iraki, irahat szókat; sőt eredeti
török szókban, a hol r-vel kezdődő affixum fordul elő, hangválto
zás (Lautverschiebung) történt. így lett pl. cob-ra (leves), jap-rak
(levél), baj-rak (zászló), baj-ram (ünnep), top-rak (föld), ög-renmek
(tanulni) alakokból a nép nyelvében corba, jarpak, barjak, barjam.
torpak és örgenmek. A hangcserében r 2-vel váltakozik. Lásd 12. §.,.
továbbá Z-vel, mint tir-til (törni), kor-kol (kar) és 7-vel, pl. kirNYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. X I I I .

17

258

VÁMBÉEY ÁRMIN.

kij (törni, vágni), mely utóbbi viszony leginkább a csuvasban
mutatkozik.
C.

Szójelentés.
15) Ha jelen tanulmányunknál, a török-tatár nyelvek hang
változását illetőleg, viszonyítva más nyelvekhez, aránylag könnyű
téren mozgunk és tisztább, nyíltabb látáskörünk van, még inkább
meg van ez a szójelentést tekintve. Nem szabad elfelednünk, hogy
egy primitív, ősrégi emberi faj nyelvével van dolgunk, melynek az
őt körülvevő természettől kiszabott életmódjára idegen kulturbefolyás évezredeken át nem hatott, és ennek következtében egész
máig megőrizte nyelvének azon őseredeti észjárás képét, mely az
embernek csak a mesterkéletlen természet stádiumában sajátja.
A mi szavai fejlésének nemes egyszerűségét, oly mesteri és oly
csodálatos következetességű logikáját illeti, páratlan a török nép
nyelve és fölülmúlja magát az arabot is, melyről már régen meg
jegyezték tréfásan: azt gondolhatná az ember, hogy ezt a nyelvet
egy szellemes philologus társaság csinálta és adta át a népnek
használat végett. — A törökben minden fogalomnak meg van szo
rosan kimért határa, minden képzetnek pontosan határolt köre,
egy szócska sem fölösleges és egy eszme sincs úgy kifejezve, hogy
az illető szó pontos meghatározásánál magyarázatra szorulna. Ezt
az elragadó szépséget, ezt a hasonlíthatatlan elsőséget természe
tesen nem egyetlen nyelv keretéből, hanem az egész család álta
lános áttekintéséből kell fölismernünk, azaz nem a fejlődés külön
böző fokaiból eredtek, hanem, a szóképzés szelleméből ítélve, meg
kellett már lenniök abban az ősrégi időben, midőn a törzs még
együtt volt, midőn földrajzi távolság még nem választotta el, mi
dőn a mai választó falakról még szó sem volt és csak egy t ö r ö k
n y e l v létezett. Hogy a mondottakat példákkal megvilágosítsam,
könyvemnek bármely lapjára utalhatnék és egy párt föl is akarok
említeni. Lássuk pl. a járni fogalmát és számára bar-mak, vagy
var-mak, man-mak vagy men-mek, kit-mek és jor-imak szókat talá
lunk, melyeknek, a mai használatból ítélve, határozatlan és inga
dozó értelmük van, ha azonban az illető tőszótagokat jobban
megvizsgáljuk, egészen világos és pontos meghatározást nyerünk.
Bar-mak eredeti jelentése t. i. elmenni, előre menni bar, bor-böi,
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az e l ő r e , e l ő t t fogalmát igei alakban használva, ép úgy mint
kat, ket-bÖl (hátra, mögé, vissza) ket-mek, később kit-mek (vissza-,
hátramenni) eredt; menmek, melynek eredeti jelentése fölfelé
menni, fölszállni, és ma is mint minmek használatos man, mefi-höl
(fönt, föl) való — és végre jorimak a menés általában, a járás jól,
jor-ból (menet, út) származik, mint az illető szócsaládok föltünte
téséből leginkább kitűnik. Hasonlókép lesz világossá a sözlemek és
ejtmek (beszélni vagy mondani), asamak ésjimek v.jemek (enni és
étkezni), bulmak és tapmak (találni) stb. között levő viszony is. A
mit tehát Curtius »Grundzüge der Griechischen Etymologie« czímü
munkájában (79. 1.) mond: »A ki vak nem akar lenni ilyen világos
tényekből megtanulja, hogy a változatosság sokkal korább való
mint az egyformaság, és lemond minden kisérletről, hogy sarkfo
galmakkal dolgozzék« — egészen megbizonyúl a török-tatár nyel
vekben is. E z a gazdaság és szabatosság a török nyelveknek nem
később korából származik, sőt ellenkezőleg, a mily mértékben tör
tént az -elágozás és kiterjedés, olyan módon fogytak ezen tulajdon
ságok, mert mennél inkább visszatérünk a régi nyelvjárásokhoz és
a hazai határhoz közel maradt leánynyelvekhez, annál tisztább
lesz a fény, melyre a szónyomozás homályos utaink megvilágosí
tására ma szükségünk van.
16) Ha tehát különböző, egymástól távol álló szóknál egy
sarkfogalmat nem fogadunk el, és inkább az egyes szócsaládok
tőszótagában keressük azt a közös alapanyagot, melyből a rokon
fogalmak szorosabb köre fejlődött, akkor a tőszótag magyarázatá
nak magától érthetőleg olyan általános és határozatlan természe
tűnek kell lennie, hogy a szellemi összefüggés esetleg ne mint
erőszakos értelemforgatás eredménye, hanem mint a török-tatár
ban alakilag és anyagilag különben is átlátszó nyelvelemek álta
lános áttekintésének eredménye tűnjék föl. Hogy ilyen körülmé
nyek között a fogalomnak magyarázása nehézséggel jár, könnyen
föl lehet gondolni. Első sorban a tárgyas és elvont fogalmak egész
körével kellett tekintettel lennünk, mi alatt mindig az az észjárás,
az a gondolkodásmód volt irányadónk, mely különösen a török
tatár népelemeknek sajátjuk. Vegyük például a m a g a s és m a 
g a s z t o s fogalmat, és látni fogjuk, hogy e czélra két, hangilag
egészen más törzsszó van, melyek két különböző szócsaládra osz
lanak és mindegyikében még egyes ágakat képeznek. Ezek az ak
17*
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és baj tőszótagok (1. 6. és 201, §-kat). Mind a kettő első pillantásra
sok tekintetben synonimnak tűnik föl* de ha jobban megvizsgáljuk,
csakhamar meggyőződünk, hogy ak eredeti jelentésében, valamint
származékaiban ép oly mértékben foglalja magában a fölszállás,
a fölfelé mozgás t á r g y a s fogalmát, valamint baj ennek a foga
lomnak épen csak e l v o n t vagy képes értelmét jelenti. Ak-bő\
származott pl.
ujgur

csagatáj

akaru, jokaru
okar, jokaru, egiz (magas, fölfelé)
akmak, jokalmak
agmak (fölszállni, föllépni)
jokunc
jokus (magasság, domb)
jokun
jogún (fölhalmozás)
üksek
jüksek (magas, emelkedett), míg baj-t
következő szókban lehet fölismerni:
ujgur

csagatáj

jakut

csuvas

baj
bai
bai
pojan (királyfi, gazdag, magasztos)
bot
boj
bája
pü (hosszúság, termet, alak)
bej
bi
bi
— (fejedelem, öregebb testvér)
baját
Ujat
—
— (Isten, Magasztos)
batuk bájuk, bijik
— (nagy, hatalmas) stb. Végre nem
volna szabad figyelmen kivül hagynunk az erkölcsöket és szoká
sokat, sőt a nép egész ethnikai életét sem, mert gyakran megesik,
hogy a nekünk triviálisnak tetsző erkölcsi kép egyik másik vonása
adja meg a fogalomanalogia lánczában rég keresett szemet.
17) Különösen érdekes volna azt magyarázni, milyen gram
matikai alakban képzeljük magunknak a török-tatár nyelvekben
a tőszótagot, azaz vájjon igének, névszónak tekintsük-e, és vájjon
esetleg e két beszédrészt egymásból származhatjuk-e, mint ezt
más nyelvekben, majd igenlőleg, majd tagadólag, állítják. Mint
hogy, mint mindjárt kezdetben megemlítettük, a török-tatár nyel
vekben az anyagszót nem szabad gyökérnek is tekintenünk, mert
a tőszótagúi szereplő alapelem igen gyakran egy affixummal való
összeolvadásból keletkezett — már eleve is lehetetlen a kérdésre
határoznttan felelni. Jelentékeny számú olyan tőszótagokkal van
itt dolgunk, melyek sem határozott igét, sem névszót nem tüntet
nek föl, hanem az illető képző hozzájárulásával mind a két sze
replésre alkalmasok, sok esetben azonban a nyelvterület egyik
részén affixum m a i , másik részén ellenben affixum n é l k ü l

TÖKÖK-TATÁR NYELVEK ETYM0L0GIAI SZÓTÁRA.

261

jelennek meg mint főnevek vagy igék. Mások megint, még pedig
a túlnyomó szám, határozottan mint igei alakok fordulnak elő, és
főnevek belőlük csak az illető affixum hozzájárulásával keletkeznek.
Ha pl. a kat, sak, sus, tap és tal alapszókat veszszünk, azt találjuk,
hogy mind névszói, mind igei alakot vehetjük, mert kat sor és
sorozni (imper. 2-ik személy), sak az ujgurban szám és számítani,
megolvasni; sus csöndes és csöndesítni; tap nyom (spur) és nyo
mozni, találni; tal alant és alámerülni, míg pl. kai (maradni) kel
(jőni) kit (menni) böl (osztani) stb. csak mint igei alakok szere
pelnek; másoknak meg, mint: karámok (látni), bojárnak (festeni),
tirilmek (élni) kar, boj és tir-ben sem igei sem névszói alakot nem
tulajdoníthatunk.
18) Az előrebocsátott megjegyzéssel megegyezik tehát, ha a
tőszótagok fordításánál az illető alapképzeteket majd mint főneve
ket és mellékneveket, majd mint igéket említjük, és csak arra a
jelentésre voltunk itt-ott több tekintettel, melyben a tőszótagok a
tulajdonképi török nyelvekben jobban elterjedtek.
19) Hasonló alapelvet követtünk egy tőszótag különböző
hangátmenetének fölemlítésénél is, a hol bizonytalan, vájjon a
régibb és eredetibb alaknak az a változata van-e az élén, mely az
ujgurban és csagatájban leginkább megvilágosítja. Az 1. §-ban pl.
ac van az élén, mind a mellett, hogy a c szóvégű csak később,
még pedig j vagy í-böl lett. Szintúgy a 21. §-ban as és nem a ma
inkább használatos es, mert a mint az eredeti kas tőszótag belső
hangja az egész szócsalád hangi összefüggését legjobban föl
tünteti.
20) A mi végre egy szócsaládnak különböző ágakra osztását
illeti, magától érthetőleg csak a hangviszonyok és nem a fogalom
kör különféleségeit vehettünk kiinduló pontnak. Az egyes ágak,
melyek római számokkal vannak jelölve, az szókezdő és szóvégző
hangok fölcserélése szerint oszlanak szét, a hol első esetben az
illető hangváltozatok a vonal előtt, második esetbdn pedig a vonal
után állnak. így pl. baj, bat, bas-níl először a -j-vel, azután a -í-vel
és végre a -s-vel végződő töszótag van; míg pl. sal, íaZ-nál először
a s-, azután a í-vel kezdődő példák vannak fölsorolva. H a a mon
dott sorrendet föl is állítjuk, épen nem akarjuk mondani, hogy
ezt vagy azt a hangalakot először említjük, mert az egyiket régibb
nek, vagy eredetibbnek tartjuk, mint a másikat. Némely példánál,
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nevezetesen j , g és v-nél, melyek erősebb, vagy gyöngébb gutturalisokból eredtek, vagy a j és t, az rész közti kölcsönös viszonynál,
a hol az eredeti alakot régibb nyelvemlékekre, vagy kevésbbé ha
misított nyelvterületekre való utalással meglehetős biztossággal ki
lehetne mutatni, ezt ugyan meg lehetne tenni, — de egészben
véve az ily eljárást az ó-török ismeretének mai állásánál elhamarkadottnak és minden biztos alapot nélkülözőnek kell mondanunk.
Ép oly nagy óvatosságra volt szükség némely szócsalád kikerekítésénél, nevezetesen olyanokónál, a hol az egész terület bővítését
kétségbe alig vonható hanghasonlósággal és fogalmi rokonsággal
könnyen lehetne igazolni. Vegyük pl. az 1. §-ban ag, aj tőszótagot
n y i l t , v i l á g o s és t i s z t a jelentéssel és az 5. §-ban ag aj tő
szótagot f e h é r , v i l á g o s , h o l d jelentéssel, a két család egye
sítése sok körülmény között igazolva lesz. Mind a mellett ebben,
mint más hasonló esetekben óvatosság tekintetéből két családot
vettünk föl és a szorosabb összefoglalást inkább későbbre tartot
tuk fönn.
Még valamit kell mondani a forrásokról, melyeket jelen
munkámnál használtam. Első sorban azon tapasztalataim vannak,
melyeket keleti és nyugati törökökkel való sok évi benső közleke
désem alatt tettem, és a melyek, midőn valamely fogalom pontos
meghatározásáról, valamely szó valóságos jelentéséről volt szó,
nekem sokkal czélszerübbeknek és megbízhatóbbaknak tetszettek,
mint a meglevő szótári adatok, melyek igen gyakran a fő- és mel
lékjelentés elméleti kutatásának eredményei és valamely szó anyagi
és képes jelentését nem fejezik ki eléggé. Valamely alapfogalom és
származékai jelentéseinek systematikus rendje annál fontosabb,
minthogy ez egy és ugyanazon szó fogalmi analógiájának föltün
tetésénél a különböző testvérnyelveknél ugyanazt a szerepet viszi,
melyben egy egész szócsalád hangi összefüggésének magyarázatá
nál az alapalak osztozik. Az említett okoknál fogva tehát a csagatáji nyelvtanulmányaimnál használt kútfőmunkákat még egyszer
átvizsgáltam és különösen a Khulaszei-Abbaszi-ban és Fazl-ullah
Khan Lugati-türki-jében (1. »Cag. Sprachstudien« czímű munkámat,
200. 1.) nem egyet találtam, a mit a nevezett munka megírásánál
újra értékesítettem. A török nyelvterület azon részeit illetőleg,
meddig személyes tapasztalataim nem terjedtek, nagyobbrészt
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Budagov L. munkáját » Szravnitelnij Szlovar tureczko-tatarszkikh
Naretsij«. Sz.-Pétervár 1869 (A török-tatár nyelvek összehason
lító szótára) használtam. Olyan munka ez, mely czímének semmi
kép sem felel meg, mert alapjában véve praktikus czélokra szer
kesztett könyv, a melyben arab-persa elemek is fordulnak elő, és
a nyelvhasonlításra csak annyiban van tekintettel, a mennyiben
az oszmán, azerbaidsani, csagataj, kazáni, baskir/kirgíz, altáji és
kőzbe-közbe a szibiriai-tatár és a tobolszki hozzáférhetővé vált
nyelvkincset összehordja. Ha az oda nem illő czímet nem tekint
jük, a munka lelkiismeretesen van dolgozva és igen értékes, úgy
hogy Budagov könyve nélkül ezen munkának elkészítése bizonyára
sokkal nehezebb lett volna. Igen nagy hasznát vettem továbbá a
a következő munkának: »Grammatika altaiszkago Jazyka szosztavlena altaiszkoi Misszij« (Az altáji nyelv grammatikája, szerkesztet
ték az altáji missio tagjai. Kazán 1869), mely egészen új és igen
értékes adat a török-tatár nyelvcsalád ezen, az ujgurral sok tekin
tetben hasonló fokon levő keleti tagjának ismeretéhez ; és végre a
következő munkáknak: »Karnevoi csuvasko-ruszkij Szlovar.«
Kazán 1875. (Csuvas-orosz gyökér szótár) Zoltónitzkti N. J.-től—
és »PervyiOpyt Slovarja narodno-tatarszkago jazyka« (Egy nem
zeti-tatár, azaz keresztény-tatár szótár első kísérlete.) Ostroumov
N.-tól. Kazán 1876. Magától érthető, hogy a jakutnál és koibalkaragasznál Boethling és Castrén ismert munkáit használtam.*)
Eleinte az volt ugyan szándékomban, hogy a fogalmi analógia
föltüntetésénél tekintettel leszek Budenz »Magyar-ugor összeha
sonlító szótár«-ára, minthogy barátom ez érdekes és tudós dolgo
zata, a töröknek az ural-altaji nyelvcsalád említett részeivel való
szoros összefüggésénél fogva sok tekintetben fölvilágosít és ma
gyaráz ; ám ezen szándékomról később lemondtam, mert először
Budenz könyve még nincs befejezve, másodszor, mert ilyen eljárás
könyvem tárgyilagosságának ártott volna. A ez él, melyre töreked
tem, csupán csak a csagataj-oszman nyelvkincs etymologiája volt
és minden egyéb tanulmányom körébe vont anyag csakis az ety*) Az itt tárgyalt török nyelvek következő rövidesekben for
dulnak elő: ujg. = ujgur, csag. = csagataj, oszm. = oszmán, kaz.
=a kazáni, az. = azerbaidsani, trk. = turkoman, alt. = altáji, csuv.
csuvas, k. k. = koibal-karagasz, jak. -= jakut.
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mologikus összefüggés jobb megvilágosítására szolgáljon. Hogy
czélom mennyire sikerűit, azt a kritikára kell bíznom és a sikam
lós útnak teljes tudatában, melyen mozogtam, szívesen veszek
minden helyreigazítást és javítást, annyival is inkább, minthogy
szándékom, hogy e jelen kísérlet később a török-tatár nyelvek
rendszeres gyökérszótárává növekedjék.
B u d a p e s t 1876.
r

VÁMBÉKY A.

1.
Ac, az, at, aj, ag, au — nyilt, tiszta, üres, éhes, józan stb.
I. — c, s,
ujg. acmak =*nyitni; acak = ajtó, kapu, nyilas; aővk = üres, világos,
tiszta; acun, azun = világ, mindenség •— tulajdonképen a
nyilvánosság, a nyilt. (V. ö. tam = sötét, rejtett és tamuk =
alvilág, pokol). «c = éhes, szűkölködő. (V. ö. tok=töltött és
jóllakott).
csag.acm.uk= nyitni, világosítani, deríteni; ac = szegény, éhes;
acik = nyilt, szabad, a szabad; acikta = a szabadban; acar =
kulcs; acikmak = éhesnek, üresnek lenni (karnim acikti => éhes
lettem, megéheztem, azaz hasam megürült); asnamak, esnemek=ásítni, a száját föltátani.
oszm.af, ac = éhes, józan; acik = nyilt, tiszta, világos, üres.
jak. as, asabin = nyitni; as = éhes; accik = józan, éhes.
k. k. as, ais=:éhes; asarmen = nyitni; esarmen = ásítani.
csuv. os = nyitni, oze = nyitott, nyilt.
n.-j,í.
csag. ajsbz = nyilt, tiszta, téli idő; ajvk —józan, nyilt, tiszta elméjű ;
aj& — nyitott, tárt kéz, a marok (V. ö. JMmruk=ököl, tulajd.:
zárt kéz).
jak. at, a í a b i n = a száját föltárni (tul. a nyílást nyitni). aíit = vmit
föltárni, kinyitni; aíacci^a ki a száját kinyitja.
k. k. aíérben = nyitni; aja=tárt, nyitott kéz.
CSUV. ojox—tiszta idő.
III. — g, v, u.
csag. aguz, agvi, öwuz:r=száj, nyilas, torkolat.
alt. am, uus, agsi — száj, nyilas.
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k. k. aA;se=:Száj.
csuv. sjuvM = szái (sjuv: megfelel aj, av-nak, ar pedig uz, iz-nek).
Mind a mellett, hogy a szóvégzőnek eltávozása rendes, mégis
nehéz meghatározni, melyik e törzszónak eredeti, vagy legrégibb
alakja, minthogy a leghasználtabb alak a c í szóvégző, csak t vagy
j-ból eredhetett, aligha k vady #-ből. É p oly kevéssé lehet meg
mondani, mi lehetett a mindenütt hiányzó szókezdő, ámbár Budenznek a 204. czikkben a t á t szóról és a 272. a s z á j és s z á d
(mündung) szavakról adott etymologiája szerint hajlandó vagyok
föltenni, hogy itt eredetileg t vagy d volt, a mit különben a rokon
cecmek = kioldani, kitárni-ból is lehet sejteni.
A fogalomkört illetőleg íy'ik-hoz sorakozik a rokonértelmű
ojak ; csag. q/gak; ujg. oíuk = éber ; minthogy oj és aj olyan mér
tékben jelenti a nyitott, éber állapotot, mint elentétese uj, ut nem
csak az aludni, hanem az elbágyadás, a zárt, sűrű állapot fogal
mát is kifejezi. így süt ujdu = a tej megaludt, tul. megsűrűsödött.
2.
Ait, hait, aik, haik, kaid, kaik — hívni, kiáltani, rákiáltani, ser
kenteni, hajtani.
csag. aiíamak = serkenteni, hajtani; ait&guéi = hajtó, hajcsár; aikarmak, haik&rmak — kiáltani, rákiáltani, hajtani.
jak. aida,Y = lármázni; aid&n = lárma; kai = h.&ng, a melylyel a
marhát hajtják; kaida, == a marhát hajtani; kaid&n = hajtatni.
alt. a i d a = h a j t a n i ; aikvc — serkenteni, rákiáltani.
oszm. hajáé, haiáe = nosza ! rajta !
A mint a jak.-ból kitűnik, a csag. és oszm. hajtani, űzni
csak elvont fogalma a kiáltás-nak, lármá-nak, melynél fogva vmit,
vagy vkit erőszakkal elhajtanak.
V. ö. kak = éles hangot hallatni, továbbá a h a j ! h a j ! fölkiál
tást, melylyel a turkomanok rabszolgáikat és lovaikat serkenteni
szokták.
3.
Aj, ej, uj, et, ut, üt —jó, szép, jámbor, egészséges, engedékeny stb.
I. — .
ujg. ajiz=:erény, jóság, jótétemény, és belőle a Kudatku-Bilikben
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gyakran előforduló ttsiz=:rosz, vétkes, helyesebben öysiz= jó
ság nélkül, erénytelen; a/'ik= jólét, gazdagság.
csag. ejkü, ijkü—jó, szép ; ejkülük = jóság, szépség; a?'amak = kí
mélni, tulajd. jónak lenni, jót akarni; cy'av, aja.né — kímélés,
jóakarat; w;mak = vmibe beleegyezni, javallani, jóvá hagyni;
ujgan, ujgmc = engedékeny, engedelmes.
kaz. éjem, ijem = áísz, szépség, kellem; ejemli=díszes, szép; el
emiemnek = magát csinosítni, fitogtatni.
jak. o/inma = helyes, illő; öyimnala=beleegyezni, jóváhagyni;
aji=istenség, teremtés, teremtő, a jó ; ici, mjábin=vki iránt
barátsággal, jóakarattal lenni; cyágás=barátságos.
k. k. ajirben = sajnálni; eke = jó.
oszm. eju, eji=jó; ejlik=rjóság; ujmak = engedelmeskedni, szót
fogadni.
II. — í.
ujg. etkií = jó, jámbor; eíik == üdvös, helyes ; üt = gyógyulás, fölépü
lés ; íiíemek == gyógyítni; ütéi = orvos; utmak = engedelmes
kedni, követni; wíkur —engedelmes.
jak. üíüö=:jó, igen; üíüor = meggyógyulni; eíenne = boldog, sze
rencsés.
A j és í-nek ezen egész rendes hangváltozásához, melyek
közül magától érthetöleg a í szóvégző az eredeti alak, a kérdéses
tőszónak í-ből s-vé változott alakját is ide számíthatjuk még, ne
vezetesen es, as-t és causativ alakját esir, asir, mely e szócsalád
harmadik ágának sorolok föl.
III. — s, z.
ujg.

esen = ép, egészséges (a hol a határozói en ragot könnyen föl
lehet ismerni); esenlik = egészség; asiramak, asramak =
őrizni, védni, megóvni; asrak = kiméivé.
csag. e,sli = erős, nagy; esen = egészséges; esirgemek — kímélni,védni.
oszm. esirgemek, esirmek = megóvni.
k. k. esem — szerencse ; izüz, eztm— jólét, üdvözlet, köszöntés.
csuv. osra = védni, táplálni.
alt. ez&n.— egészséges; ez&nrnk = egészség ; e^enles = meggyó
gyulni, fölépülni.
E törzsszó meglehetős tág fogalomkörében a jó, jámbor, szép
és kímélni alapeszme analógiája más nyelvekben is gyakran elő-
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fordul. Á jó és egészséges fogalmi rokonsága az arabban is meg
van: sahi = igaz, igazságos és sihhat:= egészség, továbbá a magyar
ban : jó, jav, jog, javas és gyógyul. A mi végűi az aj, ej=jó köl
csönös viszonyát az uj követni, engedelmeskedni-hez illeti, Abulgazi-nak az ujgur szóról ismeretes etymologiájára tévedésre vihet
ugyan, de de a tatár történetirónak épen e következtetése alapjá
ban hibás, mert e tulajdonnév tőszavának jelentése engedelmes
kedni, engedni, nem pedig ö s s z e f u t n i , tehát e g y e s ü l n i .
4.
Aj, ej, at, át — mondani, beszélni, nevezni.
jak. át=mondani, beszélni; átit = kimondatni; át'm = jelentkezni.
ujg. a í = n é v , hír, szó; aíamak = mondani; atak = a mondott, az
igéret, fogadás; a/umak = mondani, beszélni; öjitmak=be
szélni; öy'küci = szónok, beszélő.
csag. ajim&k, tyitmak, aiímak = szólni, beszélni, mondani; ajkainak
= gyakran vagy sokat beszélni; a;'kak = csacska, fecsegő, hír
harang ; ajtim = ének; at=név; atik = a kinek neve van, híres;
aíikmak = híressé lenni; adak — igéret, fogadás.
az. a d = n é v ; íwüamak = hívni, nevezni; adakli = menyasszony;
adás (tulajd. ad-das) névrokon, drusza.
csuv. ijt = mondani; jat = név.
k. k. aí=:nóv; adsbs = barát; adirben, adárben = nevezni.
alt. ait = mondani; aittir= magáról beszéltetni.
Azonnal föltűnik, hogy aj, ej és a passivnak látszó ojt, ejt
alakok hasonlókép fejezik ki a cselekvő s z ó i n i-t, b e s z é 1 n i-t.
Az aj, ej-nek közelebbi viszonyát az ojt, ait, ejt vagy eit-hez nem
ismerem, az utóbbi mindazonáltal újabb alak, mert az at, aj stb.
régibb, eredeti alakot bizonyítja először a mindenütt változatlanul
maradt at, ad = név, szó; továbbá jak. át, ujg. aju = mondani és
csag. aj karnak, mely utóbbi a régi aj = mondani-nak frequentativ
alakja.
Ak, ek, ag, aj, ej — fehér, szürke, ezüstszínű, ezüst, hold.
csag. ak=fehér, szürke; akée = szürkés, ezüst; akéil = szürkés;
akar, akhax = halványító ; akarmak—megszürkülni,
fehérűlni,
megőszülni; a#il = a hold udvara (fehér fény); aj=hold.
k. k. ak = fehér; akt'e = pénz; a#arerbenr=fehérítni.
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csuv. a/íkis = hattyú (ak kus = fehér madár?); akésn = alabástrom;
a&sa = pénz; ojik = hold.
Az ak=fehér és aj=hold közti viszonyt a következő körül
mények magyarázzák meg: 1) A törökben aj-t a képes nyelvben
tiszta, fehér értelmében használják, pl. aj jüzlük = tiszta, világos
arczú, ép úgy mint kim, küneé-vel a fénylő, ragyogó piros színt
jelölik meg. V. ö. küj = égetni és kün = nap. 2) Eokon és idegen
törzsű más nyelvekben is fordul elő kasonló képzés. így pl. Hunfalvy és Budenz szerint a magyar hold, hód-nak eredeti jelentése
f e h é r , t i s z t a , v i l á g o s . V. ö. még : héber lábhán = fehér és
lebháná == hold.
Ak = fehér, szürke-vei a családnak öregebb tagjaira vonat
kozó bizonyos rokonsági fokozatok megjelölése is összeköttetésben
van. így csag. ujg. aka,, aga. — bátya, oszm. a#a = úr (V. ö. senis és
senior, német grau és gráf) csag. eke = atyának testvére, nagybátya;
ekézi = öregebb nőtestvér, néne (eke és ece = asszonyból) aja, eje =
öregebb nő, matróna, és innen ajim.-— asszonyság, megtisztelő czím
nők számára, mint Begum, mely nem Beg = fejedelem-tői, hanem
Bige, bike = asszony-tói származik. Továbbá jak. aga, = atya; aga.8
— öregebb nőtestvér, néne; k. k. aga = nagyatya, nagybátya; csuv.
aga, — öregebb nőtestvőr, néne.
Végűi meg kell még jegyeznem, hogy ak, ag, aj mind hangi,
mind fogalmi tekintetben aj- ag-val = nyilt, tiszta világos 1. § szorosr okonságban van.
6.
Acp, au, av, u — háló, tőr, csapda, vadászat, vadászni,
csag. ag, agh=hQ.ó (bálik agir= halászháló).
kir. au, ay=háló, csapda, tőr verem (bars avi = párduczverem).
alt, u, uu=háló; mtla=hálóval, tőrrel állatokat fogni, vadászni.
oszm.aa, agh — héló; av = vadászat; <mlamak=vadászni.
Ha nem tévedek, ez a tőszótag a baa, bag, bagh=kötél, fonál,
kötelék családjába tartozik, melyből a labiális szókezdő később el
tűnt. Erre a föltevésre egy másik hasonló szóképzés csábít, t. i.
jilim==h.áló és ilik = szita, hálószerű szövevény, melyek ilmek, jilmekből=kötni, kapcsolni, csomózni, származnak; továbbá még az
a körülmény is, hogy ag mindig szövés, szövevény, köteléket je
lent; pl. örümzek agi = pókszövés, pókháló.
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7.
Ak, ag, ek, eg, ok, ök, ög, öj, ük és szókezdő j-vei jok, jük,jik, me
lyek együttesen a m a g a s , m a g a s z t o s , e m e l k e d e t t , f ö n t ,
föl, f ö l s z á l l n i , f ö l h a l m o z n i , f ö l t e n n i , f ö l r a k n i ,
valamint elvont származékaik a m a g a s z t a l n i , b e c s ü l n i ,
t i s z t e l n i , d i c s é r n i fogalmát tüntetik föl. Legjobb lesz, ha
őket hangi különbségeik fő osztályai szerint soroljuk föl.
I. Ak, ag, ok.
ujg.

a/cari = magas, fölfelé, föl; akmak = fölszállni, a magasba
jutni; orrnak = a magasba, földobni, lőni; ok = lövés, dobás
(a magasba, föl, ép úgy mint aímak, aíis = eldobás, a lefelé
dobást jelenti).
csag. okajc = magas; OÍJTUZ = vastag, földuzzadt, durva; ofclamak =
földobni; a^mak=fölszállni; agdirmak, aMarmak = föltúrni,
keresni (túlad, fölszállatni).
oszm. aMtarma = a rejtekből előkeresett árú, csempészárú.
II. Jok, jik.

ujg. joksura = magas, fönt; jo&almak = fölszállni; jokxmé = magasodás, magaslat; jokmi — vastag, sűrű, durva.
csag. jokus=:magasság, domb; jogxm=.vastag, fölhalmozott, eset
len ; ji/cmak, j á r n a k = fölhalmozni, fölrakni, magasan egymás
fölé tenni; jigira = tömeg, rakás.
alt. ju = halmozni, gyűjteni; juuna = gyülekezni; juus = gyülekezat, csoport.
k. k. í'o</ar — föl, fölfélé ; í'ot/arki = a fölső; í'oArtarmen, í'oMerben =
fölfelé vezetni; t'on = vastag; sag&re = fölfelé, hegynek.
A k. k. t'ok, t'og a tok, tak = magaslat, fölfelé-nek összekötő
hidja lehet és az utóbbiakat, bár szigorúan véve ehhez a család
hoz tartoznak, mint rokonokot külön fejezetben fogjuk tárgyalni.
III. Ek, eg; ök, ög, öj.
ujg.

e/ris, ökis, üki& = magas, magasztos, emelkedett; %fcsek=
magas.
csag. egiz, igiz = magas; üksek, iigümék = fölhalmozni, gyűjteni;
ö#ülmek = halmozódni, gyülekezni; ögü\=csoport, csomó;
ö#üs = sok; ögüm = fölhalmoz ott, óriási; ögmen, ójmen = ara-
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tás, gyűjtés; Öjür (ujg. ö#ür)=nyáj, ménes (tulajd. állatok
csapatja, gyülekezete).
kaz. üjmek == fölhalmozni, egymásra rakni; ujuk, iyün==domb,
rakás; iyüklemek = több rakásba tenni.
alt. ees — magas, emelkedett; üün = csoport, rakás; üür = nyáj r
oszm. ójün = rakás, csoport (íki öjön kahve=:két rakás kávé).
jak.

üör

1

ri

'•'••,

, ,
> nyal, nenes.
J J
k. k. ór
j
'
Ide sorozzuk még a szóban forgó tőszótag képes jelentését,
mint:
ujg. ö&mek, Ögm.ek=dicsérni, magasztalni; öMi = dicséret, tiszte
let; öke = tisztelet; ö/celik=tisztelt, becsült; öfctilmek —di
csértetni; ö&tici — dicsérő, magasztaló.
csag. ögmek, ö#ümekr=: dicsérni; ökte, ökti — haszon, elsőbbség, fel
sőbbség,
oszm. ö/mek = dicsérni; ö/ünmek= dicsekedni.
Az ek, ök = magas és ökmek — dicsérni közti viszony maku=
magas és maktamak=dicsérni, magasztalni-nál is meg van.
IV. Jük, jüMf sük, sjük.
oszm. jüksek, jüze = magas; jük = teher (tulajd. a fölrakott); jüklemek = rárakni, megterhelni.
csag. jük=: teher, felelősség, kezesség, azaz a m i t magára vállalt
valaki; jüken = domb, magaslat; jükürmek — menni (tulajd.
fölkerekedni, a sátorfát fölszedni. V. ö. ftöc-köcürmek *.]).
alt. zük=teher, súly.
jak. sük = vállára venni; sügü = teher, melyet vállon visznek;
süktör=:vkit vmivel megterhelni.
csuv. sjük=teher; sjükle = magát vmivel megterhelni.
k. k. í%en = domb.
A szóvégző k-nak z-be való rendes változását (jük, jüz) te
kintve ide még egész sor fogalmilag és hangilag rokon szókat kel
lene számitanunk, de szándékunkhoz híven az igen messze vágó
*] A csag. jükürmek, jügürmek-ből származott az oszm. jürümek = lépni, haladni. E mellett szól az is, hogy más nyelvek is
megtartották a gutturalist; pl. alt. juguv, csuv. sjügit = futni,
szaladni.
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combinatiók sikamlós útját kerülni akarjuk és őket mint rokono
kat, de külön fejezetben fogjuk tárgyalni.
Ha jobban szemügyre veszszük a négy alosztályba, vagy
ágba osztott szókincset, látni fogjuk, hogy a tőszótag alaki különb
ség szerint majd lágy hanggal, j szókezdővel vagy a nélkül fordul
elő. A fogalomkör is nagyon különösen fejlődik. Az alapjelentés
m a g a s , e m e l k e d e t t , m a g a s z t o s , f ö n t , föl, f ö l f e l é ,
melylyel az ily mozgást magyarázó igék legközelebbi] összefüggés
ben vannak; pl. fölmenni, fölszállni, fölemelni, fölvetni, föltúrni,
fölkeresni stb. Mindjárt rá következik a fölrakás, fölhalmozás,
megterhelés, egymásra rakás és gyűjtés cselekvése; végre az el
vont, vagy képes használat, m i n t : dicsérni, magasztalni stb.
8.
Ak, ag, ok, og, au, ou, uu — érték, súly, nehézség, nehéz, lassú
titkos, titkolt.
ujg.

ak — készpénz, érték, adomány; aki, akki = bőkezű; «/cilik =
nemesség, bőkezűség; a/ritmak = adományozni; aZrici = szám
tartó, adományosztó; akir — értékes, nehéz, komoly; a/cirlamak = tisztelni, becsülni, tulajd. vkit fontosnak tartani; akin
— nagyot halló, süket.
csag. ok, £>#=:készpénz, tőke, érték; agiv = nehéz, tekintélyes;
ar/irlamak =s= tisztelni; a</irlajis = tisztelet, ajándék, tulaj, a
tárgy, melylyel tiszteletet tanúsítanak; agruk = teher.
OSZm. aghiY, aair = értékes, nehéz, lassú; aghíilík = nehézség, las
súság, súly, teher.
alt. UUY — nehéz, fárasztó ; iMirlan=:nehézséget, nagy fáradtságot
érezni.
k. k. a(/arin = lassú.
csuv. J?vir = nehéz, fontos.
jak. {arakan = nehéz, drága, értékes (Boethlingk szerint.—A jak.
í«r-nak agir-vsd való analógiája nincs jelezve).
Ha még jobban kibővítjük az é r t é k e s , n e h é z és l a s s ú
fogalomkörét, tapasztalni fogjuk, hogy ak, ok az utolsó jelentés
folytatásában még ak, oft-val = halk, titkos, lassú, rejtett is össze
függésben van, p l . :
ujg. akin = halk, csöndes; okri, okún = titkos, rejtett; o&urlamak
= eltitkolni, lopni; o^rik = tolvaj.
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csag. ogrin, agrm = csöndes, titkos; ogri = tolvaj ; o&ramak = halkan hívni, nyöszörögni; oaurlajin = rejtett, titkolt.
oszm. oghri, ouú = tolvaj.
jak. uox, worabin=lopni; worajak=tolvaj.
k. k. ögoi = tolvaj ; og&rin = lassú.
alt. uur, uun=tolvaj; UUYISL, oorla = lopni.
csuv. VUTU = tolvaj; ritrla = lopni.
9.
Ak, eg, ag, a£, ac — méreg, keserű, fanyar, fájdalmas, aggódó.
ujg. ahx, agu = méreg; aksi, ehsi = savanyú; acu = keserű, fanyar.
csag. aguz= méreg (agudek aci = keserű mint az epe, tehát a méreg
tárgyas jelentésen kivűl még valamely igen keserű, fanyar
substantiát is jelent); aiik=:savanyú, fájdalmas, haragos;
a^ikmak, acikmak = fájni, sajnálni (tulajd. keserűn, kellemet
lennek lenni); aiikturmak = fájdalmat okozni.
OSZm.ekéi = savanyú; azl = keserű, fájdalom; átírnak=fájni, saj
nálni.
k. k. aí'ék, efik = keserű, savanyú; aeZ'enarben = boszankodni;
at'inerben = sajnálni.
jak. ab& = méreg; asi = savanyú, keserű; asin = sajnálni, siratni;
asit = savanyúvá tenni.
alt. acu = keserű, savanyú, gond, fájdalom; o-cuun = hevesen,
nagyon (acuun ijladi = keservesen sirt); aci = keserűnek vagy
savanyúnak lenni, fájdalmat érezni.
Végre e családba tartozik még már a keserves, fanyar,
fájdalmas fogalmi analógiája következtében is az ujg. csag. akvu,
agxi = fájdalom, kényelmetlenség; oörimak, a&rumak = fájni ;akrutmak, aaritmak=kínozni; csuv.ag\v=szomorkodni. V. ö. ujg. katik
= kemény, fárasztó és katka = gond, baj; továbbá lat. labor, mely
mind munkát, mind pedig gondot jelent.
10.
Al — piros, világos piros, aranyos, sárgás.
ujg. aZcin = pirosos, világos sárga; aZtin, aZtun = arany, aranyos.
csag. al = világos piros; aZtai=pirosos; aZtin=arany (V. ö. kizil
= piros é s arany; szláv zlato = arany, [zluti = sárga; persa
zer = arany, zerd=sárga).
NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XIII.
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oszm.al, altin (mint fönt); a i a t = sárgaszínű (fuchsroth) (ló).
jak. a£tan = réz (vörös érez?).
csuv. iltin = arany.
Úgy látszik, hody al általában r a g y a g ó , f é n y e s jelentését
tekintve ja 1 = ragyogni, fényleni tőszóhoz tartozik. AI-YELI azonkí
vül még más állatokat és tárgyakat is jelölnek, melyek a r a n y o s ,
s á r g á s szinü külsejük által tűnnek föl. így csag. alcin kus —vörösÖs tollazatú sólyom; a£bugu = kicsi vörösös madár. A szó tágabb értelmében al=ztarka, czifra is ide tartozik, melynek tulajdonképi jelentése f e s t e t t . Még mai napság is megvan a oszmánban : al ejlemek = festeni, pirosra festeni, al janak = piros orczájú,
kanle jeri al ejlemek = a földet vérrel festeni.
11.
Al, ól, ul, ül — nagy, magas, emelkedett, magasítani, dicsérni,
dicsőítni, áldani.
ujg.

aZp, alk = bátor, hatalmas, fönnséges; aZkimak = dicsérni,
magasztalni; aikis —dicsőítés, dicséret, áldás; %Zuk = nagy,
magas; ul&m — dicsőítés; akarnak, oíkamak = nőni, nagygyá
lenni, fölszállni.
csag. alj), wiup = nagy, hatalmas, bátor, hős; a/gamak = áldani;
aZgajis, aöris = áldás; oZgajmak = nőni; oZcamak=tisztelni,
becsülni, áldani; oZcas —hódolat, áldás; ulu, wZuk = nagy,
magas; ülken = magas, nagy, Fürnek = nőni.
kaz. aípaut (tobolsk) aZpagut = úr, parancsoló (Budagov).
csuv. oZbut = ú r ; oZip = nagy, gazdag.
k. k. alev = hős, vitéz ; wZuk = nagy.
jak. alg& = áldani, dicsőítni; algi — Si megáldás ; aígis = az áldás;
aZbák = sok, számos; dlhsá = szaporítni; uln, wíakan = nagy;
wlat = nőni; ulutui = büszkélkedni.
alt. MÍula = fölfuvalkodni (sich gross machen); wZurkan = büsz
kélkedni) ; ülken — istenség (a jóságé).
Fogalmilag al-t, igen magas, fölötte, mértéken fölül jelenté
sét tekintve még ajak. a£is = rendkívüli, fölötte, k. k. aílék, allik
•= széles, bő és csag. ali&.= mésszé, távol szókban is föl lehet tatalálni. A m a g a s , m e s s z e , t á v o l és e l ő r e szóknak épen ez a
fogalmi rokonsága, mely másutt is ki van fejezve, mint üs = fönt,
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magas és us(ak) — messze, kiterjedt, az, mely az ul = magas, nagy
tőszónak az
II, el, al — előtt, előljáró, legjobb, elől tőszóval való kapcsolatára,
összefüggésére utal. Pl.
ujg.

ilik — előlálló, királyfi, uralkodó, eleje (vminek), első; ilkeiii,
iZrü = elől, előre.
csag. Hej, elej, eli, eídi = előtt, előre, elő; alin=zelőtt, elől (zuvor),
előrész, eleje (vminek), homlok. V. ö. önglük = homlokzat,
facade, homlok öng = előtt-ből, továbbá persa pisane —hom
lok pis = előtt, élőiből; aZtamga = fejedelmi pecsét, mely f ö n t ,
azaz az okirat elején van.
kaz. el=előtt (eddin ejtmek = előre megmondani, jósolni. Bud).
oszm. ilk = első; ileiü = előre; aln — homlok.
alt. ilgeri= jobb, jeles; alin = előtt, elől (alin edek=az öltözet
eleje).
k. k a^én = arcz, homlok.
csuv. ilik =2elő, első, legöregebb; w£im=jövő, előbbi idő.
Il-böl mint az e l é , e l ő r e fogalmából származtatnám az ilmek, iZtmek, jak. üt, ilcábin — vmit előre mozgatni, elvinni, vezetni,
vinni, elküldeni igét, valamint a tőle származó csag. iléi, oszm.
éléi; jak. ilcit = követ, küldött főnevet. Továbbá a csag. iZgamak=
előre lépni, haladni; iZgar = előre, gyors menet.
12.
Al, il — alacsony, alatt, alsó.
ujg.

ali = alatt, alsó, közönséges, durva; «Zik=lehangolt, kedvet
len; #Ztin = lent, alatt (ne altin ne üstün = sem alant sem
fönt); il = lent, alant, alatt, alsó ülés valamely sátorban vagy
társaságban. A csag.-ban és turkmban az utóbbit eden-yel
fejezik ki, mind a kettő megfelelő ellentéte tör-nek = fölső
ülés, megtisztelő ülés.
csag. alt, alti = alant, lent; aicak = alacsony; alci = a,z alsó, neve
zetesen a csontocskák alsó része az asik ojuni=: csontjá
téknál.
oszm. alt, aleak (mint fentebb).
jak. alin = az alsó, alsó rész ; allam = alant, alatt, lent; araiiga
lefelé.
18*
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k. k. alté = alatt levő, alant levő.
csuv. ajlam = mélyedés, alacsonyság.
Al, il = alatt, lent olyan viszonyban van ol, ul — magas, nagy,
fönt-vel mint as = alant, alatt, lent öz, ös, üs = fent-hez, meg kell
azonban jegyezni, hogy a kemény szókezdőjű al a rendes alak és
a lágy U-t csak a Kudatku Bilik ujgurságában lehet találni.
13.
Al — hamis, csaló, csalékony.
ujg. a / = ravaszság, csalás; a/ci=hamis, ravasz, csaló.
csag. al = csalódás, csalás; a/cimak = tévedni; aZcimak=megtévelyíteni; a/cik = kém; a/damak= csalni, rászedni; aláa,g =
csaló,csalékony; a/daguci= csaló; a/dauc = csalás; aZbasti =
boszorkánynyomás (Alpdrücken, képzelt nyomás).
oszm. a/damak, a/dauc (mint fentebb).
jak. a/gas = tévedés; a/gasa = tévedni; albín = a csalás.
CSUV. oWav = csalás, rászedés, csalódás.
Ha nem tévedek az al tőszótag alighanem a tárgyas al =
venni, elfogadni-ból származott. Ezt a viszonyt a passiv-transitiv
aldanmak = csalódni alakból lehet sejteni, nem kevésbbé az almák
— alismak — és aldamak, magy. cserélni, valamit valamiért
venni, rászedni összefüggéséből.
14.
Al, el, il, ul — idegen, vad, rendkivüli, borzasztó, félelmes.
alt. a i = v a d , idegen, borzasztó (al pörü == vad farkas, al jis = borzalmas erdő); aZdi = vad állat.
oszm./.'/, í/ = idegen, máskép (el mali = idegen jószág).
jak. ?iilarii = megváltozni.
Hogy ez az a/ = vad, félelmes milyen viszonyban van aj, at,
as-hoz ezekben :
csag. ajgir=szörnyeteg, a persák Gul-i-bijaban-ja.
ujg. atkir = szörnyeteg.
. ,"
,-. > csődör, hím állat, pl.
k. k. askér tákak = kakas
r
k. k. asker )
azt csak sejteni lehet, biztost egyelőre alig állíthatunk. Szintúgy
függőben kell még hagynunk, vájjon az alt. an-t = vad állat (némi
leg rokon aj-val) kaplaw, arslaw, zlrtlan (tigris, oroszlán, hiéna)
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szókban kell-e fölismernünk, mint a Grammatika Altaiszkago Jazyka állítja.
Minden esetre tekintetbe kell vennünk, hogy at, aj, mely a
föntebb említett atkir, ajgir szóknak alapja, csekély hangváltozás
sal megtalálható más állatneveknél i s ; így : at = 16; ujg. ot, öt =
marha, ökör, egy csillagzat neve i s ; csag. oj, öj = szervasmarha ;
ojci — szarvasmarhapásztor; uj = tehén stb., melyeknél minden
esetre csak későbben egy magyarázható összefüggésnek kell lenni.
15.
Al, 11, el — venni, elvenni, elfogadni, megfogni, megkapni,
érinteni.
ujg. almok = elvenni, megfogni; aZsikamak = lassan venni; elík =
kéz, (vevő, fogó); eZiklemek = megfogni, megragadni.
csag. almok (mint fönt); aZdaramak = ide-oda kapni, maga körül
nyuládozni; meggondolatlanul cselekedni; aZakmak = szabad
zsákmányolást űzni; aZakman, alaman a rabló csapat; alasmak=kölcsönösen venni, kiválasztani, egymásról levenni,
cserélni, kereskedni; aZzasmak = kicserélni, becserélni; almasmak=:összesavarni, összeturkálni (almas-kalmas = zűr
zavar) ; aZus, alué, aué, avaé = egy maroknyi (tul. olyan fo
gás, a mit egyszerre vesznek); eZik=kéz ; eZkermek, eZgermek
= hozzá férhetővé tenni, mepszelídíteni; aZik = elfogott, fo
goly, szomorú.
kaz. aZismak = cserélni; aZmasmak = fölcserélni, összetéveszteni;
aZgasmak=magához venni, magához vonni.
alt. al = venni; aZim, aZuca = kötelesség (a mit magára vesz az
ember); aZgir=bátor (a ki vmit magára vállal, vesz); aZgaca
= menyasszony (a kit elvesznek, az elvenni való); aZin = el
bődülni, bámulni, csodálkozni; aZu = balga (elfogult).
csuv. aZa = kéz; aZza —keztyű; il=venni, kapni; oZt = kicserélni.
oszm. aZmak = venni; alismak = megszokni (azaz egymástól venni);
eZ = kéz.
jak. IZ, ilabin = venni, elfogadni; íZin=valamit magára vállalni.
k. k. aZerben = venni; álestérben = cserélni, váltani, változtatni;
aZgan = férj, feleség (akit elvettek és a ki vesz); aZak, aZik
= balga, ostoba, rossz.
Hogy én a csuv. aZa, csag. élik (kéz) szókat az al, el tőszó-
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tagtól származtatom, sőt elik-et úgy szólván az illető ige nomen
actorisának tartom, arra más tesztrészek megjelölésénél előforduló
hasonló tünemények csábítottak; pl. ujg. aíak = láb és aíamak =
lépni, haladni, menni, járni; kulák —íü\ és az elavúltfatZ = hallani:;
köz = szem és körmék = látni; íis = fog és tismek — kilyukasztani;
íirmak, íirnak = szeg és íirmakalamak = karmolni, vakarni, stb.
Al továbbá még mint segédige is kasználatos, pl. oszm. alikojmak = megtartani; aiivermek = hozzáfogni, hozzálátni; csag.
alib barinak=magával hozni; jak. talán il = kiválasztani, kördön
il = kikérni. Még úgy is, hogy az l szóvégző a következő szótag
szókezdőjébe olvad; pl. alt. akel = ide hozni, elhozni (al-kel) — akir
= behozni (al-kir) — turkm. akit; ekit = elvinni, elvezetni (al-kit)'
— az. apar = magával hozni (alib-bar).
16.
Am, an, em, en — anya, nő melle, női nemzőrészek.
csag. amcik=női nemzőrész; emcik = emlő, csöcs, nők melle; emmek, immek = szopni; m ü z m e k = e m t e t n i , szoptatni; ana>,
ewe = anya, enéke = anyácska, anyóka.
oszm. am — női nemzörész; emzek — csöcsbimbó ; merne = mell,
emlő, csöcs; ewmiek = szopni, szívni; ana, ene (mint fönt).
alt. em — szopni; ewicik = mell, csöcs, emlő; enessanya.
csuv. öwicik = egy még szopó állat; ama = nőstény, emse, a n y a ;
üm — szopni.
kaz. ama, anei, ercekéi = anya, anyácska, anyóka.
k. k. enü = az atyja testvére, néne; ercei = asszony, gazdaaszony ;
emei, e/rad'ák = csecsbimbó; émerben^ szopni.
jak. ómii = raell, emlő, csöcs.
Boethling a jak. ije = anya szót is összeveti a török-tatár ana,
erce-vei, az én véleményem szerint azonban, nem helyesen, mert
ije az aj&, eje, ece, ese, ese = nő, asszony, nevelöné szócsaládhoz
tartozik.
17.
An, am, em, en, im — -készséges, készlétező, most, mindjárt,
határozott, megjelenteni.
ujg. arcuk = készséges, kész, jelenlevő, jelen; awa = most; arcunmak = késznek lenni; a?mtmak = készíteni, meghatározni.
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alt.

em, em&i (kondom: am, amdi) = most, már; emdigi = a mos
tani, a mindjárt következő, a legközelebbi (emdegi künderde
= a legközelebbi napokban).
csag. erae = itt, itten, imitt; em&i, imdi = most.
oszm. imdi = most (simdi, su imdi-ből = mostan, most).
jak. am = mostani idő, a jelen; amigí = mostani, kész, jelen levő,
jelen; awa = megjelentem, utalni; awat = megjelentetni vagy
meghatároztatni.
csuv. iwde = most, már.
k. k. a r a = m o s t ; amők = mindjárt, azonnal.
Az an tőszótag csak on = helyes, igazságos-val van némileg
megfelelő viszonyban.
18.
And, ant — eskü. csag. oszm. and vagy ant icmek=esküdni
(jak. awdagar = eskü; awdagai = esküdni). A keleti és nyugati törökségben mindenütt esküt inni, valamint az új persában is so?
kend khorden (esküt inni) féle kifejezés van, mi azon ős turáni
szokásra utal, mely szerint a két fél kölcsönösen fölmetszette erét,
hogy a közös edénybe öutött vérből igyék *). Ez a szokás Magyar
országban még a törők hódoltság korában is uralkodott, minthogy
Solakzade és Pecevi egy a magyarok és törökök közt Budában tör
tént hasonló esküt említenek meg. Használatosak még and bermek
s= esküdni; and tutmak = esküt megtartani; and bozmak = esküt
megszegni és and icib bekitmek = esküvel megerősíteni. Alig lehet
tehát föltenni, hogy ezt az ősi szokást kölcsönzött szóval jelölték,
úgy látszik tehát, hogy and, ant alt, alk, aíc-val közös eredetű, mi
mellett a magyar á l d o m á s (ital valamely szerződés vagy szö
vetség megkötése után) is szól.
19.
Ar, or — között, közepett, egymás között közös, társaság.
ujg. ara = között, közbe; artak, artaki = közeg, középső.
csag. ara, aralik = köz (Zwischenraum), szoros (Pass); arisr=ket*) Ez a szokás különben még ma is megvan Afrikában. Lásd
Magyar Lászlónál »Utazás Bihében« a Kissoko, egy barátságkötés
leírását, mely egészen evvel a szertartással jár.
i
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tős rúd (az a köz, a hol a lovat befogják); arai = tó, sziget
(tul. egy nagyobb test k ö z é zárt kisebb test); aralás = zűr
zavar, elegyedés, keveredés; orta=középen, középső; ortak
társ, résztvevő; ortaklik = társaság, egyesület, világ; ortasmak=egymás között fölosztani; ortalasmak = fölosztani, el
osztani; ortanzi = közvetítő.
oszm. ara, orta, ortak (mint föntebb).
alt. ara = közeg, köz ; arala = köz vetíteni, közbelépni, elválasz
tani ; argaci = közvetítő; argis = közvetítés, eszköz. (Ebből
némileg megmagyarázható az ujg. arkis = karaván; jelentése
szó szerint társaság.)
jak. árit = köz; orta = közép; ortonnu = középen levő; arí =
sziget.
Tekintve, hogy aralas és karalas (zűrzavar), továbbá arasik
és karisik (vegyes, kevert, elegyült) egészen hasonló jelentésűek,
sejthetjük, hogy bár közöttük gutturalis szókezdő különbség van is,
a két tőszótag közös eredetű; annyival is inkább, mert a csag.
karmák, karmasmak=keverni, elegyíteni határozottan az ide-oda-,
összedobálás cselekvésére vonatkozik, és karmák, karmalamak=
fogni, kapni, nyúlni-hoz semmi köze.
20.
Art, ark — hát, hátrafelé, hátúi, alattomos, vissza, hátra, hátra
maradni, fönnmaradni, megmaradni.
ujg.

art = hátúi, hátrafelé; artuk = a mit hátramarad, a maradék ;
íiríukluk = több, a többi, maradék; árkuk = rejtett, alatto
mos, csaló; arkxm>= hátrafelé.
csag. art, artka, aríkaru = hátra; artamak = félre tenni, megtaka
rítani, megmaradni; artuk == a mi maradt (übrig); arka =
hát, támaszték, könyöklő; arftalamak=megfordulni, hátat
fordítani.
kaz. árka (mint fönt); arkali = által, következtében (azaz támaszhodva . . . r a ) ; arkan, ark\m=hátra, hátrafelé.
alt. árka (mint fönt); art =s hátúi; artm = vmit magára venni,
vállalni (v. ö. ujg. ket=hátúi és hírnek = egy ruhát magára
ölteni, rávenni); artikta = megtakarítani.
oszm. ard, ardm = hátrafelé, hátúi; arkurn = hátrafelé.
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jak.

arga = hát, nyugat (v. ö. katin = hátúi, hátra és nyugat) ;
ord = megmaradni; orduk, ordu = maradék, több, jobb.
k. k. arga, (mint fönt); organd'e—ravasz ; aría = hátsó rész; aríak
= igen sok; arűármen = túllépni, áthaladni (vmit hát mögött
hagyni, hátrahagyni utat).
Hogy itt a t szóvégző, valamint a í ezekben alt, ast, elá, üst
locativ rag, arról kételkedni sem lehet, ámbár másrészt a fc-ra való
változás, mely ép úgy szerepel mint a t, mindenesetre egész rend
kívüli valami. Mint a jelen állítás mutatja, art, ard a hátúi, hátra,
hátrafelé kölcsönzött alakot fejezi ki, míg ark, ar^-ban a tergum,
hát positiv jelölése van.
21.
As, kas, kaz — haszon, nyereség, szerezmény, nyerni, gyűjteni.
I. a —
asik = haszon; asikmak=használni, haszonnal járni; asikli
^ h a s z n o s ; asikci = szerző (Erwerber); aslik, asiklik = hasz
nosság.
csag. asig, assi (mint föntebb); asgiz, asigsiz = hasztalan, haszon
kül való.
alt. ástam = nyereség, haszon; astamda = kereskedésben nyerni.
ujg.

II. k —
oszm. /cúf^anmak — nyerni; A;a^anc = nyereség.
csag. kazkanmak; kazk&n.o, (mint fönt).
jak. kasán, kasanahm = magának gyűjteni, magának készletet
szerezni.
Mint a jak. kazan-ból kitűnik kaz, as tárgyas jelentése gyűj
teni, halmozni, melynek átható alakjából eredt a n y e r n i ige.
22.
As, es, kas, kas, kaz, kar, koz — dörzsölni, súrolni, köszörülni,
kaparni, vakarni, törölni, ásni.
La —
ujg.

asikmak=:dörzsölni, súrolni, vakarni;] aiikli=ráspoly, dör
zsölésre, vakarásra való szerszám.
csag. eswek, kaparni, dörzsölni, ásni, kiásni; esinmek, aiinmak =
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földörzsölődni, oda dörzsölődni, elkopni; <?ágek=ásásra való
szerszám, ásó, lapát, evező.
k. k. esermen = evezni, lapátolni; iski = evező.
OSzm. esmek, asínmak (mint fönt).
II. ft —
csag. kasimak = vakarni, dörzsölni; kasak,kasa.11== vakaró ; kasinmak = vakarózni; kasmak = vakarék, a serpenyő fenekéről
levakart ételrész; kazmak — kitörölni, ásni, bevésni; kozga,mak = föltúrni, fölásni; kozgxm = föltúrt; A;o^galan = fölzavavarás, fölizgatás; kazuk, kazuk = tuskó, tőke, karó (Pflock),
(tul. a beásott). íTa^ma = kapa, ásó; kazaxi = kazán, katlan
(tul. mélyedés).
alt. kazinti = árok, gödör, kút.
oszm. &rt2Ínmak = törölni, radirozni; kasík — kanál.
k. k. kasek, kahék = kanál.
jak. kas = ásni, kivájni, kiásni; kas$ak = mélyedés, árok, gödör;
kasta, = letépni, lebontani (lerázni, letörölni ?).
CSUV. kas = kapálni, metszeni; kazik = fejezet.
III. — r (v. ö. kir, kii = bevágni).
jak. karii=föltúrni, szántaui; ftarir=kis lapát; kor = árkot ásni;
komi = föltúrni, szántani.
csuv. korán = katlan, mélyedés.
k. k. ftarerben = kopni, borotválni.
csag. fcarcimak = vakarni.
m
Az az, as, kas, kaz és kar tőszótag alapjelentése ásni, va
karni, föltúrni és a hangilag különböző alakok kölcsönös viszonya
ugyanaz mint as-kas = nyerni; eng-keng—bő, tág, széles, messze;
kis-is = meleg stb. tőszótagoknál, a hol a gutturalis szókezdő ere
detileg meg volt s csak később tűnt el.
23.
As, az, as, uz,jas,jaz
— alant, alacsony, kicsiny, kevés, csekély,
fogyni, hiányozni, tévedni, ártani stb.
-

ujg.

•

••

I. a —
as = kevés ; astamak = kevesbíteni; ast = alsó, alacsony; as*
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tin = alant; aiak = le, lefelé; asitmak = lecsillapítani, meg
nyugtatni, elnyomni, elfojtani; köngül aiitmak — a kedélyt
elnyomni. V. ö. al = alant és alkitmak=:lecsillapítni.)
csag. az = kevés; odaírnak = eltűnni; ast = alant; astar = rossz se
lyem vagy vászonnem, melyet aljának vagy bélésnek hasz
nálnak ; aiakki = az alsó ; wiak = kicsiny, csekély; t<iatmak=
kisebbíteni, szétdarabolni; wsalmak = kicsinyűlni v. alacso
nyodni.
az. aiaka — alant, lefelé; oiagalanmak = kevesbűlni, lefogyni;
aiakalamak = leereszteni.
oszm. az, odaírnak, astar (mint föntebb);* aiak, «iak = suhancz, le
gény; íí^mak = silányulni vagy roszszá válni; a^dirmak=:
roszszá tenni, elfajúltatni; «£gnn== fölháborító, elfajult; azgasmak = gonoszszá válni, megharagudni.
CSUV. ar=kicsiny (csak más szókkal összekapcsolva használatos).
alt. as = kevés, eltévedni; askir — eltévelyítni, tévedésre vinni.
jak. accat = kicsinyítni, kisebbítni; accant = megkisebbűlt, cseké
lyebb; accari = kis ördög.

n-iujg. jaz = kár, hiba, vétek, baj; jakira = hiba; jazuk = bűn, vé
tek; Ja^mak—roszszá válni, szemtelenkedni, elfajulni; jazkurmak = hiányozni, véteni.
csag. jazuw.ak = vétkezni: jazgurmak = vkit megbüntetni; jazuk
= bűn, vétek.
alt. jazik = hiba, bűn; jas = hiányozni, fogyni; jastik = kevesbítni,
tévedni.
OSzm.jía^ik=kár.
Ide tartozik még a tárgyas eltévedni, bolyongni, útját vesz
teni, csag. adásinak és a^asmak; k. k. asarmen, o^erben, valamint
még más származékok is, melyek együtten az itt felsorolt szó
kincsnek mind fogalmi, mind hangi tekintetben való összetartozá
sára utalnak.
Nem szabad itt az eredeti alakját, t. i. kaz = csavarogni, köborogni, bolyongani szót se mellőznünk, mely mint ilyen csak az
elavult kaz&k — csavargó, kóborló, nomád szóban van meg, fel
hangú alakban azonban még ma is előfordul a csag. oszm. kezmek, ^^mekr=sétálni-ban.
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24.
As, es, tas, tes — átlépni, áthaladni, mellőzni, a határon, a mérté
ken túl lépni, menni.
ujg.

asik =túlhaladó, fölösleges; askamak=:át- v. túlhaladni;
askak = mellőző, mellőzve; ásni, asniki = első, először, a tö
megből kinyúló ; asunmak = magát vmin túltenni.
alt. as=valamely magaslaton, dombon áthaladni! afm=fölül
múlni; agu — hegyszoros (tol. vmely hegyen áthaladásra
szánt út).
csag. asurmak = vmin átmenni, áthaladni; asuri = a határon túl,
a mi igen sok, a mi oda át van; as'uk, asukti = sietség (az
átmenés, áthaladás gyors mozgásának tárgyas jelentésére
való tekintettel).
CSUV. as, aja = valamin áthaladni.
oszm.asmak = áthaladni, áthágni, melynek causativuma asurmak
és ebből asiri = igen sok, igen messze, a határon túl, a másik
oldalon.
jak. as, asabin = elhaladni, mellette elmenni; ásar = mellette elmenetni.
Evvel a tőszótaggal rokon ías, tes = áthaladni, áthágni, át
folyni, mely utóbbi valószínűleg az eredeti alak, egy tágabb szó
körnek képezi alakját. így:
ujg.

tas — külső, kivül, külső rész, határon t ú l ; íasarti = kunt, a
szabad.
csag. tas, tié, tes = kivül, külső, messze, távol; tasik (v. ö. ujg.
asik) = fölösleges, túllépő, túlhaladó, túlömlő; íaska, íiska,
faskaru, fr'skaru = kivül, kunt; íasmak=túlömleni, túllépni;
íasimak, íaslamak —kihozni, eltávolítani, elvinni, vinni,
czepelni.
jak. tas — a külső; íasara = kivül, künn; íasar — kivezetni; tas =
vinni; íasagas = teher, málha.
trkm. das = messze, távol.
az. dasimak = eltávolítani, vinni, elvinni.
oszm.dts = kunt, kivül, külsőleg; dísari = künt, kivül; íasmak =
elárasztani.
k. k. íaskar = künn, kivül; íastiren, dobni, vetni, hagyni.
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Az as, tas és származékaik között levő hangi viszonyt illetőr
leg v. ö. ic, is és tis, tes §.
25.
As, aé, ez es, is, it, ic — enni, zabálni, harapni, inni, élvezni.
ujg.

a s = é t e l ; asamak = enni, étkezni; aiuk, asuk = ételkószlet;
icmek=inni: esürmek == megrészegedni; isük — élvezhető,
Ízletes.
alt. as, a,3&n.=táplálékot magához venni; ezir =megrészegíteni.
csag. asam = harapás, falat, korty, ital; asatmak = etetni, táplálni;
ailamak = elfogyasztani; asláu= jászol (a hol az állatokat
etetik); azuk = ételkészlet; esremek vétkesnek, nagyehető
nek lenni; isirmak== harapni, enni; as\ = oltás, beoltás, be
adás; isürmek, üsürmek = megrészegülni, magát leinni: is
ink, ií*srük = részeg.
kir. as 7= étel; asa,u=etetés, falat.
oszm. as, asamak, icmek (mint fönt); aslamak = oltani, beoltani.
csuv. is —inni; iske = ital.
jak. as = étel; asá, aslbin = enni; asilik=táplálék, takarmány,
abrak; Isik=útra való eledel; l í i r = h a r a p n i ; ííirik = hara
pós; ista = rágni (v. ö. jem = étel és jemirmek, gemirmek==
rágni); it, «íábin=táplálni; is = inni; *íir=megrészegedni,
leinni magát; iíiriák = részeg.
k. k. as = rozs, vetés, kenyér; aierarmen = elnyelni; eserarmen =
rágni, rágódni; vérérben = harapni, eserák, izevek=részeg.
Mint jelen összeállításból kitűnik, as, as stb. alapjelentése
tulajdonképen b e v e n n i , m a g á h o z v e n n i , m a g á b a f ö l 
v e n n i ; azért van az a csak olyan csekély hangi különbség evés
és ivás között nemcsak a különböző tájszólásokban, de sőt ugyan
azon szójárásban is és azért tartozik aslamak=oltani, beoltani is
e tőszótag családjába.
Ha as határozottan a b e v e v é s tárgyas fogalmát fejezi ki,
jemek v. jimek nem annyira az enni, hanem inkább az elfogyasz
tani, elpusztítani fogalmat jelenti. Ilyképen mondják pl. miras
vagy mai jimek (örökséget vagy vagyon elfogyasztani) nem pedig
asamak.
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26.
At, aj, as, et, ej, es — atya, nagyatya, unokabátya, medve, to
vábbá a két nem jelentékeny számú rokonsági viszonyainak meg
jelölésére szolgál.
ujg. aía = atya; aíik = medve.
jak. ese = nagyatya, medve. Boethling erre megjegyzi: »A samojedok a medvét ö r e g a t y á n a k nevezik (Castrén a Bulletin
historico-phil.-ban T. IV. S. 39. 17. jegyz.), a közönséges
ember Svédországban igazi nevének használatától való félté
ben ö r e g e c s k é n e k — hin gamle- vagy öregatyának ne
vezi — (Arndt Móricz Ernő a «Monatsblátter zur Ergánzung der Alig. Zeitung« czímű folyóiratban).
CSUV. aba = anya,; obk = medve.
csag. aía = atya, ős, hím (némely állatoknál: ata büri = hímfarkas,
ata kaz = gunár); a í a g = a z atya helyettese ; ajik = medve;
aíalik = vezérméltóság Khivában (tulajd. az, a kit a fejede
lem tiszteletből atyaczímmel — atalik — tisztel meg); aci,
aíi = öregebb fitestvér, bátya (Lugati Fazlullah Khan) ; étke,
eteké = nagybátya.
k. k. ada = atya; ad'a = nagybátya, nagynéne.
Az a t y a és m e d v e eredetének jellemző közössége, a mely
tehát nemcsak az északi altajiaknál, hanem az ujguroknál és más
mai napság délben lakó törököknél is megvan, újabb bizonyítéka
annak a föltevésnek, hogy a török nép a magas északról vándo
rolt délnek.

jak.
ujg.
alt.

csuv.
k. k.
mint

27.
At, aj, az, ar — haladni, lépni, lépés, láb, támaszték.
a í a k ^ l á b , támaszték; aíilla = haladni, lépni.
aíak = láb; atakun — lábon, talpon.
ajak = láb, támaszték; adak arába = járó kocsi, görgő kocsi,
melynek segítségével a gyermekek j á r n i tanúinak; aíim =
lépés.
oda, = haladni, lépni; o£=járni, menni; ora = láb; oralan =
lábra, talpra állni.
azak = láb.
Atak, ajak atamak-val (haladni, lépni) olyan viszonyban van
élik (kéz) almák (venni)-val; kulák (fül) kul (hallani)-val
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stb. További bizonyítékul szolgál még a jak. aía = levő (Pálló),
mely majdnem olyan mint a r o m á n stare = állni és lenni, nem
különben megvilágosítja a magy. á l l n i és a török oZmak = lenni,
fönt v. egyenesen lenni közti kölcsönös viszonyt is.
28.
At, it, it^jit — dobni, vetni, hajítani, elvetni, elszórni, elveszteni,
tönkre menni.
jak. íí = lőni; it=elereszteni,
elküldeni; ííl = alÖvet, a lövés;
ííacci —lövő, lövész.
k. k. aíerben = lőni; áíarmen, ádarmen = elküldeni, küldeni; iitevben = elveszteni.
ujg. jitmak, jiímek, itmak, itmek = dobni, vetni, elrúgni; jittürm e k = elveszteni, eltékozolni; jiíikmek = tönkre tenni.
csag. aímak = dobni, vetni, hajítani, lőni; aíim —lövés, vetés, ha
jítás (v. ö. ok = lövés, nyíl és okmak=vetni, dobni); iímek
=rúgni, neki rúgni, űzni, vadászni; iítürmek = elveszteni,
eldobni; itxik, jituk — veszteség.
csuv. ivit = elhagyni, vetni, dobni.
Nem tekintve az a szókezdőnek l-re és utóbbinak i és ji-ie
való egész rendes hangváltozását, a fogalom fejlődése is egészen
rendes. A tőszótag mindenütt az eldobás, eltávolítás cselekvését
fejezi ki, míg a szenvedő alak az eltüntetést, elvesztést jelenti.
Kérdéses, vájjon itük, eíük, etek = valamely ruhának vagy hegy
nek segélyzete, továbbá eíen, eden — & sátor legalsóbb része, mint
legelőször érinthető részek, nem közös eredetüek-e iímek-vel =
rúgni, bele ütődni, érinteni ?
29.
At, aj — máskép, különböző, változtatni, elkülönítni, elválasztani.
ujg.

atm = máskép, különböző, egy másik; aíinmak=változni,
megváltozni, más lenui; aíirmak = vmit elkülöníteni, elvá
lasztani.
jak. a£in = egy másik, különböző.
csag. ajiim.&k=.elválasztani, elkülöníteni; a/rak, ajú = elkülöní
tett, elválasztott; ajran = választó fal, az a gerenda, rúd,
melylyel két istállóban álló lovat egymástól e l k ü l ö n í 
tenek.
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kaz. ajrim = elkülönített, eloszlott, elválasztott; a/irma = elkülö
nítés, különbség.
OSZm. (y'irmak, ajri (mint fönt).
csuv. o/ir = elválasztani; ojrik, orik = egy másik.
Mint látjuk a tőszótagot önállóan csak az ujgurban és jakutban használják, míg a többi szójárásokban rendesen a causativ
alak fordul elő. Ide tartozik még csuv. av és csag. ajinmak, o/namak = elromlani, egy jóból rosszra való v á l t o z á s . így mondják
pl. su ajnadi vagy caj ajnadi= a víz vagy a thea elromlott, meg
változott.
30.
Eg, ej, et, es, ös, ij, it — úr, birtokos, birtok, saját, tulajdon.
ujg. ige, ite, iti,\idi = úr, birtokos, isten; itilik,
idilik=istenség,
uraság, uralom, védelem; et — saját, tulajdon (Eigenthum,
eigen): ö.s = maga, magáé, sajátja.
csag. ege, eje = m, isten, birtokos; ejelemek = elfoglalni, birtokba
kerítni; <y*eletmek=más birtgkába juttatni; öz=maga, az
övé, saját.
az. jejmek, e/'mek = birtokolni, birni, uralkodni vmin.
alt. ee = tulajdonos, láthatatlan szellem, démon (tu eezi = hegyi
szellem, sueezi = vízi szellem); ös = maga; östörin = egyedül
magáért, csak maga számára.
jaK. iéci = birtokos, úr, tulajdonos.
k. k. is, £s = tulajdon, birtok.
csuv. jíjin — magának tulajdonítni, hatalmába kerítni; jig,jis =
család, egybetartozók (v. ö. persa khis = tulajdon, saját,
család; csag. koum-i-khis = család [tulajd. saját népe]).
Ámbár a g, j szókezdő tőszótag itt első helyen van fölsorolva,
mert mai napság ez az alak legtöbbször fordul elő, mégis egész
biztossággal lehet állítani, hogy t, d képezi a régibb alakot, mint
először az ujg. iti, jak. icci szókból, másodszor a sibilans s, z-m
való hangváltozásból kitűnik, mely utóbbi sokkal közelebb van a
t vagy cZ-hez mint a gutturalis g vagy j'-hez.
31.
Ek, eg, ej, ij, ev, ab, öj, öv — hajlani, hajolni, megfordulni, for
gatni, csavarni, megfordítni, körbe forgatni stb.
ujg. e/cmek = hajlítni, hajlani; ekri = hajlott, görbe.
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csag. egmek, egri (mint fönt); r/mek — forgatni, csavarni; ijinmek
= elfordulni.
oszm. ejmek, ejri (mint föntebb).
Sokkal kiterjedtebb e töszótag köre az er, ir, wrhozzáfüggesztésével, t. i. az ige causativ alakjában; pl.:
ujg. mrmek, eí)ürmek = forgatni, csavarni, körbe mozgatni; Kur
iernek, evirlemek, errilmek = körben mozogni, körben fo
rogni; évre, evüre = ismét, újra; évri,
etmk=megfordítva;
güren = sors, ég (v. ő. persa: carkh-i-gerdan = sors, ég, tul.
a forgató kör).
csag. egirmek, igirmek, -y'irmek, öjürmek, övürmek = forgatni, csa
varni, körbe forgatni, megfordítni; arrilmek, i?;rilmek=meg
fordulni, vmi körül forogni; egrim, igrim, öjrüm, öjrem, övr e m ^ a gyors körszerű mozgás, örvény, forgó, gyorsaság,
hadi jártasság ; igrik, igrim, yrim = vizforgó.
alt. eebir — forgatni; eebre — köröskörűi; ür = fonni.
jak. ábir s- a fodrozás; cí&irda = fodrosodni, fodrot képezni (a
vízről).
k. k. éberben = megfordítni; perben = hajlítni; ^ e r , tger, tgir =
ferde, görbe.
csuv. öfeünder = megfordítni.
Passiv-transitiv alakban il, ül-vel ezt a tőszótagot a követ
kezőkben találjuk:
ujg. e/dlmek = meghajol, magát meghajtani.
csag. eailmek )
. , ... , '
> mmt íontebb.
oszm. e/ilmek )
jak. ögülün = meggörbedni, meghajolni; ögüllübüt =: elhajlott,
görbe.
A causativ ögőr, öjür, öviir-t öür, or, ar-be összevont alak
ban végre még a következő, hangilag és fogalmilag könnyen föl
ismerhető alakban találjuk:
csag. örümek, örömek=fonni, kötni (flechten, winden); örme,
ürük — kötél; örüm = hajfonat (Zopf), hajkalács, fonat; örgemzi, iirgemzi = pók ; arkam (orgam ?) = kötél; organzi =
köteles ; örgemek == fonni, kötni (flechten, winden).
oszm. örmek, öriimzek = pók; örii = fonat, hajfonat, czopf.
alt. «rmek= fonni, szőni; umk = fonat.
k. k. örürmen = fonni (flechten); őrük = hajfonat.
NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. X I I I .
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CSUV. arla, úwúrla = fonni; a r m a n = m a l o m .
jak. árü. = megforclítni; árgü. = megfordulni.
V. ö. teli, deg (kör, gömbölyeg), melynél a dentalis szókezdő
még n e m t ű n t el és e szerint e tőszótag eredeti alakjának kell tar
t a n u n k . H a s o n l ó viszony m u t a t k o z i k eg, ek, ög, ok (csavarni, for
dítni) és a labiális szókezdetű eredeti bök, bük, büg (megfordítni,
elcsavarni, hajlítni, görbíteni) között. Mint ek, eg, ej-hez tartozót
megnevezem még egér, iger, ejer- — nyereg, melyet görbült, hajlott
alakjáról neveztek így. Pl. valamely hegy nyerge, azaz domborodása vagy görbülete.
Az előbb említett oszm. ej és csuv. ar, av-hoz az illető szó
családnak még következő ága sorakozik :
csag. í y l a m a k = k ö r ü l v e n n i , megfordítni; <y"lanmak = megfordulni,
fordulni; ajlanz — fordulat.
kaz. fljramak = fordítni (köz ajarmaj = a nélkül, hogy szemét el
fordítaná, levenné [ v m i r ő l j , B u d a g o w ) ; ajlas = kör, kerület.
alt. ajlsb = megfordítni, körben forgatni,
oszm. rtjartmak = elcsábítni (tul. valakit vmiről elferdítni) ; ejlenmekr= tartózkodni vagy m ú l a t n i (tul. ide oda koborogni.
k. k. ailanerben = forogni.
32.
Ek, ab, ik — h o z z á t e n n i , párositni, pár, kettő, iker.
ujg.

ekermék = hozzátenni, e g y e s í t n i ; eklik = egyesült, p á r o s u l t ;
ekiz = pár, i k e r ; eki, iki = kettő.
csag. ekermék, p e r m e k = párosulni, vkihez csatlakozni (dativust
vonz), k i s é r n i ; ekinti, ikmti=&
délutáni imádság, a dél és
este közé igtatott i m á d s á g ; i/cmek = közbeszőni (einschalten), megengedni, vetni ( s á e n ) ; iklik = hozzáadás, melléklet.
oszm. ekmek=vetni
( s á e n ) ; ikiz, ekiz,
igiz—iker.
kir. elá = kettő.
k. k. ikki
} . ..„

> kettő.
csuv. ikke )
jak. ikki — kettő; <áí&i = hozzátevés, melléklet; ab, abahin —vm.it
vmihez hozzátenni, mellékelni.
Ekés, eges-nek (kölcsönösen egymáshoz szegődni) azelőtt az
ek, eg tőszótagból kellett állnia és az ide tartozó alakok
es, a i = t á r s , összekötni, egyesítni — belőle eredtek. Ilyenek:
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alt. ees == kísérni, együtt menni, kisérö, társ.
csag. gs = társ, szövetséges, pár, hasonmás; <?smek = összekötni,
egyesíteni, kötni, csomózni; esme = kötés, kapocs, összköttetés.
oszm. es = barát, társ; eslemek = párosítni; rnnek — öszemenni,
együtt menni.
k. k. <2ÍSz=társ, nőcske, feleségecske.
Az ek, eg tőszótagot különben nemcsak az alt. ees segítségé
vel, mely dialectus a belső gutturalist és labiálist különösen sze
reti elenyésztetni, lehet fölfödözni, hanem még ermek-ben követni,
következni, mely permek, e&ermekből vonódott össze, is könnyen
föl lehet ismerni.
33. ,
Em, am, im, um — nyugság, béke, szelídség, enyhítés, gyógyulás,
megnyugvás, vigasztalás, remény.
ujg. em, am — orvosság, gyógyulás, enyhülés ; emik = üdvös, egész
séges, enyhítő; ámul, emü\ = szelíd, csöndes, nyugodt; amir,
emwc— nyugvás, béke; emrülmek = magát megnyugtatni,
megnyugodni, békében élni; emlemek = gyógyítni; emci =
orvos ; «munmak = remélni, bízni (tul. nyugodni, vmibe meg
nyugodni) ; umuiíG = remény.
csag. eme=orvosság; emlemek = gyógyítni; immk = békés, barát
ságos, kívánatos, óhajtott, barát; imranmak, emrenmek —
vágyódni, sóvárogni; wmmak — remónyleni; mmxxz = kétség
beesett (reménytelen); ítmsunmak = kétségbe esni.
kaz. iméi, emci = orvos.
oszm. í-mrenmek = vmi után vágyat, kívánságot mutatni.
alt. emire = buzgón kérni; emirek = sóvárogva ; emáe = gyógyítni,
gyógyulni; amir = nyugvás, béke, helyeslés ; amiraak =
békés.
jak. am — orvosság; ámtiá = gyógyítni; amarak = forrón szerető ;
amtan = izlés.
k. k. amék, amik = csöndes, nyugodt; amér, amii — csöndes.
csuv. amal = gyógyító szer, eszköz ; amal usti = orvos.
Mind a mellett, hogy am, em-t mint tőszótagot említettük
meg, azért a lehetőség még sincs kizárva, hogy benne egy aj,
ej-töi (jó, igaz) származott szótagot ne ismerjük föl, még pedig
19*
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annyival is inkább, minthogy az ujg. <7jumak-ban = javulni, gyó
gyulni (szintúgy oszm. ejiolmak = gyógyulni) az ajum-nak am
vagy az ejim-nek em-be történt olvadását sejthetjük, hasonlókép
mint az ujg. orrnak = összedörzsölni és um = liszt (összedörzsölt)
lett ovum-ból. ^4 ;?i = orvosság-nak azelőtt gutturalis szókezdővel
kellett birnía, a mint mindenütt a szintúgy használatos kam =
doktor, orsós, kuruzsló szóból kitűnik.
34.
Em, ám, en — beteg gyönge, megvesződött, sokat dolgozott,
megkínzott, bajos.
ujg. eraeke, emke = beteg, nyomorult; emgek = fáradtság, kín;
emgemek = fárasztani, kínozni; í/»genmek = vesződni; emgenikli = a ki magát kínozza.
csag. emgeklemek = túlságosan dolgozni (sich abarbeiten); emekci
= dolgozó, munkás.
oszm. emek = fáradtság ; emekdar = kiszolgált; enel, engel = teher,
fáradtság, vesződség.
jak. árnak = lusta, tehetetlen, gyönge (megvesződött, megviselt
jelentéssel is, mert ebben az értelemben kell az ámáksm =
öreg asszony szót fölfognunk); dmgánii, ámsárgái = elgyön
gülni.
CSUV. amnk = fáradtság, munka, kín.
A tőszótag em, ám, am, a k, g pedig csak freqnentativum.
Úgy tetszik nekem, hogy am-vel még az ujg. Őrnek, csag. körnek =
segítség is rokon.
35.
En, en, ené, jen, jené, in, iné, jiné, jüncs — kicsiny, fiatal, új, könnyű
(tekintve továbbá az oszm. kolaj = könnyű és j e n g i h á s z o n , első
ség, p.o. buisinkolají nedir = hogyan férhet az ember hozzá, vagy:
anin kolajíni bilirmisin = meggyőzheted ezt, megbirkózhatol evvel?
közti szellemi összefüggést) győzedelem, haszon, elsőség, meg
győzni stb.
I. mássalhangzós szókezdő nélkül.
csag. mi = kicsiny, fiatal, öcs; inak = a fiatalabb királyfi; inuk
= némely állatok kölyke; mzke, mee=vékony, gyöngéd,
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finom; mernek, <mcmek =összetörni, szétdarabolni, össze
zúzni; ön = könnytí.
ujg. inicke = finom, vékony.
alt. o/7oi = könnyű ; onoi = megkönnyítni.
jak. ini = öcse.
ujg. öngi = megkönnyebbülés, győzedelem.
II. mássalhangzós szókezdővel.
csag. jingi, jengi = új, fiatal; jöngül = könnyű, gyönge; jcngm&\ =
meggyőzni, legyőzni; jeng jengiimek — legyőzetni; jengiö —
győzedelem, haszon; jengizi = győző; jíe'«í/ismek = a győzede
lemért küzdeni (egymást kölcsönösen elgyöngítni).
ujg. jeng = győzedelem, könnyűség'; jengilmek = győzni; jengitmek
= megkönnyítni, könnyebbítni.
jengi, jangi = új, fris; jeng, jende = meggyőzni; jengü = győ
zedelem ; jengié — versenyezni; jengir = megújítni.
oszm.jeni (mint föntebb); jenil, jenli = könnyű (súlyban); jengin
=z győzedelmes ; jeninek = legyőzni; jengilik = győzedelem.
jak. sana = ú j ; safta,r= megújulni; sa7íard = megújítni.
k. k. 7~íek = gyönge, csekély.
csuv. sjine = új, fiatal; sjin == legyőzni, meggőzni; sjumol = könnyű.
A jak. csuv. sa/7a = új ; sar7ar = megújólni, valamint alt. jangi
(új) szókhoz sorakozik a jan = felelni, megújítni, tul. újra kezdeni
stb. tőszótag; még pedig a következő szójárásokban :
ujg. jcmmok = felelni, megfordulni, megtérítni, megfizetni; janut
= felelés, megfizetés, felelet; jana = megint, újra.
csag.jcmm.uk= megfordulni, elállni, visszamenni, megbánni; jené
= újra, ismét.
oszm. jine, jene = újra,, megint, ismét.
Érdekes jelenség itt ez iné, jiné, ené, jiné tőszótag, a hol a
kettős szóvégő né nem n vagy ng-ből eredt, hanem minden való
színűség szerint a ék, éik diminutiv képző c-je az, mely az eredeti
fi, n szóvégző mellett megmaradt. Legjobban kitűnik ez, ha meg
jegyezzük, hogy az oszm. inze, a csag.-ban inzke, az ujg.-ban már
micke, tehát igen kicsiny, igen gyönge, vékony jelentéssel bir. Iné,
enc stbivel összefügg továbbá a) csag. mci = dísz, díszlet, kaczér
n ő ; inzn, jinzü, k. k. mindi, tind'i = gyöngy, dísz, ékszer, továbbá
iné, inéu = apród, a hol a kicsi, gyöngéd vagy csinos alapeszméje
alt.
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jutott kifejezésére (v. ö. zizi, ceée = kicsi, csinos es ékszer); b) ujg.
inckimek=zmegsérteni, megbántani; csag. mernek, jencmek =
zúzni, széttörni; jencitmek, oszm. iniitmek; kaz. jünzütmek =
megsérteni, kínozni.
A jeng tőszótagot föl lehel még ismerni az oszm. jigit, trkm.
/e</it = ifjú, hős szókban.
In, en-re végre még a következőkben akadunk:
csag. enmek (az oszm. ínmék—leszállni, lejönni; enis, oszm. mis
lejtő; énük = bélszakadás, herezacskó (V. ö. fa sak = testicula
és fasamak = lelógni) ; öngür = valamely hegy lejtője.
jak. ('miit = valamely hegy lejtője.
csuv. an = lemenni, leereszkedni; anat = alsó rész — a hol a lefogyás, levevés abstract jelentése mindenütt ismét fölvette a
leszállás, lejövés, leereszkedés tárgyas megnevezést.
36.
Er, ár, ir, ür, ur — erő, erősség, férfiasság, nagyság, hatalom,
férfiú, erény.
ujg. er = fáradtság, fáradozás, férfi; erik = erő, hatalom, támasz ;
eriklik, cokiik = erős, hatalmas; erikmek = erősödni í ersik =
nemes, nagylelkű.
csag. er, erén = férfi, hős; erlik = férfiasság, erő; erkec = bak (er
koc-ból); írik = nagy, erős, öreg; iriklik = nagyság, erő.
alt. érik—erőlködni, fáradni, fáradozni; erü = vesződség, fáradt
ság, erő ; erlik = a legnagyobb alvilági vagy ellenséges isten
ség a saman vallásban ; erkin = akarat, hatalom.
jak. ar = férfi, erő, kitartás ; árdák = kitartó ; árágár=állhatatos,
állandó; árai = vesződség, szenvedés; arák = harag, heves
rég; árka = régi, ó, kopott. kir. irük = akarat, hatalom, erő; irüksiz = ájult; í>künlemek =
hatalmat vagy szabadságot adni.
oszm. m = nagy ; er, erén —férfi, hős ; erkek = férfi, emberke ; ergen
nőtlen, ifjú.
csuv. ar = férfi; ará = erő, férfiasság; irik=rakarat.
k. k. er=(mint fönt); ergek = emberke.
Tekintve azt a körülményt, hogy dögmek = ütni, verni, kakmak = beütni, verni, verni, kiporolni (ruhát) és nrmak, vurimik =
erővel ütni, ölni, leverni-t, tehát nem annyira a verés cselekvését
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mint inkább az erő nagyobb alkalmazását jelenti; tekintve továbbá
még a magy. e r ő , v e r n i , csuv. ará (erő) per (ütni) közti köl
csönös viszonyt — hajlandó vagyok a tör.-tat. ur-vur-t mint a szó
ban forgó tőszótaghoz tartozót megjelölni. Ur, oszm. var, csuv.
per először az ütés, a harczolás és erőszakos beleütközés cselekvé
sét fejezi ki; másodszor a kiütés cselekvését mint csag. ur. urma
hólyag, kiötés, fekély; uruk = sarjadék, valamely fa v. ág hajtása;
és képes jelentésben ivadékok, valamely család ága, család; jak.
urula = rokonná tenni; kaz. iircün = utódok, ivadék; kir. ürcünz=
nem, faj; harmadszor valamely út vagy kerület kitérését (kiütését),
mint oram = városnegyed ; uru. = kör, járás a bányákban ; úréin =
kerület (Bezirk, District).
37.
Ib, ip, jip, jüp — kötél, fonál, czérna sodrott.
ujg. jüp,jÖp = kötél, fonál.
csag. jip = kötél; jipek — selyem; ipkin = durva czérna; iipcin —
pánczéling, mely tudvalevőleg fonott vasszálakból van.
oszm.ip, ipek, iplik (mint fönt); iplemek — összekötni.
alt. jibek = czérna.
jak. sab = czérna, szál.
csuv. sjip = fonál, szál (Garn).
Alapjelentése szerint úgy látszik, hogy ib, ip,jip az i, ij, iv =
csavarni, tekerni, szőni-vel rokon, ép úgy mint wrgam, urma,, arkam = kötél-nek ur, or = fonni, kötni, tekerni tőszótag képezi
alapját.
38.
Ic, is", is, öz, üz, tií, tes — bent, belül, belső, közép, velő, mag,
behatolni, bejárás, lyuk, nyilas.
I. i —
ujg. ic —bent, titkos ; icil = vmely ország vagy nép központja.
csag. ic (mint fönt); ieek = belső rész, belek, belső; icre = be, be
felé ; icki, iceki = a belső, belül levő; iáton == alsó ruha (belül
viselt ruha).
kir. is = belső, bent levő; isik = belső rész, belső.
az. isik = ajtó, bejárás.
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jak.

?'s = abelső, belső rész ; mnnági = benső ; belsőleg; ista,n =
alsó nadrág.
k. k. isii, isti = a belső; izik, e<7/ik = ajtó.
csuv. is = ti belső.
alt. ic — belül (ickendin = belülről); 6'jik = ajtó (jaan cjik kapu).
II. ü —
ujg. üz^a, belső; üze = mag, csira.
csag. űz, tizek = velő, mag, mandola l(bél pl. diónál) ; 'telemnek =
egész velőig, egészen behatolni; w^lik = velős, erős.
jak. í'iös = a fa veleje, belseje, központ, közép.
alt. őzök = a belső ; ö^ön == velő.
k. k. Ö£Ün = fa veleje.
Jc-ben könnyen föl lehet ismerni ac = kinyitni, behatolni
egyik legközelebbi rokonát, annyival is inkább, minthogy e két
tőszótagból szármozott szavak hangi és fogalmi analógiája ezt
nagyon is kitünteti. Pl. csag. actik, alt. í'jik, k. k. ed'ik (ajtó, nyí
lás, bejárat). Az is és ii# elkülönítését illetőleg megjegyezzük, hogy
az utóbbit azért soroltuk föl külön, mert a velő t. i. a test legbelsejének tárgyas fogalmára vonatkozik.
III. t —
ujg. /ismék, fmnek = behatolni, lyukasztani; tiéuk=ljuk, nyilas.
csag. tismek, fisak (mint föntebb); tisi = nőstény az állatoknál.
V. ö. héber nekébhá = nőstény és nákabh = átlyukasztani.
jak. tás, tösábin = átszúrni; tásin = léket kapui; tisi = nőstény.
k. k. tizek, tezek = lyuk ; tize — nőstény.
alt. tes = lyukasztani; te$=lyak.
39.
íj, ej, et, it — tenni, cselekedni, csinálni.
ujg. itmek — tenni, cselekedni; iíinmek = magának készítni, ké
szülődni; itik — munka, dolog; iíiö=?edény (tul. valami csi
nált, eszköz).
alt. et = csinálni, készítni; edin — valamit magának készítni, csi
nálni.
k. k. Perben = csinálni; ides, idis — edény.
csag. i/lemek, iímek = tenni, ?jledik — cselekedet, a csinált.
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oszm. ejlemek, címek (mint fönt); edinmek=: magának csinálni.
A j — t szóvégző rendes változásánál meg kell jegyeznünk,
hogy a keleti szójárás legrégibb nyelvemlékeiben a j soha sem
fordul elő, és az azerbaidsanoknál, turkomanoknál és oszmánoknál
mai nap is inkább használatos mint a khánságokban.
40.
Ij, is, es, os, us, ut — fújni, szagolni, bőzölni, büdösködni,
büdösnek lenni.
I.-t,j.
ujg. it, jit — szag; ibar (ijbar, itbar?) = mosusz (a minek szaga
van).
csag. ij, is = szag; illemek, islernek = szagolni; ibar (mint fönt),
az. iylamak = szagolni.
alt. jií = szag, illat, szellem (jaksi jit = jószág, illat); jitta = meg
szagolni.
jak. í = mosusz, erős, átható szag; ?lak=:magától erős, átható
szagot bocsátó; sít = szag; sítta = megszagolni, a szag után
menni; siíii = rothadni, elrothadni (tul. maga után szagot
bocsátani, és ebben az értelemben hangilag és fogalmilag
rokon vele a csag. sasinak = rossz szagának lenni, rothatni;
s«sik = rossz szagú, rothadó, a mi rothadásba jutott).
k. k. íáí = szag, szintúgy iés; £'<?íteg = szagos.
csuv. ibar (mint fönt).
II. — s, t.
csag. ismék = lengni, fúni; islernek = lobogni, lengni, repülni; isnemek = szagolni, megszagolni, megérezni; isnemek = nyerítni; isldrmak==főtyölni; osurmak = szelet bocsátni, fingani; osuruk = fing.
oszm. ősmek = fúni, lengni; islernek = fütyölni; isiik = síp; osurmak,
osuruk, Msuruk (mint fönt).
jak. íííuruk = fing.
k. k. cíermen = nyerítni.
A fúvás v. lengés és szagolás fogalmi analógiája kitűnik elő
ször az ij, it, csag. ij, i s ; k. k. tét, t'es (szag) és et (fúni, lengni)
hangbeli rokonságából, másodszor egy másnemű hasonló viszony-
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ból. Ilyen pl. alt. kak = fújni, lengni és oszm. fto&mak = szagolni,
szagának lenni. Mindenesetre igen jellemző, hogy a büdösség és
jószág ugyanazon tőszótagból származik, mind azon által ez a vi
szony magában a műveltségben leginkább előrehaladott oszmán
ban is változatlan maradt, mert eji kokmak annyi mint szagosnak
lenni, fena kokmak pedig = büdösnek lenni.
41.
Ik, ak, ag, jok — elmenni, lefolyni, lefelé vitetni, folyni.
kir.

ik = a széltájék (ik zak ellentéte zil zak-nak = a szélnek át
e l l e n é b e n levő tájék, oldal; pl. tez tez karangdar koj
igib kitpesinelássatok jókor hozzá, hogy a juhokat a szél el
ne vigye).
csag. ikm&k, a&mak — folyni, lefelé menni; áginak = lecsúszni (pl.
tujening jüki agib kitti = a teve terhe leosúszott); ikin, akin
= a folyón lefelé; ikik = & mi lefelé folyik, folyékony.
oszm. a/cmak (mint fönt); akinti = áramlat; akín = betörés (képes
elnevezése a folyamszerüleg ömlő katonai betörések ós innen
aiinzí —támadásra, megrohanásra szánt katonai csapat).
jak. ik=h.úgy (tul. lefolyás, sidik-hez tehát semmi köze, mint
Boehtlingk tévesen állítja); iktii = hugyozni (lefolyatni).
k. k. cw/arben = folyni; «gazarben = a folyón lefelé menni.
csuv. jok = folyni, csurogni; jokt&r = elönteni; ük = esni.
Ennyit e tőszótag tárgyas fogalomköréről. Az utóbbinak
azonban meglehetős tág elvont jelentésű fogalomköre is van a
hangilag közel rokon :
Jik, jek, ük, ek, a/c-ban — fogyni, kevesbbedni, hiányozni, beteg,
beteges, hiányos, hibás.
ujg. jik = betegség, jiklik = beteg, fogyóban levő; jiklemek = meg
betegedni í jikitmek — gyöngítni, megbetegítni; jik&ik, üksik
= beteges, törődött, hiányos.
csag. jik, jek = baj, betegség, gyönge, kellemetlen; üksük = hiá
nyos; í7A;sümek = hiányozni, lefogyni, kevesbbedni; aksak —
hibás lábú, sántító.
oszm. eksik = hiányos ; eksilmek = lefogyni, kevesbbedni: aksak
(mint fönt); aftsamak = sántítni.
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jak.

ag°m = fölhagyni, megszűnni; aljaik = hiány, kevés (asagijaga = élelemben való hiány).
k. k. aftsak
sánta.
csuv. o/csak
alt. jek—utálat, ellenszenv: jeksin = undorodni. A most említett
alakhoz és a csag. jek-hez (jek körmek = megutálni, utálni)
sorakozik az ek, ik, ig, ij a csag. ikremnek, ikremnek, oszm.
ijrenmek = undorodni, irtózni, -yrenc, iyrinti = undorodás,
utálat szókban.
•

42.
II, jil, el, ol, ul — zárni, kötni, betenni, összehozni, összegyűjteni.
ujg. ilmek = betenni, bezárni; iZinmek = csatlakozni, kapcsolódni;
iüá, jiZki = nyáj, ménes (tulajd. állatok gyülekezete); il==
nép, emberek, nemzet (tul. gyülekezet, község), ország; il =
béke, szövetség.
csag. iZmek, il, iZki, jilki (mint fönt); iZgemek = begombolni egy
ruhát; iZgek = gomb; iZik=zárt, zárva; iZenmek = vkihez
csatlakozni; iZenzek=tolakodó, a ki vkire rátolja magát;
oZamak, ulamak = megkötni; itZatmak = megköttetni; iZe, bile
= -val, -vei (tul. összekötve, összekötésben.
kaz. iZenmek = tolakodni, tolakodónak lenni; *Zenü = tolakodás.
oszm.iZmek = hozzáfűzni, neki ütődni; iZik = gomb; iZiklemek = be
gombolni ; iZim = csomó, csokor; jiZim = csiriz ; iZe, bile
(mint fönt).
csuv. jílí = kötő, gomblyuk, szalag.
alt.

il=hozzá v. ráakasztani, rákötni; el = haza, ország; jelekötél, melylyel az emlős állatot elválasztják; jeZim = csiriz.
jak. iZ^jó egyetértés (szövetség); il, ^Zábin = hozzákapcsolni, be
akasztani iZim = halfogáshoz való háló, kötelék; silgi = lovak,
ménes. (V. ö. csag. iZmek és iZki.)
Nem tekintve az európai nyelvekben is előforduló viszonyt
szövetség, békekötés és szőni, kötni; francz. ligue és lier között, a
török-tatár il — béke a kötés és összekötés alapjelentését illetőleg
még a következő szólásmódban is érvényességre jut. Azt mondják
t. i. icleri bekikmi ja cözük;= kölcsönös viszonyuk kötött-e vagy
tágult ? azaz békében vagy ellenségeskedésben vannak-e ? Ez a
szólásmcd legjobb magyarázatát adja azon gyűrűknek, melyek

*
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Délpersia szaszanid emlékein némely lovas kezében vann ak föltüntve, minthogy a gyűrűk a megtörtént kibékülésre, egyesülésre
utalnak. Nem kevésbbé érdekes a török-tatár il = nép és ilki = nyáj,
csorda analógiája, hagerm. Volk —nép és ang. ^OC/Í = nyáj, csor
dával állítjuk szembe. Két egymástól oly távol esö nvelv és mégis
ugyanazon eszmemenet!
43.
In, is, it —• bizalom, remény, hit, vigasztalás.
I — n.
ujg.

wan —
. hit, bizalom (inansis = megbízhatatlan); -manc =
megbízhatóság, vigasztalás; manmak = mapát bizni (vkire),
vkiben bizni.
csag. w a m = hit (bizalom (inamsiz kul = megbízhatatlan szolga).
oszm. íwanmak, í«an = hit.
csuv. mjen== hinni; mjemzer = hitetlen

II. — i, t.
csag. isanmak = hinni; *sanc = hit.
ujg. isanmak = bizni (inanib isanir men sangga = hívőn hiszek
benned).
alt. ijen = reméllni; igenei = remény.
jak. iíágái = hinni; iíágál = hit.
k. k. iíágármen = hinni; iíágállik — hívő, hű.
Már első tekintetre láthatni, hogy az itt tőszókúl fölállított
in, is, it, nevezetesen az elsőnek viszonyát az utóbbiakhoz illetőleg
fogalmilag ugyan megegyeznek, de hangilag nem. Úgy látszik tehát,
hogy mind a kettőnek az ujg. ij, a Kudatku Bilikben persa: árzu
(vágy, kivánság)-val magyarázva, képezi alapját, még pedig in,
ijin-ből (magának vmit kívánni, magát vmire bizni) is ijis-höl
(egymásnak kölcsönösen és ismételve kívánni) eredt. Csak a mint
az ujg. inanib isamirmen-ből kitűnik, vehetünk az in és is között
olyan fogalmi különbséget is észre, hogy az is-ben a bizalomnak
erosebb foka van kifejezve.
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44.
Ir, er, ar, ur — korán, érett, reggel, holnap, korán van, érettnek
lenni, érni.
csag. ir, irte, érte = korán, jókor, reggel, holnap; irik = érett, kora;
irikmek = korán fölkelni; irteki = a korai, az előbbi, a múlt,
esemény, mese, történet; irmek = idejében lenni, megér
kezni, érni (reifen); i r i m ^ r e m é n y , jövendő, várakozás (tul.
a bekövetkezés).
oszm. ir, er, érte (mint fönt); erken = korán érő; érmek = megér
kezni ; jarhi, jerin = holnap.
csuv. ir = korán; iran —holnap.
alt. érte — korán, a kora reggel; ertegi = kor, öregség, múlt; ertin
= holnap.
k. k. érte = korán érő.
s
jak. ardár=:korán, a kora reggel; árdanni — korán ; urxü= előbb,
régente; urukká = a régi kor.
Ha tekintetbe veszszük, hogy az érés, levés, bekövetkezés,
megérkezés fogalma a helyi lét vagy levés fogalmától nem üt el
annyira az
ujg. irmek
csag. irmek
lenni, létezni
oszm. írnek
jak. i, ibin
segédigét is ide kell számítnunk. Irmek különösen helybeli léte
zést fejez ki, mert l e n n i (essere) általában eredetileg oímak, bolmak-ban van meg.
A jelen tőszötag, különösen ar, ur, bor, öwr-val előbb, elő
ször, rokon.
45.
Ir, ür, er — folyékonynak lenni, vagy folyékonynyá válni,
fölengedni.
csag. erimek = olvadni, fölengedni, föltörni v. erjedni (vmely daga
natról, és innen származik) erin, irha = csúnyaság, gennyedség és irinlemek — gennyedni, azaz lassankint föltörni, er
jedni ; eritmek = olvadásra juttatni.
jak. ir, irábin = fölengedni; iriár = fölengedésre hozni; irána =
gennyedség, csúnyaság; ürák = folyó.
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oszm.erimek (mint fönt); írmak = folyó, folyam.
alt. irifi = gennyedség; iriííde = gennyedni.
k. k. irgeser = olvad.
46.
Is, iz, ez az = zúzni, nyomni, benyomni, benyomás, nyom, nyomozni, keresni, akarni.
ujg. is = nyom, közbenjárás (Fürschritt), életmód, életpálya; ismék = benyomni.
alt. is = nyom (vestigium); iste = nyomozni, keresni.
OSzm.Í£ = nyom (Spur); illemek = nyomozni, utánajárni; istemek
= akarni, keresni, kívánni, követelni; .e-smek —összenyomni,
szétzúzni; azu, azi (dis)=rzúzó (fog); zápfog.
csag. iz, elemek, istemek (mint fönt); istek, islek = akarat, kivan ság; ázik (tis)r=zúzó (fog).
k. k. is = nyom (vestigium); istirben = fölkeresni, nyomozni.
csuv. jir = nyom (vestigium).
kir. izdemek = keresni, akarni; estnek = összenyomni.
Hangilag is, iz tulajdonképen kes, kis-hez (összeszoritni,
nyomni) tartozik; söt az utóbbi a régibb és eredetibb alak, mint
ugyanily módon kis (melegség) és is (forróság) szóknál is észre
lehet venni, és az elkülönítés itt csak igen tág fogalomkör következtében történt meg. Az is (vestigium) istemek v. islernek (keresni)
és e^mek (nyomni) kölcsönös viszonyát illetőleg v. ö. tap (vesti
gium) taplamak (fölkeresni) és tep (tiporni, összetiporni).
47.
Oj. ój, ov, ev, ot, ut, üt — ásni, kiásni, faragni, mélyitni, mélyedés,
gödör, árok, lyuk, lakás stb.
I. - j csag. oj=: mélyedés, völgy, síkság, gödör, sátor (v. ö. ak-oj és karaoj); ojmak=:ásni, kiásni, vésni, mélyitni; ójuk = lyuk, gödör,
mélyedés ; ojnia = kiásás, képfaragómunka ; ojmazi = képfa
ragó ; ój = ház, sátor, lakás; ójlük = a házbeliek (Hausleute),
feleség; ójlemek = magának házat csinálni (házasodni); ojmak = gyüszű.
kaz. ójuk = vésett, hornyolt (ciselirt) ; ojum = bevésés, hornyolás
(ciselirung); ojmakce = penczér. sintér.
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alt.
jak.

q/'dik— gödör, verem; ojis = magát befészkelni; üj — ház.
w/a=*fészek; oju = díszítés, vésés; ojula — diszítni (bevésések
által).
k. k. oiz= hosszú völgy, völgytorok (Schlucht); ojak=völgy torok
(Schlucht); oimak = gödör.
CSUV. oj = völgyes vidék.
II. — v, r.
ujg. evei = feleség ev^ház-ból.
csag. ova,, ofca = ház, sátor, lakás általában.
alt.

eb, ev — Y&L.

oszm.ev = ház ; ovn, == völgyes vidék, síkság; e?;lenmek = házasodni.
k. k. o/—kis folyó, völgyecske; oras = völgytorok (Schlucht).
III. — t, d.
csag. oíag = terem, szoba, sátor (lakás).
kir. oíau = új házasok sátora.
oszm. oda, = szoba; odalik = szobalány, odaliszk.
alt. odu = istálló, szállás; odulan = szállásra akadni.
jak. Mí=lyuk.
k. k. üt— gödör, lyuk.
csuv. odai = menedékhely juhok számára.
Igen érdekes megfigyelni, hogyan fejezi ki ez a töszótag
minden hangi és fogalmi változásában, akár j , v vagy t szóvégzövel, akár mint sátor, szoba, lakosztály, istálló stb. alapjelentésében
mégis mindig a mélyedés, lyuk, fészek fogalmát, mint az emberek
legeredetibb lakása módját. Különben nem szabad említés nélkül
hagynunk, hogy a most említett lakáson kivül a pusztai lakóknak
még más nemű lakásuk is volt, t. i. a sátor catma v. cadír, mely
nek szószerinti jelentése nem az ásni, vájni, hanem az összetenni,
összerakni, összeállítod ==caímak fogalmon alapszik.
48.
Ok, og, ong, ok, öng, öj — értelem, ész, fölfogás, fölfogni, tudni,
tanítani, tanulni, tanácsolni.
I. o —
ujg.

ok=z értelem, tudás, fölfogás; okuk — az értés, a tudás; okuk-
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luk = az olvasmány; o&us = tudás, tudomány; o/cmak = föl
fogni, érteni, tudni; okikli = az értő ; o/ckan = isten (az értő,
a tudó); o/cturmak = megértetni, fölfoghatóvá tenni.
csag. o/cumak —olvasni, érteni; ö/íutmak = tanítni, oktatni; og&n
= isten; ong, ang = értelem, ész (analóg az ujgor ok-val).
PL angi uckan = egészen meg volt lepve, egészen elbámult,
értelme elrepült; anglak=z értelmes; am/latmak = fölfoghatóvá
tenni.
oszm. o/cumák, oftutmak (mint fönt); o/hitdurmak = tanítatni, tanít
tatni; an = értelem, öntudat; ansiz = hirtelen (tul. meglepve,
öntudat nélkül); a77lamak = érteni.
alt. uk=zhallani, hangzani, tudni; ukmok = tudósítás, hír; uk&li
értelmes; onno = emlékeztetni.
Abból a körülményből, hogy az alt. uk és csag. (Kelet-Turkesztan) ok = hallani, fülelni, engedelmeskedni-t jelent (az altáji
nyelvtan orosz szerzői uk-ot slísat- és slusatsa-val fordítják), sej
teni lehet, hogy a csag. oszm. isitmek-nek = hallani megtudni is,
?is — ész képezi alapját és is-itmek, is-itmek szószerint fölfogni,
érteni-t jelentene, ép úgy mint orrnak vagy uk, melyeknek alap
jelentése nem audire, hanem intelligere. Eokon példa erre a franczia ouir és entendere. Nevezetes továbbá, hogy a török-tatár szó
járásoknak általában tárgyas fogalmú szavuk van a h a l l a n i , is
m e r n i számára. Az oszm. difdemek = meghallgatni tulajdonképen
azt jelenti csöndesnek v. nyugodtnak lenni. Mint a /mZak-ból = fül
sejteni lehet a kul ige, finn-ugor kuule, kulle, magy. hallani, egy
kor a törökségben is használatos volt, de ma már csak az altajban
maradt fönn nyoma.
II. ö, ü —
ujg.

ö/í = ész, tanács, értelem; ökün = figyelmes (észszel) ö/clenmek
észre jönni, fölfogni, tanulni; ö/detmek = vkit észre hozni,
tanítni: ögiit = tanács.
csag. ögüt = tanács, tanítás; öí/renmek = tanulni; ögretmek = ta
nítni.
oszm. ö/renmek = tanulni; q/retmek s= tanítni; öjiit = tanács.
alt. iiitren, üven = tanulni; iiredü = tanúitság, tudományosság
(Gelehrsamkeit); üiiret, űrét = tanítni.
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jak.

Mrák = tanúiság, tanítás (Lehre); itörat = tanítni, oktatni;
wörán=: tanulni.
k. k. wgüránerben = tanulni, Őránermen is.
csuv. viven = tanulni; virent = tanítni.
Az ujgurban ök és ok fölváltva használatos ugyanabban az
értelemben, azon származtatott szavaknál azonban, melyek ta
nítni, tanulni, tanácsolni-ra vonatkoznak, a lágy hangú Ö, w-ből
és soha sem a kemény hangú o, u-híA képeznek szavakat.
Kétes, vájjon öksüz=árva, elhagyott ök-süz = tanácstalan,
vagy ök ( = sátor, ház) 8Üz=hajléktalan-hói származik. Castrén
az utóbbit tartja, de meg kell jegyeznünk, hogy öksüz=árva va
lamennyi szójárásban előfordul, míg ök = sátor csak a k. k.-ban
van meg.
49.
Ok, og,jog, ov, of, ob, up, uf, jak — dörgölni, dörzsölni, összedör
zsölni, dagasztani, összedagasztani, összegyúrni, szétdarabolni —
és az említett cselekvés következtében keletkezett melléknév —
finom, szétdörzsölt, szétdarabolt, vékgny, kicsiny stb.
Minthogy egész rakás egymásból folyó hangi és fogalmi ana
lógiákkal van dolgunk, jobb megérthetés kedvéért a tőszótagot kü
lönböző szókezdője és szóvógzője szerint egyenkint soroljuk föl.
I. — k, g.
csag. orrnak = dörgölni, dörzsölni; o/talamak = szétdörzsölni, öszszezúzni; oMagu = henger, mángorló (Walze, a melylyel
vmit szótdörzsölnek) ; ogurmak = dörgölődni, magát kenni.
oszm. o/dau.—henger, mángorló (Walze).

n.jcsag. joknm, jogúm.— -pxihíi, lágy, szétdörzsölt és ebből (jovum,
joum és jM7H,-sak = lágy, puha (eredetileg jogum-sak); jo/anak
dagasztani (kneten); Jolimnak = jól meggyúrni.
k. k. r1ámd'ak=:puha, lágy.
oszm. JDi-urmak. jottrmak = dagasztani.
alt. jimMp,=megpuhulni, meglágyulni; jimijak = puha, lágy.
csuv. sjamze = ])\ih&, lágy; s/tmuk = liszt, orba sjunuk=árpaliszt.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. X I I I .
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III. — V.
csag.oraiak = dörzsölni, zúzni; (ovum, oum) w/i = liszt (a szétdör
zsölt); cwatmak, ovalamak = őrleni, szétzúzni; jwfarlamak
= hengergetni, gördítni.
OSzm.Mw = liszt; ovmak (mint fönt); övütmek, ö/ütmek==őrleni,
szétzúzni.
kir. urri — liszt, por, porok (Pulver); umt&k = porrá dörzsölt; umtarnak = finoman szétdörzsölni.
IV. -

b, p, f.

jak.

M&ak = vmery szilárd test szétdörzsölése; &6ak$a=Ét kézzel
összedörzsölni.
csag. upnk, wparak = kicsi, vékony, rostos v. szálkas (faserig), régi
avult (ruháról); jupksb = vékony; wpramak, opramak=össze
tépni, összedarabolni; jupk& = vékony.
ujg. oprak, upmk = kicsiny, picziny, törpe, csekély; opramak =
szétdarabolni.
oszm.?{/ak, %/arak = kicsiny, igen kicsiny; jufka, — vékony.
Az itt fölsorolt szókincset egészben véve fogalmilag és hangilag két részre lehet osztani. A k, g, v szóvépzővel biró töszótag
különösen a dörzsölés, összezúzás, őrlés, zúzás cselekvésre vonat
kozik, míg a b, p, f-re végződő az összeaprítás, szétdarabolás cse
lekvését foglalja magában.
50.
ujg. okul; csag. ogxü, oid; alt. u\, uu\; oszm. ou\, ogh\a,n =
gyerek (Knabe) szót alapjelentése szerint nem annyira puer-t,
mint h í m nemű gyermeket, hanem mint g y e r m e k e t , n ö v e n 
d é k e t általában kell fölfogni, az ok, og tőszótag pedig a tok =
szülni egy mellékalakja, mely a dentalis szókezdőt elvesztette. E
mellett a következő bizonyítékok szólnak: 1) az ujg. tok = gyermek
és íoA;mak = szülni; alt. uk=.fajzat, utód és w7cta = fajt szaporítni
(Geschlecht fortpflanzen); jak. ogo = gyermek és oglon = szülni ;
k. k. olak = gyerek (Knabe) és oZgan = 3—4 esztendős gyermek
(ol a gutturalis egybeolvadása következtében og-ul-ból eredt) közti
viszony. 2) Ogul, oglsm az oszm.-ban még ma is mint gyermek
(Kind) használatos; pl. kizoglan^leánygyermek, hajadon. Az

TÖRÖK-TATÁR NYELVEK ETYMOLOGIAI SZÓTÁRA.

307

ogxü, o^ulan, oglan olan jelentése tehát szószerint a megszületett
(das Geborengewordene) a l i a s gyermek.
51.
Ok — együtt, egyetemben (zugleich). hasonló.
ujg. ok = mindjárt, egyetemben (zugleich), szintén; ofclamak =
hasonlítni; o&sak, oA;sak = hasonló.
csag. ok (mint fönt); o/csamak = hasonlónak lenni, hasonlítni; oksas = hasonló ; o/csatmak = összehasonlítani.
Az o/csak-beli s véleményem szerint nem annyira correpetitivum mint inkább a sak, sik melléknévképzőnek erösbbült sziszegő
hangja, mely az ujgurban gyakran, a csagatajban azonban csak
igen ritkán fordul elő.
52.
01, hol — lenni, létezni, tartózkodni, ülni, lakni.
ujg.

olmak, bolm&k = lenni, létezni, tartózkodni, vmely helyen
megállapodni; oiturmak = ülni, lakni, maradni.
jak. ok>r = tartózkodui, élni, maradni (verweilen), leültetni, le
ülni; oZortor = mondani, hogy üljön le (sitzen heissen); oZok
ülés, állás, élet; buvl = lenni, válni (werden); buvlus = közö
sen vagy együtt lenni, válni.
csag. bolmsik, oiíurmak (mint fönt).
oszm. olmsbk, oíurmak == lenni, ülni.
k. k. oíerarmen — ülni; oíertermen = ültetni; őderben = ülni, élni.
Az ü l é s és á l l á s közös eredete leginkább kitűnik a jakut ból. Az olm és oitur; oszm. ötur; k. k. öder elválasztott alakot
illetőleg meg kell jegyeznünk, hogy oíturmak, tulajd. oli-turmak
= maradni, állva maradni az eredeti l e n n i , l é t e z n i erösbbült
fogalma. A mint otur, oltur nem annyira az ülés, mint inkább a
maradás, tartózkodás cselekvést tünteti föl, szintúgy turmak is,
mely csak a nyugati törökségben jelenti azt, hogy állni. A keleti
törökségben az á l l n i fogalmat ajak iizre turmak-va,\ = talpon,
lábon lenni, fejezik ki, mint a francziák étre debout-val.
53.
Ong, on, on — jobb (Rechte), helyes, egyenes, igaz, megelégedett.
ujg. ong=jobb (Eechte), igaz, helyes, j ó ;
ongmsk—egyenesnek
20*
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lenni, gyarapodni (gedeihen); onggai = egyenes; o?igumak =
alkalmazkodni, magát irányozni; owamak = megelégedni;
onar = szerencsés, boldog.
csag. ong, onamak (mint fönt) ; o/?r/ai = illő, helyes, alkalmas, ongalmak = gyógyulni ; owras = ügyesség, siker; öttgusmuk — al
kalmazkodni, belenyugodni (sich fügén); ow^an = megelége
dett; owgdamak, o/?(/damak = kijavítni; o;tdurraak = kielégítni,
megnyugtatni, lecsillapítni.
oszm.o/7at=jó, szép; onulmak = gyógyulni, javulni; oníulmaz —
haszontalan, semmirekellő, javíthatatlan.
alt. <m=jog, helyes, siker; onori = egyenes ; oftdo = megjavítni.
jak. M/ía=jobb, helyes, jobb oldal; onor = elkészítni.
CSUV. nü = ítélni, jóvá tenni.
Ong fogalmilag és hangilag legközelebb van sak, sag-hoz—
jobb oldal, egészséges.
54.
On, on, ong, ond, cin, un, in, in — hang, szózat, hívás, hívni,
sóhajtani, nyöszörögni, jajgatni.
ujg. ong, on = hívás, hang, szózat; owdamak, iwdamak, mlamak
hívni, kiáltani, hangot hallatni, inteni.
alt. imz=hang; ünden = hívni, inteni; wmda= jelek által hívni;
owto = sóhajtani.
csag. on, ö n = h a n g ; önlemek, iwlamak, owdamak, mdamak =
hívni, inteni; mdurmak, mit inak = hivatni; owduci = kiki
áltó ; mdao = az intés, hívás; imlemek = sóhajtani; ünek =
tehén (tul. a jajgató, nyöszörgő, ép úgy mint buga, buka,==
bika a bug = ordítni, bőgni tőszótaggal van rokonságban).
jak. t«ik = a nyöszörgés; Inak == tehén.
oszm. ön, ö/t = hang (er öfilü avret = férfi hangú asszony).
Első tekintetre úgy tűnhetik föl, hogy az ün, in és im
tőszótag nem tartozik egybe, minthogy az utóbbit rendesen intés
sel, fejhajtás-sal fordítják, és talán /cím-vei = niozdítni, megindítni
hozható kapcsolatba; — nézetem szerint azonban ira-vel nem
annyira a fej mozgását, mint inkább a vele járó hangadást feje
zik ki.
Mint on, ong-vsbl legközelebb rokonokat még a következő
hangilag és fogalmilag ide tartozó alakokat kell fölsorolnunk.
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1) A k-nak n, n-be és viszont való hangváltozásának szabálya
serint:
ujg. ok—hsoig, szózat; oA;imak = hívni.
csag. o/dmak (mint fönt); továbbá ong-hoz sorakoznak még:
oszm.janku = hang, visszhang.
jak. sa77a = hang, szózat, hívás; sana,r = hívni, kiáltani.
csuv. jingl\ = csengés, hang.

55.
Oz, os, es, is — előbb, azelőtt, elmúlt, régi, öreg.
alt. 020 = korább, azelőtt, a múlt (Vergangenheit); 020gí = régibb,
korább való, öreg; o^oci = előtte vagy mellette elment; 02111
mellette elmenni.
ujg. ó'ski, üski, özki = múlt, régi, öreg, ó.
csag. iski = öreg, régi, ó; iskirtmek = öregítni, öreggé tenni,
oszm. eski = öreg, régi, ó ; eskimek = megöregedni.
V. ö. as = mellette elmenni, melyhez az alt. 02111, csag, ölül,
asir sorakozik legközelebb, ámbár az utóbbit tas = áthaladni, át
lépni, fölhúzni v. ráhúzni (überziehen) mellékalakjának lehet te
kinteni. Megiegyzésre méltó, hogy az iski, eski eredetének kinyomozását csak az alt. ozo, ozoki-nak köszönhetjük.

56.
Ot, vot — tüz, égni.
csag. oí = tüz; oíun = tüzelő szer, fa (Holz); oíimak = égni; oílanmák = meggyúladni.
jak. uot =ztüz; oíun = meggújtani, tüzet rakni.
CSUV. vot = tüz; vocak, votésik = tűzhely, kandalló.
k. k. oí = tűz; oíok, oíuk = tűzaczél.
Ide tartozik még az oszm. és csak oiak, ocak = tüzelő, kémencze, tűzhely, kandalló, a hely, a hol tüzelnek, melyet azelőtt hibá
san származtattam üc-ajakból = háromlábú (Dreifuss), minthogy
a csuv. votéak, voé&k határozottan az ot, vot tőszótagra mutat.
Ha a kizmuli = lángolni, tüzelni, égni és haragudni, jak. uor
= harag, hevesség és örí = égés közti viszonyt szemügyre veszszük, könnyen fölismerhetjük, hogy o£=:tűz és ói = harag, buzga
lom közt hasonló viszony forog fönn, minek következtében az
utóbbi minden hangi változásával ide tartozik.
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öt, öj, öv, öp — harag, izgatottság, buzgalom.
csag. öt, öd = harag (Zorn, Ingrimm), epe; öpke, öuke = harag, fölindúltság; öpkelemek = haragudni, boszankodni; öjke, öjge
= az állatok párosodásának, ivásának ideje és a vele össze
kötött düh.
k. k. öí = epe; oíék = merész, bátor.
kir. Őpkeli = haragos ; öfcpelemek öpkelemek helyett = haragudni.
oszm.öí = epe; ó/ke = harag.
Az oszm.-ban továbbá ez a kifejezés van ödüm koptu = igen
ijedt, igen izgatott voltam; szó szerint buzgalmam emelkedett;
nem pedig epém föltámadt. Az öt = epé-t csak e szó képes jelenté
sétől vették át, mert az epe mint testrész számára a törököknek
nincs külön önálló szavuk. Az oszm.-ban pl. az epe szót az arab
safra-val = epe, sárgaság; az azerbaizanban öd-vel, de a persa
zerde-vel is = epe, sárgaság fejezik ki.
57.
Ot, oj, öi — értelem, ész, elme, gondolkodni, elmélkedni.
ujg.

oj, oti = gondolat, értelem ; oímak = gondolkodni, kigondolni;
oíunmak = elmélyedni, megfontolni, meggondolni.
alt. uda = meggondolni, megfontolni, elgondolkozni (udabai kelgen=: hamar jött, megfontolás nélkül.
csag. oj = gondolat, ötlet.
jak. öi, elme, emlékező tehetség (Gedáchtniss); öidüö == érteni,
felfogni; öidöt = fölfoghatóvá tenni.
Úgy látszik, hogy az oj tőszótagnak a tárgyas oj = ásni ké
pezi alapját. V. ö. német graben és grübeln, magyar fúrni és
fürkészni.
58.
Ot, oj, ov — játék, tréfa, enyelgés, tánczolni, tréfálni, játszani.
ujg. oímak, ' wímak = vkit kijátszani, lóvá tenni, játékban meg
győzni; ójuk, ovuk=játék,tréfa; oruklamak = tréfálni,inger
kedni.
kaz. oímak, wímak = kijátszani; ofus = nyereség, játék:
csag. oj-kiz= játszótárs (Gespielin); o/nas = kérő (Freier); o/nak
kópés, kópé, könnyelmű; <ynamak = tánczolni, játszani (úgy
látszik, hogy a tréfa és tánczolni közti fogalmi analógia a
német T a n d és t a n z e n közt is meg van).
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kir. q/namak = körben forogni, körben forgatni; ojnarki = pajkos.
oszm. ojun =játék; q/alamak = enyelegni; q/namak =játszani, tánczolni.
jak. oinu=játék; omuv =játszani, ünnepelni.
k. k. o'en, őjen=játék.
A két először fölsorolt szójáráson kivül, a hol a tőszótag leg
régibb alakjában és képző nélkül fordul elő, a többinél a transitiv
w-re akadunk, ojnamak tehát helyesebben azt jelenti játszani (sic h
spielen), körben forogni ( s i c h kreiseln). Az oszm. q/alamak,
melynek előttem ismeretlen csag. q/kalamak-nak kell megfelelni,
és q/alanmak régibb használatúak.
59.
Ov, oj, uj, ut —- szemérem, szégyen.
ujg.

ovut (ojut ?) = szemérem, szégyen; ovutluk, q/atruk= sze
mérmes, szégyenkező; ozmtmak, q/atmak=: megszégyenítni.
alt. ujat = szégyen; uja}, w/alin = magát szégyelni; i*/alt = meg
szégyenítni.
csag. q/at = szégyen; q/al = piha! q/atmak = megszégyenítni; ujaXmak, Míkanmak = magát szégyelni.
oszm. níanniak = magát szégyelni, szégyenkeyni; wíandírmak =
megszégyenítni.
jak. sát = szégyen; süt, satahm = magát szégyelni.
k. k. fud, w/at = szégyen.
Ha az itt fölsorolt k. k. és jak. példák után Ítélnénk, könynyen azt hihetnök, hogy az eredeti tőszótag jat és az 6 szókezdő
csak később került hozzá. Ez a föltevés határozottan téves volna,
mert az igei alakok különbözése ujsA és «/al-ban egész világosan
uj, q/-ra utal mint tőszótagokra, és nekem úgy látszik, hogy ez
utóbbi az alt. q/lo = elmenekülni, visszavonulni, q/tto = vissza,
hátra stb. szókkal rokon. A szégyenlés tárgyas fogalma tehát m a 
g á t v i s z a v o n n i , v i s s z a v o n u l n i , e l b ú j n i , mint ez kü
lönben a transitiv utka^mak, otawmak-ból legjobban kitűnik. Meg
kell még jegyeznünk, hogy ut, ot a legutóbb említett példában
nem az uj, oj régibb alakja, sőt inkább ojat, ovut-ból van össze
vonva.
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61.
Ög, ok, öj, eg, ük, üg, üv — máskép, különböző, idegen, mostoha,
változni, elfordulni, ócsárolni.
ujg.

ögün, ökun, égin — máskép, némely, különböző ; ögünmek —
megváltozni, megbánni; ükünc, Ögünc = megbánás; ükmek
— ócsárolni, hibáztatni, bírálni, máskég akarni; üktüm =
ócsárlás, hibáztetás.
csag. Ögün, ö#ünmek, Ög'úné (mint fönt) ; w/ündürmek^vkit meg
bánásra bírni, elkülönítni, tisztítni; ögürmek, ?7^ürmek=:elfordítni; w</ej = idegen, mostoha, elkülönített (ügej karindas
mostoha testvérek),
oszm. ójunmek = elfordulni, megbánni (bu isdem öjündüm== meg
bántam ezt a dolgot); ögünc — megbánás ; iive] = mostoha,
nem vérrokon.
jak. ágin — sokféle, mindenféle; ágálgii = sokféleség, váltakozás.
k. k. öi = mostoha, idegen (öi baba = mostoha apa).
alt. óöj — mostoha, idegen; imö = másik, különböző.
V. ő. aj, át (máskép); a jelen tőszótag egy alhangú alak
ját, melyet szigorúan véve színtón ide lehetne számítani. Fogalmi
tekintetben ezt annyival inkább is meg lehet magyarázni, mint
hogy változtatni, megváltoztatni az elfordítni (abwenden, abneigen)
fogalomkörétől nem igen üt el.
62.
Öl, höl, köl — nedves, vizes, tenger, tó.
k. k. höl, köl, kid —tó; ül = nedves.
csag. ül, öl = tenger, nagy víz; höl = nedves; /íMetmekr-megnedvesítni, bevizezni; kül, köl = tó.
oszm.<7öZ = tó.

jak. üöl = nedves; il-i, iZijábin = megnedvesedni.
csuv. oZik = nedves, rét, sáros.
A csuv. ölik fogalomköre kiinduló pontúi szolgál a csag.
öíeng = rét megmagyarázása, melyet hibásan tartottak persa ere
detűnek. Az utóbb említett szónak alapjául az öl = nedves, vizes
tőszótagot annál is inkább tarthatjuk, mert vele mint ellentéte
takir = kemény, száraz síkság áll szembe. Szintezen okból ide tar
tozik talán még az alt. öZöng=:fti. nád; kaz. ölen —fű, a zöld,
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mely megegyezik a jas —nedves és jasilr=zöld, a zöld fogalmi
analógiájával.
i

63.
Öl — meghalni, megölni.
ujg. ölmek = meghalni; öZük = halál, holttetem ; ölüm. = halandó ;
öíkürmek = megölni.
csag. öfaiek (mint fönt); öítürmek = megölni,
oszm. öZmek, öZdurmek (mint föntebb); öZü = halál.
jak. öl = meghalni; ölör = meoolni.
k. k. öterben = meghalni; ölör = megölni.
csuv. vil = meghalni; viler = megölni; ?;i£in = halál.
64.
Ön, öng, önd, ün, eng, en — elől, előtt, legelöl, magas, vmely test
kiemelkedőbb része, kiemelkedni, fölemelkedni, nőni.
ujg.

öngz= előtt, elől, eleje (vminek, Vorderseite), külseje (vminek,
Aussenseite), öng'm , öng kin = előbb , előtt (zuvor), kelet;
Öngce, Ökce (öngice ?) = vezető (előálló); eng = magasan, leg
inkább (eng üstön = legmagasabban).
csag. mg (minifönt); öngmek = nöni; önggen = magas, emelkedett,
magasztos; öngüllük^a nők nyakláncza (Halsgehánge, tul.
az eleje); Öndiir = magas; engri, angú — előre, tovább, át,túl.
oszm. on = előtt; en = egy kötő szó a felső fok megjelölésére.
jak. áng:dY=vmely ruha felső darabja (Vorderstück); tmuor =
túlsó részbeli (jenseitig); w7tuorgu = túlsó részen levő (V. ö.
csag. angri, angriki); im = nöni; iiímar = növeszteni; öndöi
kissé fölemelkedni.
alt. öngáöi =. fölemelkedni; ömür — előrész.
k. k. üwermen = emelkedni, fölemelkedni.
csuv. om, omin = előtt, elől, erőre.
A fogalmi összefüggést m a g a s ós e 1 ő 1 között egy részről,
valamint más részről e l ő l és n ő n i között, egyéb példákban is
föl lehet ismerni; így : ulxúí, tZik = nngy, emelkedett, magasztos ós
ilej=z előtt, elől, előre. itigajmak = nőni. Vegyük továbbá tekintetbe
az ujg. öng fogalomkörét, nevezetesen külső rész, szín jelentését
és tegyük hozzá a foV^szél (Rand) és /c<?rt.is = szin, valamint az,
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ős—rfönt és jüz = kinézés, külső rész analóg viszonyát, akkor két
ség sem foroghat fönn, hogy
Öng, ön, ün — szín, kinézés-tőszótagot szintén ebbe a csa
ládba kell számítnunk.
ujg. öng, iing — szín.
jak. ÖT? = szín, gyapjú; in = szín, pirosság az orczán.
csag. üng = szín ; öngün, üngün== megjelölt (állatokról, melyeket
vmely színnel megjelölnek); ming, tmüng == festék (Schminke), pirosság. Az említett szókból talán jangak, t;'íw7ak arcz,
arczszín szintén ide tartozik.
65.
Ös, üs, öz, üz,jüz, ör, ür, os, us, oz, nz, ni, uc — fönt, föl, fölfelé,
felső rész, arcz, magas, emelkedés.
I. — s, z.
ujg. üse, öse, ilze, ö^er=föl (auf, herauf); wsí = font, fölső; jüz,
jüs = külső rész, arcz ; östek = magas, emelkedett, ma
gasztos.
csag. öze, üst (mint fönt); üzmek, jüzmek = úszni, azaz fönt ma
radni vagy lenni; ösmek = a magasba jutni, nőni; ösken =
magas, fölnőtt; ütemek = magasbbítani, fölemelni (erhöhen);
Ö^enmek=remelkedni; ö^engi = kengyel, azaz a min föl
emelkedik valaki.
alt. üs, üst = fönt; W0eri=: fölülről; Mstüngi = a legfölsőbb isten;
ös = nőni; öskür c= nevelni; öskü = emelkedni.
oszm. üzre, üstim (mint föntebb) ;jüzliik = fölhuzat, cziha (Ueberzugyjüz-ből = külseje, föle [vminek], arcz).
jak. üse = magasság; ?7sági = a fölső; usun = úszni; tsüsün — külső,
kinézés, alak, kép; süs = homlok (V. ö. al — fönt, fölül és aln
— homlok).
k. k. ustü, M.stü = fönt; i<stü = az úszás; Möská = támadni, kelet
kezni; iíöskát = nemzeni, előteremteni.
CSUV. üs = kijönni, kibújni (emporkommen), nőni; ?7sten = fölne
velni ; jü— úszni.
kir. ö^mek = nőni; ösiin = növény, jövedelem, kamat.
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II. — r.
örü, öri = fönt, föl, magas (öri turmak=: fölkelni, fölállni);
öremek = meggyőzni (überwáltigen; v. ö. super és superare).
csag. ör, ur=magas, fönt,föl —n, magasság; örlemek = fölszállni,
föllépni, a folyón fölfelé hajózni; örükmek, fölijedni, meg
ijedni; üre=zoszlop, domb; örge = domb, magasság, terrasz;
ö?"köc=rpúp; emelkedés; i«rlemek = fölhúzni (überziehen),
beterítni (V. ö. örtmek = beterítni, befödni, oszm. jüzlükz=
fölhúzat, cziha).
jak. örö —magasan levő hely, magasság, magas, folyón fölfelé;
ürüt = a fölső, fölső rész, fölület, mennyezet (egyéb jelenté
sekre nézve 1. Boethlingk: Jak. szótár 50. 1.); wrümá=:hab
(a mi a fölszinre jön. V- ö. ném. ober, Obers, magy. föl és
föl, tejnek föle); wrdük = magas; iirgüt = fölriasztani, elhurrogatni; ör = hosszú (időről).
alt. őre, üre = domb, magasság, fönt; örögi = fölső ; örökön = ma
gas, öreg, tekintélyes.
k. k. ür\=zfölső; öremá = a tej föle ; ür = hosszú.
ujg.

Ör-vel (fönt, fölött) és a t locativ raggal, tehát ört = öst, üst
vei szoros összefüggésben van örímek (örütmek?) = fölhúzni (über
ziehen), megvédni, befödni, fölögyelni. Pl. :
ujg. örtünmis = védelem, őrizet (tangri örtnümisi =» isten oltalma).
csag. örtülmek==oltalmaztatni, megőriztetni; örtük = befödött, vé
dett; örtküci —védő, oltalmazó,
oszm. örtünmek=:magát befödni; örtü = takaró, lepel, védelem.
kaz. örtün, örtünün== titkos, elrejtett.
Miután e szócsaládnak kölcsönös viszonyát a felhangú tő
szótaggal föltüntettük, ugyanazt akarjuk tenni a a 1 h a n g úv a l is, azon megjegyzéssel azonban, hogy némely szójárásnál
a.belső hangnak eltérése gyakran ugyanazon szóban is előfordul.
III. — s, z.
ujg.
jak.

usak = magas, nagy, előkelő; ?mm = hosszú; wsluk = hosszú
ság ; itsakmak, í^akmak = sokáig tartani.
usa, = hosszú, nyúlni, tartani (dauern); ?i,sun = hosszú (térben
és időben); ztsta = hosszúság ; ustun=: hosszában; itsuk—:
csúcs (legfelsőbb vég).
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csag. uzak = messze ; orrnak = nőni, magassá vagy hosszúvá válni,
utat megmérni vagy megtenni akarnak = elkísérni, elküldeni.
oszm.uzak (mint fönt); j a n i n a k = nyúlni; w^atmak — nyújtani.
k. k. usim = hosszú ; t/káderben = meghosszítni; özeiben = eltá
vozni ; ustuk = csúcs.
csuv. o^at = elkísérni.
•
IV. — r.
ujg.

ur= magas, magasság; wrun = trón, emelkedett hely; om,
orun, «run = ülés, hely (Platz, Ort); ornukmak, o-rnasmak —
helyet elfoglalni; ornatmak = vkit ültetni.
kaz. urun = ágyhelye, szék; wrunduk = szék, karszék.
jak. oron = ágy helye, pad (nyugvásra szánt magas hely); orun
= hely (Stelle); oroi = csúcs, tető, fejtető; ura, a jurta leg
magasabb csúcsa.
k. k. őrén, orn, oren —ágy.
csuv. m<rum = hosszú; vurak — messze; vírín = hely, magaslat, ágy,
trón (v. ö. oron, urxm).
Az s szóvégzőnek i, c-be való változása következtében e tő
szó tagnak még következő ágat kell ide számítnunk.
V. — £, c.
ujg.

uc = fölső vég; csúcs; wcmak = fölszökni, repülni; üiek, öiek
mennyegzet.
csag. uc, u£= kezdet, csúcs (v. ö. töb = fenék, alsó vég); üze, jüge
= magas; ü£ek = padlásszoba, tető, mennyezet; í/cmak —pa
radicsom (magas lakóhelyűi tekintve. V. ö. tamuk = pokol és
tam = sötét hely); wcar = madár (tulajd. a magasba szálló).
k. k. usar = dagad (es sehwillt); itsarmen = repülni; utu, ud'u =
vég; ut'ugarben = repülni.
Ha most_e meglehetősen messze elágazó szocsaládot fogalmi
és hangi viszonyában összefoglaljuk, látni fogjuk, hogy először a
fogalomkört tekintve a h o s s z ú, m a g a s , f ö n t közti rokonság
máshol, nevezetesen az dl, il, ul tőszótagnál is előfordul (L. 10. §.) s
másodszor, hogy hangilag az r szóvégző mint régibb alak, a mely
ből z, s, &, s, c keletkezett, az északi szójárásokban igen használa
tos, míg a délnyugati tájszólásokban majdnem egészen eltűnt.
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66.
öt, üt, it — mellette elmenni, előtte elmenni, átlépni, áthaladni,
keresztűlhatni, áthatolni.
ujg. öímek = mellette vagy előtte elmenni; öílemek = történni, át
menni vmin, megérkezni, menni; öílek = mulandó; ütiik,
itik — átható, éles; iíkürniek = áthatóvá tenni, élesítni, kö
szörülni.
csag. öímek (mint fönt); öíe = óta, elmúlt; öíek = átmenő, utas;
öíken = múlt, elmúlt; öíkenmek = élni, éldegélni, keresztülélni, az időt tölteni; öíkürmek, iíkürmek == mellette v. át v.
keresztül menetni, élesítni, köszörülni; öíkür, k i i k t a t 
ható, éles.
OSzm.öíülemek = vasalni, simítni (tol. a vassal ide-oda mozogni).
alt. öű=körösztülmenni, körösztűlhatolni; öikür = éles; öípösr=:
tompa, nem átható).
k. k. Öíerben = átmenni; Öíererben = átszúrni; íiti = éles.
CSUV. vit = áthatolni; vitre — át, keresztül, vmin át.
jak. s*íti = éles, átható.
Tekintetbe véve egy más nyelvekben is előforduló fogalom
kört, nevezetesen a ném. gehen, Vergehen, sich vergehen-t, talán
az ujg. és csag. öíürmek = bűnt tenni, bűnt elkövetni és öíün =
hűn, vétek, bűntett szókat is ide számíthatnék ?
Hogy az öt. üt mint a mellette vagy előtte elmenés tárgyas
fogalma mennyiben hozható kapcsolatba a hangilag analóg öt, ütvel = átellenben lenni, szemközt állítni, azt egyelőre sejteni, de
világosan kimutatni még nem lehet, hacsak ezt a körülményt nem
veszszük tekintetbe, hogy az előbbi töszótag a mellette vagy előtte
elmenés v é g b e m e n ő , f o l y a m a t o s cselekvésére, az utóbbi
pedig a már m e g t ö r t ó n t c s e l e k v é s r e vonatkozik. Csak a
könnyebb áttekintés kedvéért történik tehát, hogy az utóbbit itt
soroljuk föl.
Öt, üt, ód, ut — átellenben, szemközt, megtérítés, viszonzás,
megfizetés. •
ujg. öínemek = fizetni, megfizetni, megtérítni (bezahlen, vergelten •— alapjelentése szerint talán megtérítésként szembe
állítni); ötrü = pótlékul, megtérítésül, kárpótlásul, szemközt,
-ért, miatt, végett.
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csag. öíemek = megtérítni, megfizetni, fizetni; öíürü, öírü = -ért,
miatt, végett, ellen; öíünc = kölcsön, kérelem, kérés.
oszm. öte = szemközt, átellenben, túl (jenseits), múlt, elmúlt (ötedenberi = régóta. A fönt említett két tőszótag viszonyát az
oszm. öte világosítja meg legjobban); ödemek, ödünz, öírü
(mint föntebb).
jak. uta,rl — szemközt, átellenben.
Szorosan öí-hez csatlakozik hangilag és fogalmilag.
Öé, üc, u£, uc, ös — megfizetni, megtérítni, viszonozni (de nem a
jót, hanem a rosszat), bosszút forralni, durczáskodni, haragodni;
továbbá szembe állásba jutni, találkozni, ráakadni. P l . :
ujg. üc, öc=z bosszú, harag, gyűlölet; ücün = ért, helyett, a helyett.
csag. ^cükmek, wcüklemek = haragudni, ellenségeskedni; ücuk =
haragudva, ellenséges szembe állva (v. ö. tusman dusman =
ellenség tus, tiis-hő\=.szemközt, átellenben, mely minden
törők dialektusban előfordul, tehát nem persa eredetű);
ücün, icün = ért, miatt, végett. Továbbá alhangú magán
hangzókban, m i n t : wcramak = szemközt kerülni v. jutni, rá
találni, találkozni, előtalálni; wcrasmak —találkozni; ucru =
elmúlt, múlt, elhaladott, ne~m rég, a múltkor; ucur=felelet,
viszonzás.
oszm.iic, üi, icün (mint fönt).
alt.

öc = rosszakarat, gonoszság, harag (Groll); öcö, öcük = haragudni (grollen); öcőstir = haragot kelteni, támasztani; östü
= ellenség; wcura = előtalálni (begegnen); wcur=fölvilágosítás, felelet, jelentés (Bedeutung).
Ide tartozik még wcmak = repülni; nem kizárólag a levegőn
át való mozgást jelent, a mely értelemben különben csak az oszm.ban és az.-ban használatos, hanem a sietős, sebes előrehaladást
is, és causativuma wcrurmak = vmit átlépni vmely magasságon vagy
mélységen áthaladni.
Nem érdektelen megfigyelni, hogy az itt fölsorolt tőszó
tag köc, göc, kec, gec-Yel fogalomkörét tekintve igen közel rokon
a mi azt sejteti velünk, hogy öt, öc csak későbbi, gutturalis szó
kezdő vesztet alak. Nekány példa szembeállítása ezt legjobban be
fogja bizonyítani; így : öímek — kecmék — mellette elmenni (vorbeigehen); öíkenmek — /ceckinmek = élni, létezni; öíek — kecik =
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utazó; öíken — keéken = régi, "öreg, múlt; öíkürmek — keckirmek
= mellette vagy át menetni; öc-köc = harag (Groll); öckünmek—
gögiinmek — haragudni (zürnen, grollen) stb.
67.
U, uj, ut — álom, alvás, aludni, elbágyadni, megakadni, elaludni
(erlöschen).
ujg.

u — álom, alvás; usuz = éber, álmatlan; utimak, wíumak =
aludni; w£ikli = alvó.
jak. w = álom, alvás; wíui = elaludni; utu.t = aludni hagyni.
alt. ííy'uku = álom, alvás; ujukta, = aludni; wjuktat = altatni; ujukuzakz= álmos.
csag. w/urnak = aludni; íf/uklamak = elaludni; ujmak = elakadni
(stocken), elbágyadni (Pl. süt ujdu = a tej megaludt (elakadt),
kolum ujdu = kezem elbágyadt, elzsibbadt. V. ö. a német
szólásmódot: der Fuss ist mir eingeschlafen).
oszm.ujumak (mint fönt); M/utmak = elaltatni; Mjusmak== elbágyadni, elzsibbadni, megderemedni; jugurt = aludt tej féle
(azelőtt valószinűleg njuguib, ?y'gurmak-ból = elaltatni, aludta
tenni, minthogy a tejet szándékosan altatják, hogy jugurt-féle
tejes ételt készítsenek).
az. juku (jukhu) = álom, alvás; juklamak = aludni (mint föntebb
jugurtnál, itt is elmaradt az u).
k. k. mgu, mhu — álom, alvás; Máurmen = aludni.
csuv. ijik = álom, alvás, szendergés, szunnyadás.
Aj, í-nek c-be való változása következtében a föntebbi tőszó
tagból eredtek még:
ujg.

Kcukmak = elaludni (erlöschen), kifogyni, elfogyni (ausgehen),
eltűnni (tiriklik ucuksa = ha az élet fogy); wcukmis = kialudt
(erlöschen — ucukmis kömür = kialudt szén).
csag. uciík = szédülés (Schwindelsucht); ücmek = kialudni, el
fogyni ; iicürmek = eloltani (auslöschen, letörölni; üciik = ki
oltott.
alt. üji, ó)i = eltűnni.
A török-tatár uj, uc fogalomköréhez leginkább közeledik a
magy, aludni; mondjuk t. i. aludt tej, elaludt a tűz.
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68.
Us, es, is — ész, elme, értelem, művészet, ügyesség.
ujg. us = művészet.
csag. us, is, es = ész, elme, értelem; uslu — értelmes, okos; itslanmak, eslenmek — észre jönni; islernek, eslemek = ráhallgatni,
meghallgatni (Gehör gebén).
kir. iskizmek== emlékeztetni, eszébe juttatni.
csuv. usta, = a legfőbb, mester. E szó a persa ustad-hoz csak
esetlegesen hasonlít); us, as = értelem, ész; cizm = emlé
kezni; a^irga = eltalálni (errathen).
jak. itstuk = művészet, ügyesség; wstuktak = ügyes.
alt. us == mesterség (Meisterschaft), mester; uzan == magát mester
nek mondani.
oszm.us — értelem, ész, elme; uslu = értelmes, okos; ?i2lasmak =
egymást kölcsönösen értesítni; «^lastírmak= kiegyenlítni,
kibékítni.
A csag. islernek, eslemek-ben, mely úgy látszik is ejlemekböl van összetéve, találhatni az isitmek (hallani) egész mostanáig
mindig rejtvényesnek maradt etymonjának kulcsa; ez az ige szen
vedő alkatú és mégis égessen activ jelentésű. A mint islernek vagy
is ejlemek alapértelme szerint fölfogás, megértés, hallomás-t jelent,
véleményem szerint isitmek, k. k. isterben, esterbén szintén itmek-ből eredt (v. ö. ok 48. §.).
69.
Üs — összefutni, összetöpörödni, fázni, dideregni.
csag. üémék= összefutni; nsükmek, Miúmek — dideregni, fagyos
kodni, fázni; «ienmek = összehúzódni, lustálkodni, irtózni
(Widerwillen habén); üskenz = irtózás (Widerwille), lustaság;
wsendirmek = vkiben ellenszenvet, irtózást kelteni (jem. Wi
derwillen verursachen).
oszm. ?7smek = össejönni (basína üsüb geldiler = ráestek, rátámad
tak); üsümek, wsenmek (mint föntebb).
Ugy látszik, hogy mint a legtöbb s-re végződő tőszótag üs is
üg-üs, üüs, üs-böl van összevonva.
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70.
Üt, üd, üc— idő, időszak.
ujg.

üt, üd = idő; üt\ = időnként (a Kudatku Bilikben demademmel magyarázva); tiírü = mindig, folytonosan, mindenkor.
jak. öíör = nem sokára, csakhamar, rövid idő múlva.
k. k. Míía = gyakran.
alt. ö/=idő, időszak, korszak (ajditkan öj = meghatározott idő).
csag. Mcür, « i ű r = i d ő .
Úgy látszik, hogy a jelen tőszótaggal az alt. üde\e = délen át
pihenni, delelni; oszm. ö/le, ö/len = dél (Mittag) mind hangilag,
mind fogalmilag összefügg. Meglehet, hogy az eredeti jeletés »időt
tölten, időzni« volt. V. ö. magy. i d ő és i d ő z n i .
71.
Űz, öz, Ös, os, jüz — törni, letörni, elválasztani, elkülönitni.
ujg.

ö^mek — letörni, megszűnni; öze = elválasztva, külön v. el
(los, weg), egyedül; ö^lek = elválasztás, elválás; <mik=:elvá
lás, különválás, fölhagyás (Abbruch, Unterlass. —özüksüz=r
mindig); öz = egyedül, magánosan levő személy.
alt. ös = letörni, megszűnni (abbrechen); öske = idegen, máskép;
öskölö = megváltozni.
csag. öze, üze = alhagyni, egyes, különvált; Özge = másik, többi,
egyéb ; ö^lük = egyedüllétei, magánosság; özén = az anya
melltől elválasztott gyermek ; ö^enmek = elválni, különválni;
osmak = hámozni, lehántani; osulmak, asülmek = hámoződni,
lehántódni; i^mek, jüzmek = nyúzni, a bőrt lehúzni.
oszm. ö^mek, özge, jüzmek (mint fönt).
jak. ősül = eloldani, kioldozni; ösülmek = eloldozódni, különválni
(sich losbinden), fogyni; asxü = levetni, lehúzni (ausziehen,
ablegen).
k. k. öská = másik, idegen; öskáre = elválasztott, el (fórt); iker
ben — letépni, leszakasztani; iizxd = & kiholt lelkek v. szel
lemek.
Ez a tőszótag csak mellékalakja a sibilans szókezdetü süz,
sö^-nek (elkülönitni, elválasztani).
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. X I I I .
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72.
Kab, kob, kov, keb, köb, kiib, kev, köv, küv. — Ez a tőszótag a legkiterjedettebb fogalomkörök egyikét foglalja magában, még pedig
a következő irányokban : 1) fölkelni, fölemelni, megdagadni, föl
indulni, egyszóval valamely testnek ama fölfelé irányúit mozgása,
mely által belülről üres, emelkedett tér keletkezik. Ezzel a cselek
véssel szoros összefüggésben vannak 2) a következő melléknevek :
dagadt, fölfujódott, vastag, gömbölyű, domború, boltos, üres, ká
vás — és ezeknek képes jelentése, mint 3) büszke, kevély, di
csekvő, hiú, gőgből v. kevélységből fölfuvalkodni.
Az illető osztályozásban először a alhangú, azután a fel
hangú szókat soroljuk föl.
I. k (kaf) —
ujg. /co&i = üres, puszta, kivájt, hiú; kop\\ = fölfuvalkodott, ke
vély ; kövük — kalap ; /copmak = fölkelni, fölállni, földagadni;
/copurmak, ^cwurmak = fölemelni; /couanmak = fölemelkedni
(a kedély), örülni; fcovanc^öröm (v. ö. az emelkedett kedély
= öröm kifejezést alcak köngül [alacsony kedély] = bánat,
gond, szomorúság kifejezéssel); kába, = vastag, durva; kobdik
= durva, zordon ; kib = üres, kivájt; Hftki = kevély, fölfuval
kodott ; kiblik = üresség, hiúság.
csag. fca&armak = megvastagodni, megdagadni; /c«&arzuk = vízhólyag; /va6urrnak = föltúrni, fölzavarni; kaburti — csődűlés,
lárma; kaburvLk = fölfuvalkodott, fölfujt; kapcak, /opcak —
üres (hohl, leér); kaba,n=znagy, erős, magas — és nekem
úgy látszik, hogy a labiális szóvégző, illetőleg belső hang el
hagyásával ebből eredt a mongol-török kaan — fejedelem, fő.
Kaan-ból keletkezett az újabb khan alak; kopmak, /coparmak.
kovámnak, kovanz (mint föntebb). '
kaz. /ío&mak=:fölkelni, fölállni; /co6sulamak = magát fújni, fölfu
valkodni, kevélykedni.
alt. kap —sok, tömeg, száz; kuba,t = ömm; Uubuihi = víg örvende
tes; /coftrak = híd (1. körprü).
oszm. kavuk, kovuk, kobuk = hólyag, kalap, sipka; kaba,g = iÖk; kaba r m a k = megdagadni, földuzzadni.
jak. kobo — üres golyó kob=z rágalmazás, árulkodás (üres, hamis
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beszéd?); kaba,g = hólyag ; kabiri = boltozottal ellátott, bolto
zott; kabint = okozni, hogy vmi boltozódjék, dagadjon vagy
hólyagot kapjon.
CSUV. kabsLii=irakás, csoport, tömeg, szénakazal; kobar — kelet
kezni, támadni; /ío&art = vinit fölemelni; küblik, kttbik — h&b,
hólyag.
A f ö n t és e 1 ő 1, e 1 ő r é s z (v. ö. al, il, ul = magas) fogalmi
analógiájából magyarázhatjuk meg az az. kabag — elől, előrész;
k. k. kapok, /capmak = homlok szókat is és mind a kettőnek a kér
déses tőszótag képezi alapját.
II. k (kef) —
kebek, kévék, köbök = üres, kávás, kivájt, hiú, semmis; kebez,
kevez, kövez = fölfuvalkodott, gőgös, dicsekvő; /tvwezlenmek
= dicsekedni, fölfuvalkodni, kevélykedni; kebmmek — kép
zelni (sich einbilden); keviné, A;mnc = képzelődés, önbizalom.
csag. kevek=üxes, kávás, üveges; kevrek = üres, üreges, málló,
puha, lágy; kevermek = föltúrni, megereszteni (locker machen); kevsemek, kósernek — kérődzni (widerkauen), kivájódni, elgyöngülni, elbágyagni; kevéek, keösek = gyönge, föl
oldozott (locker), tartalmatlan; kévémnek, kövemnek, kiivenmek = fölfuvalkodni, dicsekedni.
QS2m.gevek = üres, vájt, üreges; gevrek = málló (mürbe); gevsek =
föloldozott, szabadon (locker); gevsetmek = megeresztem (lockern); gebe = terhes (schwanger — megdagadt); gebermek
— megdögleni.
kir. kÖbsek = lágy, puha, málló; A;ö6seklemek = megguhúlni.
jak. kdbiáriik — szabadon, megeresztve (locker), nem erősen; köb,
/íöppökr= szabadon, megeresztve (locker), puha, lágy, durva
(bundafélékről); /cö&üö = föloldazni (locker werden).
A jak.-ban a kep és köp analógiájára fölsorolt példa szerint
az utóbbiakra vonatkozó szavakat ugyan a megelőző osztályba
sorozhattuk volna, — de minthogy az ö belső hang ugyan rokon,
azonban mégis különálló fogalomkört tüntet föl, külön családág
alapjaként soroltuk föl.
ujg.

III. — ö —
csag. köb, /íöpü —üres, vájt, gömbölyű edény; köb = sok, gazdag,
21*
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tömeg, csoport, sürü, sötét; /cö&lemek, köbimek = szaporítni,
növekedni, meghizni; fcöprümek = halmozni, fölhalmozni,
boltozni; ftöprük = hid, tul. boltozott, kivájt ú t ; köpük, köbök
= hab, szappanbuborék (üres, üreges alakjáról elnevezve);
/íöpüklemek, köpürmek = habzani, buborékolni (v. ö. az
alhangú fco&uk=holyag és /cofcurmak —habzani, pezsgeni,
buborékolni).
kir. köjjmek = megdagadni; köptö = öreg, régóta (tulajd. sok
idő óta).
az. köb, köp — h a b ; göbek — áorab, has, has csúcsa, köldök.
OSZm. köpür = tömeg, csoport; köpük=}mh ; /t;öpürmek = fölkavarni,
pezsegni, habzani; gobve, giibre = rakás, határ, szemétdomb
és mint pars pro totó ganaj, szemét; gömür, £Ömbür==határ,
földuzzadás, dagadás; #ömürmek, #örabürmek = megdagadni,
fölfujódni.
alt. köp = sok; köptö= szaporítni, halmozni; köp = fölfujni, duzzasztani.
k. k. köp, köfei = Bok, gyakran;fcöp= h a b ; köbergá = híd (Legjobb
bizonyitéka, hogy köprü-nek a görög yé<pupa-hoz semmi
köze, mint azelőtt gondolni szokták).
csuv. küpée = megdagadni, földuzzadni, megvastagodni.
Végűi meg kell még jegyeznünk, hogy a b, p szóvégző rendes
hangváltozás következtében még A;, g, ng-re is változik, mint a kö
vetkező példákból kitűnik.
IV. — k, g, ng.
ujg. kök = vastag, megdagadt; kökremek = megdagadni, földuzzadní, üressé válni (hohl werden); költküz = mell (tul. a test
domborodása); kiing, künk — dob (üres, száraz hangot adni
(einen hohlen Ton gebén), hangzani (schallen).
csag. kök, kökxemek (mint föntebb); kokiek, fco&sük=meÜ.
az. kökéek = szép (tul. gömbölyű kövér külsejű).
cSuv. kukm = mell, sziv.
oszm. gögüz, göjüz — mell
k. k. kÖksü = SL hónaly alatt levő mell; küngáei=üie/8} üreges
, (leér, hohl).
73.
Kai, kaj, kii, kij, kol, koj. — Ez a tőszótag fogalmilag rokon a
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megelőző hap-val, minthogy szintén 1) a halmozás, megadás, föl
duzzadás, fölindulás, főzés, forrás, habzás 2) tömeg, csoport, sűrű,
vastag, hegy és más magasabb tárgyak alapjelentését foglalja
magában.
I. — Z.
csag. / f a r n a k = fölhalmozni, egymásra v. egymás fölé rakni; halin
= fölhalmoz ott, sok, nagy; A»Zparmak = megdagasztani, fölfujni, ömleszteni; halpak = kalpag, kalap; fciíaj== halom, ra
kás; halkmak — földuzzadni, emelkedni; kalkan = ernyő, pajzs
(tul. a mit védelműl föltartanak); ftaZga = úr, védő, a krimi
tatároknál a mi ú r szónknak megfelelő czím; A;oZ = domb, ma
gasság, magaslat.
ujg. hal = sok, gazdag; /caZik = vmely háznak magassága, fölső
emelet;fcwZkalamak= lassan fölkelni.
kir. kaikat = vihartető, ernyő, oltalom; halkan, halkam = pajzs.
oszm. halin= vastag, sűrű; halmok '= fölkelni; haláiimak = föl
emelni ; kaíáirlm=kövezet,
emelkedett út; ftaZgimak = fölugrani, fölrezzeni.
alt. haljuur — tombolni, dühösködni; A;ííZjimak = dühös. (Tárgyas
jelentése szerint forró, heves vérűnek lenni. V. ö. deli = me
leg és dühös, veszett [toll]; halka = függöny, tul. a mit föl
lehet emelni; halin — vastag, sörű.
jak. halln'= vastag, vastagság; kalgíi = védelem, oltalom; kalkala,
= vkit megvédni, oltalmazni; halgan = külső ajtó (védelem,
oltalom ?).
k. k. ZcaZén = vastag, sűrű; /íaZbak = széles.
csuv. kolim — vastag, sűrű.
II. - j .
csag. hajnamak — főzni, forrni, ömleni, fölindulni, haragudni; hajnak = forrás (Quelle — tulajd. a mi fölbuzog. V. ö. ZwZamak
= fölindulni, fölbuzogni és bulak = forrás); /ía/parmak = öm
leni, csergedezni, hullámzani; hajmak =tejfel (hab (a mi
fölbuzog, fölindul, a magasba j u t ) ; Zconnaklamak = habzani,
fölösödni (Kahm aufwerfen).
oszm. Zcaúianiak = fölni, foÉroi, nyüzsögni (ortalik kajnar = minden
mozog, mozgásban van; hajmak (mint fönt).
az. kajnar, kajnarze = forrás (Quelle).
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jak.

kijln = fölni, hoszankodni; kinav — forrásra vinni (zum Kochen bringen); Ama = vkit boszankodni; Zcnnamsak = inger
lékeny.
csuv. kajái' = harag, fölindúltság (Tör kajare = isten haragja); kijmn,
= tejföl.
alt. H;'al = harag; fetjalda=haragudni; kíjanak = vakmerő, heves
kedő, fölindult.
74.
Kaj, Jdj — hajlítni, hajolni, elhajlítni, meggörbítni.

csag. kájmak, kajimok = hajlítni, görbítni, leereszteni (herabsenken); kajilmok = hajolni, meghajolni; ka& (kajis) = ív, szem
öldök, tulajd. a meghajlott; kis (kijis) = görbe, hajlott. V. ö.
e#mek== hajlítni és egn — görbe; kijsik, kisik — ferde (schief,
schrag); /asiinek = elferdítni, görbítni; /mjirmak, feyirmak,
/auirmak = heverni, ferdítni )umschlagen), begörbítni, befog
lalni; kiv = szegély, hajtás (Saum, Einsehlag); /ajinc=:a
ferde, bandsa pillantás.
alt. kajh — elhajlítni (umbiegen); kij = meggörbítni, hajlítni;
kijilt, elfordítni (abwenden); kom. (kajum?), Zcomut = iga,
görbült fa az állatok nyakán.
oszm.Muirmak = borítni, befoglalni (umschlagen), begörbítni; Hu
rik = hajlott, kondor, fürt; Huirzik = kicsiny kondor gyapjas
juh faj.
jak. H/íísak = oldalra hajlás; kciltiii = görbűlést kapni; kdltiiű —
sántikálva (görbe lábúnak lenni).
k. k. kejer, Hjer = ferde szemű.
Már máshol (v. ö egm.ek = hajlítni és egín—héá) kimutattuk,
hogy a hajlás, hajlítás, megfordulás, megfordítás fogalomköre a
hát, hátulsó fél, túlsó oldal fogalomkörrel közel rokon, és ez az
oka, hogy mindjárt a jelen kaj, kij tőszótag után a/«*•£, /«y'-t=hát,
hátulsó fél soroljuk föl.
Kaj, kej, ki, kat, keit, kit, kic, kiit — megfordítni, hátrafelé, hátra,
hát, hátúi, alant, alfél, hátulsó v. hátsó fél.
I. - /.
ujg. kijm = hátrafelé; kijiu, kejrü = hátra; kentmék = hátratenni,
megkárosítni; Zrerilmek = hátra v. visszavonulni.
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csag. kajta = hátra, újra, ismét; kajtarmak = vmit megfordítni;
kajtmak = megfordulni, visszatérni; kijn, kin (kijin) = hátra,
hátúi, után, hátrafelé; kirii — hátra, vissza.
oszm.girií, geú — hátra, vissza; geú\vaek = visszavonulni.
jak. /í«nná--hátul; /cannágás= jövendő (a mi hátúiv. hátra van);
Aünniki = hátsó, következő.
Tekintve, hogy a ruházás, ruházkodás í öltözködés fogalma a
török-tatár szójárásban a h á t b e f ö d é s cselekvését foglalja ma
gában— mint: bir nesne sirtina al = végy vmit magadra (végy
vmit hátodra); sirti acik = öltözetlen (mezítelen hátú), hajlandó
vagyok föltenni, hogy
kej, ket, kij, gij-ben = ruházni, fölöltözni, fölöltöztetni, rá
venni = szintén meg van a jelen tőszótag; így :
ujg. ketmék = ruhát rávenni; ketim, ketkü = ruha, öltözet; ketkül ü k ^ v m i fölölteni való.
csag. kijmek = fölölteni, magára venni; kejim, /ryim = ruha; küjnek
= ing; /q/'gülük = vmi föloltani való; kejmü = takaró, burok.
oszm.<yi/mek = felölteni, fölhúzni; #ömlek = ing (tel. gijimlik).
k. k. kedevmen = fölölteni; kögknak = ing.
jak. kát, katabin — fölöltenni, rávenni; kátáid = vkit fölruházni.
Úgy látszik továbbá, hogy a kuj, kut, kud farok, hátsó rész,
far elnevezés(at kujrugi = lófark, gemi /ayrugu = a hajó fara) szin
tén a jelen tőszótagból eredt; pl. csag. oszm. kujruk; jak. /a/iuruk;
k. k. kuduruk; csuv. kot és Zaire, és a velük összefüggő kuskun,
/ayuskun = farokszíj.
II. — t.
kat = után, hátúi, hátsó rész, alfél; kata, katda = mögött, há
túi; kaún = mögött, hátúi (rücklings, hinten), nyugat (V. ö.
öng = elől és kelet); katra = hátra, vissza; katurmok = meg
fordítni.
jak. kdt = hátul; Míák = nyak (Nacken); /caíágárin == a hátulsó fél
die rückwártige Seite).
csag. köt, küt=hátsó rész, alfél, podex.
csuv. hw=hátúi; kissín = hátrafelé.
k. k. kiste = hátsó rész, alfél.
A dentalis s, s szóvégző még c-re is változott, mint: csag.
az. kic=hátsó rész, alfél; kicke = hátsó nyak, nyakszirt, hátsó fej,
ujg.
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kupa — és ha e tőszótag fogalmi értékét teljesen méltatjuk, kér
déses, sőt talán valószinű is, hogy
*
csag. kié, kice = későn, este; kicikmek= hátra- v. visszamaradni.
jak. kiüse = este.
k. k. ked'& = este.
csuv. kas = este.
szintén ebbe a családba tartoznak. Ha az illető ellentét, t. i.
a reggel (ir, irte) szószerint a nap kora időszakaszát jelenti, mért
ne lehetne este kec-vel = késő analóg eredető.
A kat, kit tőszagot, ha h á t ú i , h á t r a , v i s s z a fogalom
körét pontosan megvizsgáljuk, végre még a visszamenés, vissza
vonulás cselekvésében is fel fogjuk fedezni. Az utóbb említett
cselekvésnek különösen két neme van előttünk; az egyik az egy
szerű elmenés, a hol a t szóvégző sértetlen maradt, míg a második,
mely fokozott, sietős fokot, t. i- elszökni-t fejez ki, a frequentativ
s következtében c vagy s-re végződik. így keletkezett kat, kdt-höl
« hátúi, hát a) ket = elmenni, eltávozni, visszavonulni, melyet csak
később és hibásan használtak menni helyett, minthogy erre a kü
lön barmak van meg. b) kac, kec (sietve menni, elenyészni, futni,
szökni) — mind a két alak szigorúan véve ide tartozik.
75.
Kaj, kai — milyen, mikép, mennyi, egy minőségi és mennyiségi
kérdő szó.
ujg.

kaj = melyik, milyen; kajun = hogyan? mikép? kané, kanca
— mennyi; kajxmki, kanki — melyik; A;a/da=;hol?
csag. kaj, kaju, kajám (mint fönt); kajdag = hogyan, miképen, mi
módon ? kajisi, kajsi == milyen (was für einer ?) kajáig, kacsai
(fctíycagun) = mikor, milyen időben ?
oszm./omgi, hangi — melyik; kamsi, hania^hol; kaé = mennyi?
kir. kaj=mi, hogyan, mikép? /cajtain (tul. kaj etein) = mi tenni
való van ? mit lehet tenni ? (was ist zu thun ?).
jak. kaitak = milyen, milyen tulajdonságú (wie beschaffen); han
tán == honnan; A:anna = hol ? Fannik — milyen fajta ? (von
welcher Art ?); kaiéa, = mennyi ? katsa, = hébe-hóba; fcaé =
mennyi; kasán = mikor ?
k. k. kai = milyen, miféle?
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76.
Kak, kok, kog, kav, kov — szikkadt, száraz, puszta, kopár és átvitt
jelentésben üres, szomorú, bánatos.
ujg. kok, kak=szára,z. szikkadt, föld, ellentétben öl, hol-vei = ned
ves, vizes, tenger. A szónak ezen ős jelentéséből sejthetjük,
hogy az új persa khak = föld török eredetű, annál is inkább,
mert ezen szóra az árja zemin, szláv zemlja = föld van meg;
kokuz, kukuz = szomorú, nyomorult (könglü kokuz = komor
[kiszáradt]) lelkű.
csag. kak (mint fönt); kak suju = a száraz földön összegyűlő és ott
tovább megmaradó eső vagy hóviz; kjik\ik=szárazság;
kak
imnak, kaksal = száraz, nedves, pudvás fa, tapló; kagurmak
= száritni, roston száritni.
alt. kuksi = nagy szárazságtól megrepedt; kakaal —elgyöngült, el
bágyadt; kogo, kooiok = a melegben szétpattanni v. repedni.
oszm.kavurmak (kagvam&k) = ros.ton sütni, perzselni; Aftvurulmak
sich rostén, magát megperzselni, megégetni; kav = gyújtó
(Zunder); kakímak = haragudni; kakim = harag. V. ö. kizmak
izzani (glühen) és haragudni.
jak. kagda,n.— sárga, sárgás (fűről, levelekről); kagdaxii = meg
sárgulni.
k. k. kag, kabo=z gyújtó (Zunder).
Vizes, nedves, fiatal és zöld (jas—jasil) ugyanazon tőszó
tagból vannak képezve és egészen úgy van s z á r a z , s z i k k a d t
és s á r g a szókkal is. Az utóbbi értelemben kak, kav még kar, kor,
kuru-val (fekete, száraz, öreg) is rokon.
Végűi ide tartozik még csag. kuvaimak = halványulni, elhalaványodni; alt. fei*6a= halvány, kopár, puszta, sivatag, száraz és
kubax = elszegényedni v. nyomorálttá lenni, a hol a kakmmak,
Amurinak hangváltozásához hasonlóan a szóvégző k, g az illető
tőszótag átvitt fogalomkörében szintén v-ie változott. V. ö. kuj,
küj = égni, égni.
77.
Kak, cak, cok, cuk — ütni, verni, kopogni, kivágni, vágni (hauen),
szúrni, kiszúrni, kivájni.

csag. kakmak = ütni, verni;

I.k —
ttlamak = csörögni, zörgetni; kakil-
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damak = lármázni (poltern), közbe-közbe ütni, kiporolni;
kagism&k = verekedni, egymást elverni.
oszm. kakm&k (mint fönt).
Ide sorakozik a hangutánzás által keletkezett kak, kank, kang
tőszótag, a hangos, éles, átható hang fogalma. Pl.
csag. kakirm&k = károgni, visítni, kukurikolni; kankirm&k =
csöngni, harsongani, visszahangzani.
alt. kok = erős,éles hang; kokila,= erős,éles hangot adni; kagildn
kiáltani; kakta — visítni; /«mgil = kotkodácsolás.
jak. káksia, kclksibm = hívni, szólítni; kagvcga = visítni (kráchzen).
k. k. fcar/ararben = károg, visít (kráchzen).
II. c —
csag. éakmsk= ütni, metszeni, szúrni, harapni; cWra = kés; caknamak = összeverni; ca<7anak = öböl (cWcanmak-ból^kivájódni); co/cmak = kivájni; co/cur, cukm = gödör, kivájt hely
(Aushöhlung), üreg; cokuma\i = csípni, kiverni (a szemet);
cokmar — furkós bot (ütő); cokum = buzogány; cokué, cöküé =
kalapács (verő, kopogó).
oszm. cak= szétrepedt, fölpuffadt, összevert, összeütött; ca&i = kós.
kir. áa/ípak = ütni, szúrni; cw#rau = kut (tul. kivájás, gödör,
üreg),
tat. cow/arlamak = kivájni, kiásni.
jak. co/cui = ütni, verni, kopogni; co7íoccu = fa kalapács; con ocok
= kivájt nád pipául használva.
Ugyanaz a viszony, melyet föntebb mint kak — verni és kak,
kang közt meglevőt kiemeltünk, cak = ütni, vágni (hauen), cak —
— hívni, szólítni és cang = hangzani közt is észlelhető; pl.
ujg. conk = harang.
csag. cank, cang, caoigra, cungmu = harang.
oszm. can = harang; clngirdak = kis harang; csöngetjái; cmgramak
harangozni.
kir. sing — harang; swigildainak = harangozni, csöngetni. .
alt. sang = harang; sang kak = harangozni, harangot verni; sangiv
— sungux=harangozás;
sangáara = haragozni.
A cak tőszótagnak még egy önálló jelentése is van, t. i.
r é s z , s z a k a s z , olvan szó, melyet mind a tér mérésére mind az
idő meghatározására használnak; pl. ujg.kacak (kaicak) — mikor?
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kitken cakta = abban az időben v. akkor, mikor ment; jak. saglna,
•== időben; csuv. cok = időszakasz. Az ujgurban cak határozottan
egy órát (Stunde), a nap egy részét jelenti, mint Ulug Beg igen
helyesen megjegyezte, mondván: »A khinai és ujgur csillagvizsgá
lók a' napot 12 részre osztották és mindegyiket cag-Yíú jelölték
megfl. Egy igei alakban is előfordul, mint cafelamak, cudarnak =
az idő bevárni, elkészülni (sieh vorbereiten); cagrdaul = őrállomást.
Az időmérést vagy a minőség és mennyiség megjelölését tekintve
Őak-n&k cag, ca változatban még tágabb szereplése van. így jüz
cak = száz rész, százszoros; caglik == mértékkel biró (orta caglik =
középszerű); ol caglik kan akti = annyi vér folyt! —talgaca = a
fáig stb.
A cak-i végre, az o s z t a n i , s z é t d a r a b o l n i , ö s s z e 
v á g n i fogalomkört tekintve— cak, cik, cuk, cük, tul. egy sza
kasz, töredék, rósz, csipet kicsinyítő szótagban is föl lehet ismerni,
melyből a caláz, éagiz, cegiz, cejiz és cijiz erősbbűlt diminutivum
származott. Úgy látszik, hogy a csag. gina, kina diminutivum és
az ismeretes Zárnak = vágni, metszeni; kijin =vágás, fejezet, töre
dék között hasonló viszony van.
78.
Kak, kok — fúni, lehelni, szagolni.
alt. kak = fújni, lengni (wehen — salkín kakti = a szél fujt).
oszm. kokmak=zszagolni; koku^sz&g, illat (v. ö. esmek, ismék =
fúvás [Wehen] és is.= szag, illat).
79.
Kai — hátramaradni, alant maradni, fekve maradni, alámerülni,
elsülyedni, maradni.
alt. kai — maradni, meghalni, elsülyedni; kali = elállni, vissza v.
hátramaradni; kaláik, kaláiktíir = utódok, a hátrahagyottak;
kalm&nzi = beteges (Marodeur), a ki hátramarad.
csag. kalmak = hátramaradni, fekve maradni; A;aidurmak = elvesz
teni, hátrahagyni; /caiatmak — visszatartani; /caZtag = lusta,
renyhe, tunya (tul. a ki hátramarad, fekve marad).
kaz. kalzim&k — visszahúzódni, visszavonulni, magát elvonni;
/íf/izigan, gyönge, erőtlen, visszatartó (enthaltsam — v. ö.
csag. kaltag és alt. kalmanzi).
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oszm. Ráírnak = maradni; kal&n == maradék (Rest).
jak. kai, A;rt?abin = maradni (bléiben, übrig bleiben); A;aZlar =
hátrahagyni.
k. k. kalerhen, /miermen = maradni.
A szó tágabb értelmében kal-yal rokon a török-tatár öl =
meghalni és al = alant, legközelebb van azonban hozzá a magyar
halni, hálni és a finn-ugor nyelvekből megfelelő analógiák. L. Budenz Magyar-ugor összehasonlító szótár 78. 1.
80.
Kap — megfogni, megragadni, megkapni, érinteni; úgy szintén
erőszakosan megragadni, elkapni, magához ragadni.
csag. kapmak = megfogni, megragadni, megkapni; fcíipusmak,
Am>usmak = egymást megfogni, egymást átfogni, átkarolózni,
össze kerülni, hajba kapni, találkozni; &a?-usturmak — eszkö
zölni, hogy átfogózzanak, összehozni; kabu, kapa,, kab& =
falat, harapás (Bissen), fogás (Griff, Fang); /wipkan = csapda,
fogó (Fange, megkapó).
oszm. kapmak, kava.8m.ak (mint fönt);kav~astxiYm.uk= egymásra
hozni, egymás fölé tenni; kavns, kovás, kous = cselédszoba
(szószerint a szolgák egyesülő vagy gyülekező helye).
alt. kap = megragadni, meg-v. elkapni; /capsagái = sietve, gyor
san, hirtelen; fcapsagajla== magát elhordani, eltakarodni (sich
sputen).
jak. kab, kaba,bin =fogni, megfogni, megkapni.
csuv. kip — megkapni, megragadni, harapni; kipcik = harapófogó,
fogó (Zange, Anfasser).
Kabns, kavus, kaus-ból származott a labiális belső ha»g las
sankint való elhagyása folytán kos = összeállított, egyesült, páros,
pár, kettős, a mint a következő családágból kitőnik.
ujg. koos, koué = cselédség, sereg, szakasz (Truppé — v . Ö. cermek = gyűjteni, egyesi tni és cerig == sereg); koosm ak = egybe állítni; &osni, &ousni = társ, szomszéd, egyesűit; kosrálik =
közelség, közösség.
csag. kos, kos& = páros, kettős, egyesült, pár, társaság, kör; fcosuk
= párosvers, rím, vers; kosum, kosxm = sereg (az egyesített,
összeállított. V. ö. ujg. koos); kosb&g = kettős kötés (Doppelgebinde — több szíj együtt egy középázsiai utikészlet föl-
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akasztására); &os-khan = a háznak vagy családnak feje; kosbegi, /a(ábegi = a cselédség legelsője; kosinak = hozzátenni,
befogni (anspannen), egyesítni; /cosalmak — csatlakozni;
Zcosanma = melléklet, hozomány (tul. a mit a vőlegénynek a
leánynyal adnak).
az. /cosanti = hozomány.
kir. kos, /cousr=pár. páros, kettős.
oszm.kosmak (mint fönt); fcosturmak —elkisérteni (tul. eszközölni,
hogy vki csatlakozzék).
jak. kos = kettős; koson=iím, alliteratio.
k. k. /íŐ2erben = hozzátenni.
csuv. kos — egyesítni, hozzátenni; kosra = vmely több részből össze
állított egész.
Kos első tekintetre kojus-ból = összefeküdni, összetevődni,
összerakódni látszik összetéve, de nem szabad elfelednünk, hogy
koj kot-nak ujabb alakja, és hogy kap, mint a már meglevő koos,
kous is jelenti, talán több valószínűséggel bir.
81.
Kap, kab, kob, kam, kep, keb, hep — betakarni, betenni, elzárni,
eltakarni, fölruházni, körülkötni, körülheverni, ruha, takaró, hü
vely, boríték.
I. k (kaf) —
kapuk= kapu, zár, zárat, takaró, lepel; /copkamak = betenni,
betakarni; kapukli = záró, kulcsár; kobuk, &opuk = korpa, a
gabona hüvelye; kamránk = kötni, zárni; kamránk — kötött,
egyesűit, mind, mindnyájan; kamxúduk = tömeg, öszvesség.
csag. kab = sál, takaró, zsák, tok; kapák = födél, szempilla ; kapjak
= boríték, pólya; kapkak = födél; kapk.urm.ak = betakarni,
befödni; kapalamak, kaparnak, /íamalamak = körülzárni, bekerítni, ostromolni (belagern); kabaX — ostromlás; kamci = kö
telék, ostor; kapéuk = zsák, zseb; kabur, kobur — zseb, tartó
(Behálter); /co&ursak = katulya, tok, tartó.
oszm. kabuk = héj, kéreg, takaró; /ía&arzík — takaró, nemeztakaró;
kapi = kapu, ajtó.
alt. kapeik = zsák; kaptál = fölső ruha.
CSUV. kop = zárni; ftapka^kapu.
ujg.
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jak.

kap-pak = födél; /cappakta = betakarni, befödni; fcappar = nagy
zsab; kiwrcak = koporsó (1. csag. kobursak) ka=zseb;
kai,
kaj&bm = elzárni; kamii = összetenni; /ía?mlin = összegyűlni,
gyülekezni.
k. k. kakpak — fedél; &afcpas = nyirfahéja (k-p hangfelcsereléssel).
II.

k

(kef)

-

csag. kepék = takaró, lepel, köpönyeg, korpa; kevs (kebis keüs)
czipö, lábbeli; kepeiig, kepenik = köpönyeg; kejmur = takaró,
dunyha.
alt. kebis = takaró, ruha.
oszm. kepék = korpa; kepének = köpönyeg.
82.
Kar — ellen, viszonzás, megfizetés (Entgeltung).
csag. karú — felelés, viszonzás, megtorlás, megfizetés (Vergeltung);
/caralasmak = egymásnak megtérítni.
kir. karú = ellentállás, védelem (karú etmek — ellentállni); kársa,
= ellenfél (Widersacher); /íarsimak = ismételni.
alt. daruim —viszonzásképen; karúéi —ellen (Gegner), ellenfél;
karulan = viszonzani, megtéritni, megfizetni, megtorlani;
kartu-.-szemközt, átellenben, ellen.
oszm. karsi — szemközt, átellenben; karsilík — viszonzás, megtérí
tés, megfizetés, megtorlás; /íarsulanmak == ellenszegülni.
jak. korúi = felelni, hasonlót hasonlóval viszonozni.
CSUV. &orav = viszonzás, felelet.
Nekem úgy tetszik, hogy ez a tőszótag alapjelentése szerint
/c«r-val = látni rokon. Erre emlékeztet legalább a magyar s z e m 
k ö z t , valamint a persa ru-be-ru = szemközt, szószerint arcz, arczban, úgy szintén a német a n g e s i c h t s .
83.
Kar, kor, kör, köz — szem, pillantás, nézni, látni, keresni.
I. k (kaf) —
ujg.

karak = szem, szemgolyó, pillantás; karakii = a, kinek jó pil
lantása van, éles szemű.
csag. karamak — nézni, látni, keresni; /carasruak = körülnézni, kö-
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rültekinteni; karám, kara\ = pillantás, körültekintés, gondos
ság (Umsicht); /Wagan = látás köre (Horizont).
alt. kar a = látni, nézni, /caraan = látásköre.
oszm.kara (göz karasi) = szempolyó, nem pedig a szem feketéssé,
mint eddig hibásan gondolták; darául, karagxú = őrség, őr
(Schildwache), fölügyelő; /caraus = fölügyelő, szolga; aramak
= keresni (v. ö. csag. karamak), melynek gutturalis szókez
dője eltűnt.
jak. karaik = szem; karai = gondoskodni (fölügyelni. V. ö. bakmak
látni és vigyázni, ügyelni).
k. k. karaik (mint fönt).
csuv. kora = keresni, nézni, őrizni; kőrail — őv (Wache).
Ezen alhangú tőszótag felhangú alakban is előfordul és a
csuv. kor-t lehet átmeneti pontnak tekintenünk.
II. k (kef) —
ujg. /íörmek = nézni, látni; körküimek = mutatni; körük, körk =
szépség (? tekintélyesség [Ansehnlichkeit]); &örklük:=szép,
csinos, díszes.
csag. körmek (mint fönt); körsetmek, A»rküzmek = mutatni, látni
hagyni, láttatni; körüsmek = egymást látni, egymást láto
gatni; A'örüm — tekintet, pillantás, látvány, a mnnnyire látni
lehet; körnek = minta, a mit láthatóvá tesznek; körüklük
(mint fönt).
az. görükmek = mutatkozni; görbék = szép.
oszm.görmék = látni, nézni; #w,rükli==szép; őrnek = minta. V. ö.
csag. körnek.
jak. kör — látni; körűn == tekintély, külső; /cördök —látni való; lá
tásra méltó; körűn = tükör.
k. k. &örerben = látni, nézni, tekinteni.
A tőszótag utóbb említett alakjában a szóvégző r
a) z és s-re változik; pl. :
ujg.

köz —szem; köze\>mek = őrizni, megőrizni; köskü = tükör;
kösemek = kívánni (vmi után látni, vágyakodni).
csag. köz (mint fentebb); közlemek, /íö^etmek = vigyázni, figyelni,
megtartani, megóvni (bewahren); közel = serető, szép (Geliebte, Schőne); közeng = ablak, nyilas; közéi — őr (Wáchter).
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oszm.#02 = szem, pillantás; gözukmek=látszani,
láthatóvá válni;
<jrwa;el=szép (v. ö. körük, körk, közel).
jak. kösün = láthatóvá válni; kösüt = megvárni, megfigyelni (v. ö.
közetmek).
CSUV. A;os = szem (v. ö. kor — látni) : kos kiski = tükör; kosi — gas
= kacsintani.
Ezen z szóvógző még b) t-re is változik, mint:
csag. kütmek = őrizni, megóvni, megvédeni; Míe-öl = várparancs
nok, fölügyelő, a honnan az új persa kutval származik, me
lyet Budagoff hibásan köt — vali-nak olvas.
ujg. kütezmek megőrizni, megóvni, megvédni; kütezcí = védő, ol
talmazó.
jak. kátiü=megőrizni;
kdt:ábit — öi; káti = az őrzés; küt = meg
várni, elvárni.
csuv. küt=nyájat őrizni; /akiéi = nyáj; küdü = védett hely; kütle
= megőrizni.
alt. kiké = őrizkedni; kezet küt=őrizni; kütkQ = vkit őrizni.
84.
Kar, kir, kor, kur — fekete, száraz, szikkadt, öreg, vén, kár,
szerencsétlenség, átok.
ujg. kar&=z fekete, sötét, föld, köznép; karaku = vak (V. ö. aj, ag-t
nyilt, tiszta, világos a/c-val = fehér); karku — szerencsétlen
ség, átok, gyalázat (V. ö. kara kün = szerencsétlen n a p ; jüz
karaliki = gyalázat, az arcz feketesége ellentében jüz aklikival = becsület, arcz fehérsége); korúk = szikkadt, száraz,
üres, vén; kar = öregség, vénség; A;ari = öreg, vén; /carilmak
= megöregedni; kuruc,_Jkwrc = öreg, érett; kurt\& = éltes.
csag. kara (mint fönt); fearángku == sötét; korám, kurum = korom,
feketeség; kargu, kargié = ások; /ccwgamak == átkozni, szidni,
gyalázni; /carak=rablás, kár; /íoraklamak = rabolni; karaikéi
= rabló; kir— sötétszürke, piszok, föld (mező). V. ö. kara,=
fekete és föld (Erde); kor, kur = iives, puszta, öregség, idő;
kuruk — száraz, szikkadt, üres, puszta, terméketlen; kariz=
öregség, öreg; karimák, feartaimak == öregedni; karca, — szá
raz, jól megsült; kunit = kemény, megszárított sajt.
oszm. fcarartmak = feketítni; karalti = szürkület, félhomályos;
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kauga, (tul. karga) == veszekedés, ezivakodás, háború; karga =
holló; karsikvL8=sas (mind a kettő tollazatúk színéről ne
vezve így); karmis, kart = öreg, éltes; kar\ = asszony (erede
tileg vén asszony, ellentétül Kz-hez = leány, tulajdonkép fia
tal, tüzes nö).
alt. kara, = fekete, gonosz, tisztátlan (oj karazi = a gonosz házi
szellem); kara,m = kárörvendő; kamcki = homályos, félho
mály; Zc<zri = öreg; korom. = később, aztán; kurgu = száraz.
jak. kara, = fekete, homályos, sűrű (a homályos és sürü analógiá
jára nézve v. ö. íow=sűrű és tam = sötét); kara,űa — homá
lyos; kdr'á — szürke, ősz ; karámás = feketés szürke; Hrtsagas
öreg; ktrii = öregedni; karakán = ősatya; kürxm = elszáradt;
kür, küra,bm = megszáradni.
k. k. kara, — szántóföld, puszta (Steppe — v . ö. csag. kir. föld),
északa, fekete; kargaxi, fcárgan = öreg, vén; kargaxm&n, kdrgarben = szidni, átkozni; ker, kér = szürke; karga, = csóka.
csuv. kura, = száraz fű; karcík = öregség.
Hangi tekintetben a fölsorolt példák összefüggését első pil
lantásra föl lehet ismerni; a kuru fogalmi analógiáját illetőleg ha
sonló viszonyt találunk az ellentett jas = nedves, jasi\ = zöld.; jas
= fiatal; jas&mak — élni, virulni; jaíik = nap, világosság szókban,
valamint kak-ha,n is, melynek jelentése száraz, szikkadt, fonnyadt,
halvány, sárga, gyengés.
85.
Kar, kor, kol — kar, kéz, karhosszúság, rőf, sink.
csag. A;arak=:kar, hatalom, védelem; kar, karú, /cári = k a r ; kari,
karié = karhosszúság, rőf; fcarilamak = a karral mérni; kol =
kar, kéz, az állatok első lába; ZcoZlamak=a kézzel venni,
megfogni (és épen azért számíthatjuk ide karmák, Várúrnak,
fcarvalamak, ftormalamak = megfogni, ide-oda nyúlni szót);
koláa,mak — kezénél megfogni, vezetni, kisérni; kolda,gué =
segítő, vezető, isten.
ujg. kolakmak = vezetni; kolaknz = útmutató.
csuv. kol, kul — kar, valamely állat első lába; kula,n = kar hosszúságnyi mérték; kor=rőf, arsin.
oszm. kol — kar, szárny, hadsereg része; kola,c = öl (Klafter); koléa,
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. X I I I .
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= k a r k ö t ő ; koltuk =. karmélyedés , h ó n a l j ; karls — sing
( S p a n n e ) ; M l a m a k = használni, megfogni.
/eownok = a kar alatti tájék. (Ha t e k i n t e t b e veszszük, hogy az
l szóvégző a vele rokon w-re változik, továbbá, hogy, a m i n t
az oszm.-ból kitűnik, k a r és s z á r n y fogalmi rokonságban
vannak, úgy hiszem, n e m állítok v a l a m i merészet, mikor a z t
mondom, hogy a m i n d e n ü t t meglehetősen hasonló kanak,
kontó = szárny s z i n t é n e tőszótaghoz t a r t o z i k ) ; kulxúl add
i d e ! (helyesebben talán nyújtsd ide. V. ö. csag. ZcoZlamak=:

nyújtani).
86.
Kar, kor, kür, gür — körülvenni, átfogni, körülkerítni, megvédni,
oltalmazni stb.
I. fe
liig, karuk, koruk, kuruk = kerítés, beker;tés, oltalom, védelem ;
Zcwrukluk== megvédés; ftorukinak, kurukmak = magát védni,
visszavonulni, félni (félelem tehát tárgyas értelemben a vissza
vonulás cselekvését jelenti); kurma, = búvóhely.
alt. kori = védni, bekerítni, oltalmazni; korúm. = védelem, tábor ;
koruk=félni; fcorlan = magát övezni; korai = fegyver, fegy
verzet; kui = ÖY, befoglalás; kuréu = abroncs, befoglalás;
karca, = magát övezni.
jak. fcarirga = védni; karls = kímélet; kargila, = megvédni, oltal
mazni; kur=ha,söv; kuráa,=körülövezni; kur&u = körülövezés; kor&o = búvóhely, rejtek, védelem; horgot = megvédni,
oltalmazni.
csag. kur = őrség, védelem,öv; kurci = testőr; kurluk, kuruk = kerítés, állatkert, tárház; kurga,n = erősség; kursak = erősség;
kursak = ÖY (V. ö. kur); kuréa,mak = magát övezni.
kaz. kora, = udvar, ker;tés, istáló; &orali = bekerített.
CSUV. kura, = félni; kural = megijedni (azaz: eszközölni, hogy vki
magát védje); fcornau = védelem, védett hely.
k. k. kur —ÖN; kurluk = puzdra (a hol a nyilakat tartják, őrzik).
DSZm. korú = park; koruzi = parkőrző; kurumak = oltalmazni; kurtulmak = magát megmenteni, megszabadulni; kusak (v. ö.
kursak) = öv.
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II. k —
E tőszótagnak felhangú alalakja a gyűrű, egyesülés, gyü
lekezet fogalmát foglalja magában, mint :
ujg.

kürel = gyÜTÜ, zártkörű társaság, gyülekezet; küret = öv, vé
delem, kerítés; küres = küzdés, birkózás (melylyel nem anynyira a küzdelmet, mint inkább a küzdők egymást átkarolását, átfogását, tulajdonkép csak ál küzdelmet fejez ki).
csag. kiiren = zárt kör, szekérvár, tábor; küresmek, külesmek = küz
deni, birkózni; ál küzdelmet küzdeni.
kaz. kirte = kerítés, bekerítés.
oszm.</i£Zesmek = küzdeni, birkózni (v. ö. csag. küresmek).
k. k. Mrezerben
küzdeni, birkózni.
csuv. küreé
87.
Kat, kit, kot, kaj, kij, koj — kemény, sűrű, szilárd, igen, vaskos,
kemény test, mint: kő, szikla, furkó stb.
I. — t
katik = kemény, szilárd, igen, gyorsan; toiklamak = megérősítni, megkeményítni.
csag. kati, katik (mint fönt); katksbkh= keményített, szilárdult,
aszalt; hatimak = megkeményedni; katirm&k,
ftaíurmak=
megkeményítni, megakasztani; ft«£lanmak = üllepedni, megakadni, megaludni (stocken), megnyugodni; kata,ngur=száraz, szikár ember; kitik = szoros, nyomott; kütük = furkó,
tuskó; kütrüm = merevség, köszvény; Mírümek=megmerevedni, köszvényessé, paralytikussá válni (tul. összehúzódni,
megdermedés, megkeményedés, a test megmerevedése).
az. katik = aludt tej, savanyú tej (v. ö.jogurt = aludt tej és jogún
vastag, sűrű); katiklasmak = a tej megalvása.
oszm.kati (mint fönt); kit — szoros, erős, ritka; kitlik = hiány (tul.
ritkaság).
csuv. kida, = kemény, szilárd, igen, erős; Hílan = megszilárdulni,
megkeményedni.
k. k. kátéké kemény. '
jak. kat, katsibm — megszáradni; kat&n. — kemény ; &aíav = szá22*
ujg.
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ritni; A-aíat = aczél (Feuerstahl — v . ö. kaja = szikla); háti
nk = kéreg, héj (a kemény fölület ?); /catasin = fagy (megdermedés, megkeményedés. V. ö. tom, dum = erős, szilárd
tong-val = íagy).
II. - j .
csag. kaja, = szikla, szirt; hajrák = a fém köszörüléséée való kemény
kő, köszörűkő; /cojuk = sűrű, szilárd, homályos; ftojungur,
kungwc = sötétbarna.
oszm.kaja, (mint fönt); koju = sűrű; ftq;'ulniak = megsűrűsödni.
jak. ka;a = szirt, szikla; /eíaragas = keskeny, szoros, szorosság;
felárat = szorossá tenni; /aar = coire cum femina (v. ö. oszm.
sik=zszoros és si&mek = coire cum femina).
alt. kiijwc=zmegszorítás, kényszer, elnyomás; /c%'üre = megszoritni, nyomni, kényszeritni (küjürenin per = vmit kénysze
rítve ide adni).
A tárgyas sűrű, vastag, kemény, nehéz, szilárd stbin kivül e
tőszótag még a g o n d , v e s z ő d s é g , k í n , a g g o d a l o m elvont
fogalmát is kifejezi. (V. ö. sik = szoros és síMnti = boszankodás,
kin; tar=szoros és ía.rgin = haragos.) A hangi alakot itt is ;' és t
szóvégzőre lehet fölosztani.
a) — j .
ujg.

kijm = megkínzott, megveszödött, aggódó, kín, gond; /ci/namak = kínozni, gyötörni.
alt. Kjin = kín, gyötrelem, gond; fcyna = kínozni, megszorítni,
gyötreni; kaix&l = szeretett, ápolás, kegy, kegyesség (tulajd.
aggódás vkiért); kaira,n =jóságos; Abrakán = könyörülő, ir
galmas (isten ephithetonja).
csag. kin (eredetileg A^'in) = kín, gyötrelem (Plage); kijnaxsiak
(mint fönt); kijnzi=kínzó,
gyötrő; fta;'gu = gond, fáradság;
/cajurmak — gondoskodni, szánni, ápolni; kojiak = a gondos
kodó, könyörülő.
az. /cajirmak = tenni, csinálni (tul. gondoskodni [besorgen]).
oszm. kojirmak = gondoskodni; A;ajrinti = irgalmasság, aggódás,
aggodalom.
kir. fca/'rim=jóság, szívesség (gondoskodás).
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CSUV. kojilt = gond, aggodalom, nehézség, panasz; kojgiT = törődni
(vmvel).
b) — t.
katku = gond, bú, aggodalom, aggódás; katkxm — melancholikus, aggódó, elszorult, b ú s ; fcaíkurmak = aggódni, szomor
kodni, magát gyötreni.f
Alig lehetne végre mellőznünk, hogy kit = szoros, sűrű kis,
kiz-vél szoros, keskeny, 'rövid mind hangilag, mind fogalmilag
rokon és ennél fogva mint harmadik családtag szintén e tőszótag
körébe tartozik, m i n t :
ujg.

III. — s, z.
ujg. kis = szoros; kiska,= rövid; ftmirmak = elszorítni.
csag. kismak = nyomni, szorítni, elszorítni; kisnak = szoros (Engpass), keskeny ú t ; /wskanniak = elszorul a szive (sich beengten Busens fühlen), irigyelni;
kisir^terméketlen.
alt. kis — elszorítni; kizlk — szoros, keskeny; Ksta = beszorítni,
becsípni.
oszm.kiz, kit=ritkán, szoros; kisík = összenyomott; Hssa = rövid;
Mskanmak = irigyelni; kisnak, hasnak = keret (a melybe vmit
beszorítnak).
jak. kis — gonosz, sötét (V. ö. &ískanmak=irigyelni, továbbá tum,
tim=szűk, sötét) ; ftlsalga —szükséglet, szükség, nyomor.
CSUV. teke = rövid.
k. k. A;ásel = szoros, keskeny; &éska = rövid.
A szókezdő k kemény és lágy alakjánál kérdéses, vájjon az
utóbbiak, t. i. kes, kis, küs nem tartoznak-e 106. §. alá, és nem
lehetne-e a kis = irigyelni elvont fogalmát a kis 116. §. alá sorozni.
88.
Kat, kaj — vmely testet közvetetlenűl a másikhoz sorozni, illesz
teni, hozzáfüggeszteni, hozzátenni, társítni, társ (Geselle, Genosse,
Gefáhrte), feleség, asszony, szép szülék. (Schwiegeráltern), t. i. a
később hozzá járult szülék.
ujg. kat=-nál, mellett, hozzá; /caías = társ, barát (Y. ö. csag. jan
— oldal és janas, jandas = barát); Zcaíashk=barátság; katin
= vő (a hozzáadott, katin okul helyett. Ilyenek még katin
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ata = ip, ipa, katin ana = napa); katun — asszony, nő (tulajd.
társ); Zcaíilmak = társulni.
csag. kat, kati = mellett, -nál, hozzá, réteg, helyzet, fiók, ráncz ;
fcaíla = sor, egymás mellé v. egymáshoz helyezett egyes álla
tok vagy dolgok (bir katar tűje = egy sor teve); Ráírnak =
egymásra vagy egymás fölé tenni, összekeverni, összeelegyíteni; /oy'as (V. ö. ujg. katas) a legközelebbi, rokon (uruk
kajas = az egész család); kajin = hozzátett, hozzáadott, szép
szülék(kajin ata, kajin ana); kada,ma,k =rákapcsolni, föltenni
(anlegen); kada.g = zár, lakat; khatwm, katum — asszony.
oszm. kat, Ráírnak (mint fönt); &aiik = vmia kenyér mellé (der Imbiss zum Brode — katik siz ekmek = száraz kenyér) ; kadin
= asszony; kajin (ata v. ana) = após, napa.
alt. kadim = asszony ; /caíla = hozzátenni, ismételni; kat = réteg.
CSUV. kut = fiók, szak (Fach); katla, = ismételni; kodis = összeele
gyedni, összekeveredni; /coístar=összeelegyítni.
jak. kitsuci = egyesűit; ^°íar=egyesítni vkit vmivel; kitin. = egye
sülni ; kat—kettős; katta, = ismételni; Híta = a mellett (zugleich), rokon; kilin (v. ö. oszm. kajin) = a feleség atyja.
k. k. kat = asszony ; kate = egyszersmind (zugleich); kadel = szak
fiók (Fach); kadine, kazine = napa.
Vájjon a Mit, küj, küv, giiv által származott rokonsági foko
zatok, mint jak. kütiiö = sógor; csag. kuja,u = \ő; ujg. kiibék Z=YŐ;
oszm. güvej = vő, vőlegény ide tartoznak-e, vagy hogy giivej, üvejvel = idegen analog-e, a gutturalis szókezdő eltűnése ugyanis nem
tartozik a ritkaságok közé — azt egyelőre nehéz volna eldönteni.
Annál elfogadhatóbb a csag. kas, k. k. káze = közel, mellett, ide
tartozósága, melynek az imént említett kajáé képezi alapját.
Ide tartozónak jelölném még az ujg. kot = nem, faj, fajta
(birkot = egyféle); alapjelentése szerint helyzet, réteg, és az utób
bival rokon trkm. kuda, = törzsök, család s kud&m&n = sógorság
(Verschwögerung) szókat. Továbbá a szókezdő gutturalisnak c-re
való változása után csag. caímak = összetalálkozni, összeütközni;
catma,, catir = sátor (tul. az összerakott, összeállított); ceten = ko
csisátor — oszm. caíik=a mi egymásba ütődik; caíismak, saíasmak = összetalálkozni szavakat.
Ha megfigyeljük a jan (oldal) ésjewiasmak (közeledni) ; kat
(fiók, réteg [Fach]) és fcaílamak (hozzátenni, hozzáadni) közti
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viszonyt, akkor a caímak (összetalálkozni) és cet (oldal, szél) közti
viszony is világossá válik. Az utóbb említett szónak származékai
csag. ceílemek = bekerítni, körülkerítni, határolni; cetli = határolt
(tört cetli = négyszögletes) — kir. setén; alt. cedan = kerítés, véde
lem (V. ö. ceten = kocsisátor).
89.
Kar, kaj, kir, kij — hó, dér, hóförmeteg, ónos eső, hideg szél, tél.
csag. kar = hő; kaj — hóförmeteg, zivatar, hóval vegyült eső; kis
(kajis, kij is ?) — tél, körülbelül a hó és hóförmeteg idejének
meghatározása. V. ö. szláv zima = hideg és tél, lat. hiems és
szanszkr. hima = h ó ; jak. kar=hö és év (Boethling. Jak.
Wört. 80. 1.); magy. szél (Wind) e s t é l ; kira,u, kira,gu = dér,
fagy.
oszm. kar, Hran, kaji, kis (mint fönt).
jak. kar (mint főnt); kis —tél; kai = hóval megdobálni.
csuv. jor = hó.
90.
Kii, kin — tenni, csinálni, alakítni.
ujg. kiírnak — tenni, csinálni; kilik = alkat, tulajnonság, alak,
test, termet; ZróZinmak = vmihez fogni, vmire készülődni
(sich zu etwas anschicken); kilme=^tett, munka; kilikli =
alakított, formált, szép.
csag. kiírnak, kilino (mint fönt); kilik, termet, alak; kila,u = kö
telesség (a mi tenni való); kil&uli = bátor, kötelességéhez hü.
oszm. kiírnak, kilik (mint fönt).
kir. kilik = szokás, alak (V. ö.josun = szokás, alak); kilikti = ille
delmes.
alt. kilikti = fölnőtt (termetű).
jak. kin, kinahin = tenni, csinálni; kinna,i = tetetni, csináltatni.
91.
Kir, kii, kij — összetörni, szétmetszeni, szétdarabolni, hegyezni,
faragni, metszeni, törni, metszés, törés, darab.

csag. kir, khir=bevágás,

I. — r.
hasadék (tört kirli miitik = négy vonású
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puska); A;irmak = letörni, elpusztítni, megsemmisitni; kirik
= darab; kirinti = gyaluforgács, ráspolyforgács; kirgi = fa
ragó kés; fttrkinc = a levakart; kirpik, kilóik=tüske, fulánk,
szempilla (tul. a szúró, a vágó); kir&n,
kirgin=vereség;
kiríva. — árok; kirkmak = lemetszeni, megnyírni (stutzen) j
kirkinti = nyirott gyapjú.
oszm. orrnak = törni; kirik = összetörni; kiriklik=törés,
repedés.
jak. kirii = összemetszeni; kirí = él, élesség; kirb&s = darab; Hrba
darabokra zúzni vagy metszeni.
csuv. kir = vakarni, metszeni; kircik = vakaró, vakaró kés.
k. k. /arpik, A;iribek = szempilla.
Vájjon a jarmak=elválasztani, metszeni és jar — meredek
part;JoZmak = tépni, kitépni ésJaii = part; továbbá a magy. s z e l
(schneiden) és szél (Eand, Ufer) analógiájára a
csag. ftirag = szél, határ (a hol vmi megszakad).
alt. kir=zhatár; ftirantik — födeles, széllel ellátott (kantig).
oszm. Hrag, &í?í = part.
jak. felíi=part, szél.
k. k. kir—hegyhát
nem tartozik-e ehhez a tőszótaghoz, azt határozottan állítani
nem merem, ámbár igen valószínű.
II. - / .
ujg. kijmak = vágni, szétvágni; kijük. = vágás, darab, törés,
töredék.
csag. kijm&k (mint fönt); kijak = gyalu, forgács; kijik = forgács
darab, szálka; Mji = hulladék, eldobott, használhatatlan ré
szek, szemét, ganaj; kajéi, %ci = olló.
oszm. kijmsü=zvágott h ú s ; kijik = vékony, finom (lefaragott, legya
lult); kijmik, kimik = csontdarab (Splitter eines Beines).
alt. kin (kijin ?) olló.
jak. kidi = lekaszálni, levágni, leöldösni; ki = ganaj (V. ö. csag.
kiji).
k. k. A;ait'e = olló.
III. — l
csag. kil=tövis, h a j ; kiltik, kileik = halszálka; A;i£tik=olló; kiliö
kard (tul. vágó-eszköz).
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k. k. kél — sörény (levágott); Amannak = éles hajcsucsokkal ellátva.
jak. kii (mint fönt); fcí£am = szempilla.
Előkerül még a kir, kii, kij tőszótag a legközelebb rekon kiv,
kib alakban; így: oszm. kivilzim — szikra az elavult kivilmak, kirilmak-ból = letöredezni (szikra tehát fogalmilag töredékkel ana
lóg) ; jak. HMan = szikra; fci&ak=porszemecske; Zcí&tii = olló; alt.
kim. = szikra. Ha tehát a kiv, kib-nek kir, fciZ-vel való fogalmi
összefüggése eléggé ki van mutatva, akkor a hangi összefüggés is
újabb bizonyítékot kap, ha megmondjuk, hogy a csuv.-ban szikra
még mai napság is kilgem.
92.
Kir — kenőcs, szin, festék, piszok, külső.
ujg. &tfku=festett, festék; kirtm = külső (Aussehen).
alt. Zctrtis^fölszin, kenőcs.
•
oszm. kir=piszok, mocsok, kenőcs, máz; /«Vletmek = bepiszkolni,
bemázolni.
jak. Hr=piszok, mocsok; kiráák = piszkos, mocskos.
Vájjon kir, kir kar-hoz (fekete, barna) tartozik-e, az csak
valószínű, de nem bizonyos. Fogalmilag rokonok kiz (piros és fes
ték, szín) és boj (szín és piros).
93.
Kis, kiz — tűz, melegség, pirosság, izzóvá válni, gyulladozni, bu
zogni, tűzbe jönni, haragudni.
ujg. kis, kiz — tüzes, izzó, pirult, meleg, leány (a két utóbbi jelen
tés fogalmi analógiájára vonatkozólag v. ö. deli kanli = ifju,
tulajd. hevesvérű); Memak = pirossá, tüzessé vagy izzóvá
válni; kizil = piros, vörös, arany (v. ö. al = piros, altxm =
arany).
csag. /a2 = leány, hajadon, szűz; tói=buzgó, meleg, izzó; kizikmak, kizm&k = izzóvá, tüzessé válni; kizil (mint föntebb);
kizogl&n — tulipán (piros színéről nevezve így);
feganmak=
buzogni, hevülni, haragudni, irigyelni; feganc = irigység,
irigy; kizáiimak = ingerelni, boszantani; fristamak = buzdítni
(aneifern, anspornen).
kaz. kizi, kizu = égő, forró, tüzes; Kzil^szép, szines, piros.
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kir. kizii — szé-p; kizbalik, /e-maiik = bájos, elragadó, vonzó.
az. kizii = arany, piros, vörös; /ozdirma = hideglelés, láz.
oszm. Húrnak = fölhevülni, tűzbe jönni, haragudni; A;isamuk = piros
bogyó.
jak. kisil, kis (mint fönt); Híarkai = piros, vörös; kitax — elpi
rulni ; &ííard = pirosítni, véresítni, izzóvá tenni.
k. k. kézéi = piros, vörös; V á r t é r b e n = vörösitni, pirosítni, fösteni;
ftázéllarmen = tarkítni (v. ö. cd — piros, vörös és tarka).
csuv. kir=hajadon, szűz; kirle=piros, szép; kirt = meggyulladni,
föllobogni, lángolni.
A mint kos, as-nál (ásni, koptatni, köszörülni), ken, en-véi
(bő, tágas) a szókezdő gutturalis eltűnése folytán ugyanazon tő
szótagból két különböző alak eredt, ép úgy van a jelen esetben kis
és is között i s ; pl.
csag. isik, issig = meleg, égés, tűzfolt (Brandmahl);is = égés; szénfeketeség, korom; issirgamak = pirossá, vörössé tenni, iz
zani ; issirganmak = elpirulni.
oszm.sizak (isslzak helyett) = meleg; tssitma = láz; issitmak = melegitni; lssínmak = megmelegedni.
jak. iú=forró; iísigás = meleg.
k. k. isseg — forró; éis = füst.
CSUV. 1*511 = meleg, forró; i*jul = megmelegítni.
94.
Koé — erős, hatalmas, nagy.
ujg. A;oc = erős, hatalmas (koc jüreklik=bátor, erős szivű) kos (ez
az állat a török-tatár népeknél és máshol is Ázsiában a ha
talom, erő és fenség jelképe).
csag. koca,, &o/a = nagy, öreg, úr, férj, fejedelem;
kozalik=ura
ság; kocák, gozak = hös, vitéz, a bátor (v. ö. erén 35.. §.);
ftockar = kos.
kir. í/ofak = hős, ifjú (erős értelmében).
oszm. ko£a, = nagy, öreg, férj; &oiaman = az ősz (Greis), öregem
ber; ftoialik = öregség; ftofamak, fto^almak = öregedni; koc
= kos.
Szigorúan véve e tőszótag kar= öreg családi körébe tartozik,
még pedig koc koré, karc-val (nagyon öreg, óriás, (túlságos) analóg
és az utóbbiból keletkeztek a &orcalmak = nagyon megérni, elfajulni;
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ftorcak = igen magas alakok. Korc Aroc-hoz hangilag úgy viszonylik
mint ktiréak A;«sak-hoz.
95.
Kog, kov, kou, kuu — kergetni, vadászni, üldözni, hajtani, űzni,
serkenteni, buzditni. ,
csag. kogmak, kovmak, /ccwalamak = hajtani, kergetni, elűzni;
kouzi, kovg\mzi = üldöző, bevádoló, árulkodó; kovgmi, kaugun
= üldözés; kus (tulajd. kous, Amis) —vadászat, hajtóvadászat,
vadászó madár. K-ról átment az elnevezés avis-ra, általában,
de ez csak a nyugati törökségben történt, mert a tulajdon
képi szó avis-ia, u c a r ^ a röpülő; /ciíálamak = vadászni, űzni.
oszm. kovmak )
csuv. kuv
J hajtani, kergetni, vadászni.
alt. kuu
A kog tárgyas jelentésének magyarázására nincs más támasztó
pontunk, mint ezt az igét &a&-val = ütniösszehasonlitni. Erre em
lékeztet egy a cap tőszóban mutatkozó rokon észjárás, melynek
jelentése mind ü t n i mind ü l d ö z n i , k e r g e t n i , v a d á s z n i .
V. ö. franczia battre = ütni, verni és battue = hajtóvadászat.

96.
Kom, kom, kim — érinteni, mozditni, vonaglani, rázni, megrázni,
dolgozni.
ujg. komimak=megmozdulni,
mozogni; komitmak = vmit meg
mozgatni, rázni.
csag. kimmak = könnyen mozgatni, érinteni, meginditni; kimirmak = rázni, rázogatni (és innen kimiz = a rázás által egy
bőrzacskóban — tursuk — savanyitott, hasonló nevű kanczatejből készült ital); Aimirlatniak = megrázni, megrendítni;
ftirasatmak = lassan hintálni, ide-oda mozgatni; /cimsanmak
kedvetlenségből ide-oda mozgatni, durczáskodni, daczolni;
kima,c = pislantás, hunyorgatás v. vonaglás a szemmel, kaczérkodás, kaczér pillantás; háméi (tul. kamici) = ostor (tul.
érintő, buzditó).
jak. kamna, kamsa, = megmozdulni, mozogni, dolgozni, lépésben
menni; kamna.s = munka (mozgékonyság ?); kamsa,t = moz-
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gásba hozni; kamni = mozgás; kamn&m = élénk mozgás, moz
gékonyság ;
kamsír=megindítható,
oszm. Hwildanmak = mozdulni; kibmak = hunyorgatni (v. ö. csag.
kimac).
k. k. ftéimeraderben — mozgatni, érint, megindítni; fcamd'e = ostor.
CSUV. kumga,n = mozogni, hintálódni, magát rengetni.
Vájjon kanak, kannak = szárny, alt. ftímar=:haluszó tőszó
tagja szerint ide tartozik-e, minthogy e testrészeknek jutó moz
gásra való tekintettel a fogalmi összefüggést könnyen ki lehetne
találni, vagy pedig kan kol-val 85. §. rokon-e mint már jelentettük
— azt egyelőre nehéz eldönteni. Annyi bizonyos, hogy a jakutnak
fogalomköre, nevezetesen a m o z o g n i és d o l g o z n i szóké
könnyen azt sejteti velőnk, hogy kam, kim, kin szoros viszonyban
van kil-vél (tenni, csinálni, elvégezni), az utóbbi pedig kol-y&I (kar,
kéz), körülbelül annyiban, mint el (kéz) van ^lemek-vel = meg
kapni, megfogni.
97.
Kom, komb, kun, kund, kön, künd — tuskós, gömbölyű, tömött,
vaskos testek megjelölése.
ujg. koma,! = csomó, amulet (v. ö. csag. íomar = amulet és tom,
tum = süxíi, gömbölyű, tömött); köndek = esetlen, tuskós;
fcömilmek=: nehézzé, esetlenné válni.
csag. kom = ü, teve púpja; í r n á l a k = golyócska, egészen gömbölyű,
juhok és tevék ürítéke, bogyója; kombul — gomb, csomó
(Knaul); konbvl = fogó, markolat (a fegyver vastag vége);
kund = vastag, esetlen, tömött; kundsbk = iíjél, szár (Schaffc,
Stiel); künde=znehéz, fontos, tuskó;
kön\emek=tisztelni
(v. ö. akir=nehéz és aAirlamak = tisztelni).
OSim.kund=zesetlen, vastag, erős; kom = hullám (tul. gömbölyű,
fölfúvott alakja).
jak. kündii = értékes, drága, tiszteletben tartott; kündülüö — meg
vendégelni (tisztelni, becsülni ?).
alt. kündü = tisztelés, becsűlés; kündxAi — tiszteletre méltó.
Az eredeti kom, kum alak tom, íwm-val mind hangilag mind
fogalmilag szorosan rokon.
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98.
Kot, kuj, kut, kuj — alant, alatt, alacsony, mély, mélyedés,
letenni, leereszteni, fektetni, hagyni.
ujg.

köti, kotu = alant, le (herab); kotki = a,z alsó;
kotmak=helyezni, állítni, letenni, elereszteni, fölhagyni; fco£unmak =
leereszkedni, letelepedni.
jak. kotu = lefelé esö helyzet, lefelé, völgynek; kotol = mélyedés,
mélyedt; kötÖk='ól (Schoss).
k. k. kudu = lefelé ; feííuk = kút; kui = barlang (mélyedés).
kaz. kojtu = alacsony, rossz (és úgy látszik, hogy evvel rokon az
oszm. &öíü=rossz); ftojtulanmak = roszszá lenni (oszm. kötülenmek) tulajd. alacsonnyá lenni, értékben sülyedni, leszállni.
csag. kutuk, kuduk — kút (mélyedés); koji, koju = alant, alacsony,
mély (bas kojan = fejjel lefelé); kojm.sk = fektetni, helyezni,
hagyni; kotmak (Fazlullah Khan szótára után) = hagyni, elhagyni ; kota.rm.ak = mélyebbé, alacsonyabbá tenni; kotan =
a juhok éjjeli fekvő helye.
csuv. kor=tenni, rátenni, hátrahagyni.
alt. koi = letenni; kudu = alámerülni, elsülyedni; kuduk = kút.
oszm. kojmak (mint fönt); koji vermek = feküdni hagyni, ott
hagyni (liegen lassen); kojxm=zalant (jüzi kojun = arczczal
lefelé); kuj, kuju, kuji = kút; kujrni = kebel, mélyedés.
Ép úgy a mint tük, tüg (legalsó vég) tőszótagból tükmek =
önteni, kiönteni, tulajdonképen lefelé hozni, véghez vinni, végezni
ige eredt, szintúgy találjuk koj, kuj-t a következő kiöntés, kiönteni-re vonatkozó szókban; pl.
csag. kujmak=önteni,
szórni (giessen, schütten); kujga,, kujgan,
(kumgan) — öntöző kanna; kujm.a.n = forró zsirba öntött
tésztanem.
kaz. kuj gxm=vízesés; fcwjgunlanmak = ömleni (sich ergiessen).
oszm. kujxmzi — arany vagy ezüstműves (tul. érczöntő).
jak. kut, kutahiia. — önteni.
A koj, kot, transitiv alakjából eredt még végre kon (tulajd.
kojun = leülni, letelepedni stb.). Pl.
csag. konmak = letelepedni, táborozni, konak=letelepedés,
lakás,
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valamint a letelepedő (vendég); konalmak = éjjelezni; fconalku
= éjjeli szállás; Zconusmak=együtt lakni; konsu = szomszéd.
oszm. komnak, konsu (komsu), konok, (mint fönt); konmmak =
egymással közlekedni,
jak. kon, /cowobun = éjjelezni (übernachten); konu — íöld (Féld),
sík tér, sík, szabad föld emelkedett hely (táborozó hely ?);
konnok = éjjeli fekvés.
CSUV. kan = kinyugodni; kannás = beszélgetés (Unterredung — v. ö.
oszm. konusmak, átvitt értelemben társalogni); kanna,=
vendég. (V. ö. csag. konak.)
99.
Kul — hallás, fül, fülek.
ujg. kiúksk — fül. Mint a végképzésből látható egy a törökségben
ma már elő nem forduló igének (kulkamak?=hallani) nő
mén agentisa. A legközelebb rokon nyelvcsaládban, t. i. a
finn-ugorban a k annál gyakrabban fordul elé; mint: finn
kuule ; cseremisz kol; vogul ^ol; osztják ^ul = hallani. V. ö.
Budenz 102. §.
csag. kulák = íül; kulakl&mak~= hallani.
OSZm. kid, kidn = fülek.
alt. kidek = hallás (Gehör), fül.
csuv. kidga, = hallás, fül; kulga,zir = siket (a ki nem hall).
Ha tekintetbe veszszük a német H ö r i g e (függő — freie
und Hörige) és h ö r e n = hallani,továbbá a szláv sluga = szolga és
sluch = hallás közti kölcsönös viszonyt— nem lasz nehéz a török
tatár kul=rabszolga és kulák = hallás (Gehör), fül közti összefüg
gést kitalálni.
100/
Kut — szerencse, üdvösség, lét, létezés.
ujg. kut= szerencse, üdvösség, boldogság; kutluk=üdvözült, bol
dogult, boldog; A;Míkumak= szerencsésnek lenni, boldogulni,
gyarapodni (prosperiren); kud&tmük, kututmak = szerencséssé
tenni, szerencséltetni; /c«datku=:boldogító.
csag. kut (mint föntebb); fetíanmak = örülni, boldognak lenni;
A;wíkarmak = megszabadítni, megváltani, vkit meggyógyítni,
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üdvözítni (jem. heil machen); kutulm&k = megszabadulni,
üdvözülni.
alt. /raí = élet, lélek, elme. Pl. kúti cikti = ő igen megijedt. V. ö.
csag. angi uctu = ő megijedt, szószerint: esze vagy elmélete
elrepült.
Az alt. szónak és mondatnak jelentésének tekintetbe vételé
vel történik, hogy k mellé sorolom ajak. kutta, = megijedni; kúttal
= félelem; csag. kuturmak; oszm. Amurinak=megdühödni, meg
veszni szavakát, ámbár nyiltan szólva, e két tőszótag fogalmi
összefüggésével nem vagyok tisztában, ha csak a keletieknek azon
nézetére nem reflectálunk, mely szerint az ő r ü l t s é g és á t s z e l 
l e m ü l é s-féle lelki állapotok egymással rokonok.
101.
Keb, kib, gib — kép, alak, hasonlóság.
ujg.
alt.

keb, kep = kép, alak, minta (Modell); képit = minta (Muster).
kep = ké'p, alak; kep sös = metaphora, közmondás. (Vájjon a
csag. gep = szó, nem rövidítése-e az azelőtt a khánságokban
is használt geb söz, geb sözi-nek?).
oszm. gibi = hasonló, egyenlő.
az. gimi = hasonló.
k. k. kiberlék=hasonló.
jak. kidb = alak, termet (Form, Gestalt); kidbtö, = vmely dolognak
alakot adni.
Nekem úgy látszik, hogy &e6-vel = alak, minta rokon az alt.
csag. kem = mérték is.
102.
Kel, gil, gel —jönni, közeledni, odajönni, érkezni.
ujg. kelmék — jönni; A;eZikli= jövendő.
csag. kilmek = jönni; A^türmek = hozni, jövetni, juttatni; kilm =
menyasszony (a házba jövő, minthogy a nő mindig a férfi
házába jön).
•«
oszm. gelmek = jönni; ^etirmek = hozni; gelin = menyassony.
jak. kai, kálábm=jönni; kalit — jövetni, juttatni.
k. k. t e r m e n , kileihen — jönni.
csuv. kil'=jönni; kin = menyasszony.
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103.
Ken, en — tág, bő, széles, téres, kényelmes, kibővitni, kiterjesz
teni, kinyújtani.
ujg.

ken, keng=gazdag,bő, széles; kengú = gazdagon, bőségesen;
kenges =ráérő idő, kényelem.
csag. ken (mint fönt); Zcewgetmek = kibővitni; /cem/esmek = vmit
hosszura nyújtani, elhúzni (verschleppen), gondolkodni, ta
nácskozni; kenges = tanácskozni. Csak a szó átvitt értelmé
ben, mert consilium-ra ögüt van meg.
oszm.gefás = hő, tágas, téres; g7l = szélessép; enli = széles, eő, tág;
ensiz — keskeny (szélesség nélkül); engin=nji\t,
széles ten
ger, V. ö. engin ovalar = széles, tágas völgyek.
alt. ken = szé\es; een = nyitott, bő, messze; eend.ii = széles; eende
= kiterjeszteni; enik = szabadnak lenni ; emgü = szabadság.
jak. kián = hő, széles; künsLS = kicsit bő, kicsit széles; an& =
nyilt; awat = kinyitni; anai = kinyílni (sich öffnen).
csuv. ana, = tágas, téres, nyilt; awzir, kanzir = keskeny (szélesség
nélkül — tehát an kan itt is = szélesség. V. ö. oszm ensiz).
A fölsorolt példákon kivül a jak.-ban még könüv = eltávolí
tani, a közt kibővitni (den Zwischenraum erweitern) is egyik
alakja a kérdéses tőszótag, a mi könnyen arra a gondolatra hoz,
hogy a /íönül = kedv, jókedv, szót szintén e családhoz számítsuk.
Fogalmilag k e d v , j ó k e d v , ö r ö m már azért is azonosítható
volna szélesség, kényelem-vei, mert először a boszankodás és ked
vetlenség ellenkező fogalma az e l s z o r ú l á s , n y o m á s alapje
lentésből eredt; mint: oszm. sik = szoros és síMnti = boszankodás,
tulajd. elszorúlás; továbbá tar — szoros, keskeny, szűk és torgin =
haragos — és másodszor, mert más nyelvekben hasonló viszony
van. így arab: mebsut = kiszélesített, fejlődött és egyszersmind
öröm, mudhaikat = elszorúlás s egyszersmind gond. Mint mondtuk,
az ilyen föltevés nagyon kínálkozó, de másrészt nem szabad mel
lőznünk, hogy az alt.-ban küj, küü az öröm, akarat, szeretet stb.
töszótaga, s ez eredetibb alak e szerint 116. §-ba is tartozhatik.
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104.
Ker er — tág, bő, széles, tér, térség, betérni, beleférni, belépni,
(v. Ö..108. §. kirker).
alt.

ker = kibővítni (weit machen), kinyújtani, kiterjeszteni (kére
alta = nagy lépéseket csinálni).
csag. kermék = kiterjeszteni, kiszélesítni; e r e m n e k = kinyújtóz
kodni; kiszélesedni, kiterjedni, kiterjeszkedni; Serege = nyújt
ható faháló a sátor aljának csinálására; keris = kifeszített, kinyúj
tott, az ijnak kifeszíte-t húrja.
csuv. kar = kinyújtani.
oszm.#erinmek = a tagokat kinyújtani, kinyújtózkodni.
V. ö. ken, ken = bő, tág, széles 103. §.
105.
Ker, ger — kötelesség, (Pflicht, Bemüssigung, Schuldigkeit,
tartozás, áldozat.
jak. karm = kötelesség, kötelezettség; jfcánnnák = köteles, leköte
lezett; kdr'át& = kárpótlás, helyett; kar'ák — áldozat (az isten
nek kapott jóságért való tartozás).
ujg. kerek = szükséges, vétkes, tartozó (schuldig), tartozás.
csag. fcirek = kell, szükséges.
oszm.gerek = szükségesnek lenni, kelleni (müssen); ^ereklik=kö
telesség.
k. k. kérék=szükséges (nöthig).
csuv. kirle = szükséges (nothwendig).
i£-val mind hangilag mind fogalmilag — kötelesség, tartozás, jog és igazságos másutt is ugyanazon eszmekört alkotják —
összefüggnek még:
oszm.fércek = igaz, igazságos; #erceklik=igazság.
jak. kiráik, kirtsik, kirtis = helyes, igaz; kurdsX = igazodó út
(Eichtung); kurd.uk = egyenlő, egyenlőség.
k. k. Mrtis = igaz.
CSUV. kir=h.it.
106.
Kes, kis, kec, kié — metszeni, szétvágni, szétdarabolni, szétdara
bolni, szétdarabolt, kicsiny, kevés, csekély.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. X I I I .
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S.

ujg. temek —metszeni; teük = metszés, szakadás, pusztulás,
betegség (v. ö. bütmek=végződni és £wűük = kór, beteg, vé
gére járó); teükli — beteg; teim = vég (Ende •— azaz a hol
vmi levágva, letörve van) ; teimci = elvégző, bevégző, ki
pusztító.
csag. temek, kismek (mint fönt); teek = darab, metszet, földgö
röngy ; teik = levágott; teer = kés; tekülemek = összedara
bolni; tekin = éles, metsző; teek = elosztás, sor.
kir. teim = szabás, alak, szokás; kez = a, nyíl szétvágott vége,
melyet az íj húrjára tesznek; teü = rész, osztály (Antheil),
sors; teeklemek, teülemek = egymás között elosztani.
oszm. temek, teim, teik (mint fönt); teinti = darab.
k. k. teek = fele (Hálfte.—V. ö. bicmek = metszeni és bucuk=
fele; továbbá jarmak = széthasítni és jári^=fél); kezák=ke
vés, kis darab.
alt. teek=: az egésznek egy része.
II. — c.
teik, /cicik = kicsiny, fiatal; kickürmek = összemetszeni,
megkisebbítni.
alt. teenek, kicenek, kicik = kicsiny, fiatal.
csag. kicik = kicsiny ; kücük = kölyök (kutya).
oszm. kücuk = kicsiny; kücek, köcek = gyerek, kölyök, gaz gyerek,
tánczos.
jak. kuccugui = kicsiny.
k. k. kit'ik = csekély, kicsiny.
csuv. kiien — kevés, kicsiny, fiatal.
Az s-re végződő alak az eredetibb, és mint mindenütt a c,
f-re végződő mellókalak az tulajdonképi tőszótagnak itt is fokozott
cselekvését fejezi ki. Míg teik, kisik egy darabot, az egésznek egy
részét jelenti, addig teik, /cicik-ben a k i c s i n y, nem e g é s z van
fogalmilag kifejezve. .8—c hangtani viszonyát illetőleg v. ö.jüs, jüz
= fönt és jüáe, jüce = magasság, magas.
ujg.

107.
Ket, kit, kec, kié — elvonulni, eltávozni, elmenni, előtte elmenni,
elhaladni, elmúlni (időről), menni, utazni, elmúlt, késő, este.
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I. — t.
ujg. ketmek = menni, elmenni; tóíürmek = dltávolítni, elvenni.
csag. kitmek=elmenni;
kitken — elmúlt; t e r m e k elmenni hagyni,
oszm. (7*ímek = menni; gedek — űt, hegyi út, szoros (Engpass).
alt. kedeúe = elmenni, eltávozni.
II. — c.
ujg. kecmek — előtte elmenni, mellette elmenni; kecik = kijárás
(V. ö. oszm. gedek); keckii = mulandó; kecken = múlt; kec =
késő (kec üdi — késő idő, este).
csag. Bernek, kecmek, kic, kec, kicken, kecken (mint fönt) ; kice =
este (v. ö. kaj, kej 74. §. II.).
oszm. gecmek=előtte elmenni, elmúlni, átugrani v. menni (übergehen); gecid = átjárás (Fürt, Uebergang); gecen = múlt; gec
késő ; géze = este.
k. k. keséimen = átmnnni (übergehen) ; geterben = a vizén át
menni.
csuv. kaz= előtte elmenni, elmúlni; kazg&T=előtte elmenetni, el
múlatni (vorübergehen lassen).
Már a k é s ő és e s t e szók közös eredete, melyről 74. §.
alatt megemlékeztünk, nem kevésbbé azonban a csuv. kas, a hol
az alhangú belső hang még meg van, és kec, kei közti viszony,
világosan mutatják, hogy a jelen tőszótagot 74. §-hoz lehetne
számitni. Ket, kit, git, mint már megjegyeztük, nem a menés (a
minek számára barmak, varrnak van), hanem az elmenés, eltávo
zás, megfordulás cselekvését, egy szóval a testnek azon mozgását
jelentik, mely a kitűzött czéltól vagy iránytól való eltérést foglal
magában., Ket végre hangilag is csatlakozik kat, kaj-hoz (megfor
dulni). V. ö. &aínamak = mozdulni, vonulni.
Ugyanazon viszonyban, melyben ket van kec-hez (a c szó
végző mindig frequentativ, fokozott cselekvést fejez ki), van kat
kac-hoz (fokozott, sietett megfordulás, azaz szökni, megszökni;
e szerint tehát a csag. oszm. kacmak = szökni, menekülni — kaé&k
= szökevény; k. k. kaférben = megfutni — kaske = szökevény;
oszm. kosmak = futni, szökni — szavakat szintén e tőszótaghoz
kell soroznunk.
23*
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108.
Kir, ker — bemenni, beleilleni, alámerülni, lesülyedni.
csag. kirínék = belépni, vmiben eltérni; vmire készülni (sich zu
etwas anschicken); kirgüzraék — bevezetni, elhelyezni.
oszm. ginnek (mint fönt).
kaz. kermek = belépni; kergezmek — bevezetni.
jak. kir, kirábin
csuv. kir'
\ belépni, bemenni.
kir. kirerben
Kir, ker mind fogalmilag, mind hangilag fcer-vel 104. §. ro
kon. Az intrare jelentés csak átvitt, mert a tőszótag gerundiuma
eltérni, beférni; épúgy mint a mellékalak ír, er (érmek = megér
kezni, megjönni és beleilleni, betérni, eltérni).
109.
Kis, kis, kiz, giz — őrizni, védni, megőrizni, eltenni (aufbewahren), eldugni, eltitkolni.
ujg. kisemek = őrizni, megóvni, vkit megőrizni, megvédni; kisik,
késik = őrség (Wache); kisiklik = őr; kisen = védelem, védés,
bilincs; kisenmek=tartózkodni;
kisen\ik = elrejtett, titkolt,
tartózkodó.
jak. kistm, kisiKbin = elrejteni, eldugni; kistálán = titok.
csag. kisen, késik (mint fönt); /cesikci = őr; Mdemek = őrizni, meg
őrizni; felenmek = őrizkedni, elrejtőzködni.
oszm. giz\i = titkos, rejtett; (/illemek — elrejteni, eldugni, megőrizni
(aufbewahren).
K mind fogalmilag mind hangilag köz, küs, küt-hez 83. §.
tartozik, melynek belső hangú középalakját az alt. kezet-hen =
megóvni, őrizni lehet fölismerni.
110.
Kök, gök, kőj — zöld, kék, fü, ég, zöldelni.
csag. kök=zzö\á, kék, ég (Himmel); kökevmék — zöldelleni, kékel
leni, kék színt játszani; kög, küg—fü, a zöld; kökxxrt = kén
(zöldes szinéről nevezik így).
az. güj = íü.
jak. küök = zöl&, kék; kögör, kögörubin = zölddé vagy kékké lenni.
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k. k. kok (mint fönt); köhwc = kén.
C8UV. kvak=~kék, zöld; fcv<x<7ar=zöldelni, kék foltokat kapni.
Tekintetbe véve, hogy z ö l d , kék-nek v í z , n e d v e s s é gvel máshol, török és nem török nyelvekben is közös tőszótaga van,
mint: jas—nedves — jasil = zöld; arab : ma=víz — mavi = kék ;
persa: a&=víz — abi = kék, zöldes — hajlandó volnék az ujg. ük,
ö&=víz szót a kök mellékalakjának tekinteni.
111.
Kői — hozzá támasztani, befogni (anspannen), eleje fogni (vorspannen) és innen különféle kocsizó, lovagló és szállító eszközök
elnevezése.
alt. kölö = megtámasztani (anlehnen), beárnyékolni.
csag. köluk, kölek = lovagló és kocsizó, járó eszköz, m i n t : ló, teve,
szamár, hajó.
jak. AröZüi = befogni (anspannen); kölö = elébe fogás, forspont
(Vorspann), szállító eszköz (lovak, iramló szarvasak, kutyák).
k. k. ftöZlármen, kőiéiben ? , , . . ,
>• belógni (anspannen).
CSUV. ICUL

)

Az alt. kölö a m e g t á m a s z t á s , b e á r n y é k o l á s fogalmi
analógiájára utal, de hogy az alt. kölöngö, kölötki — csag. kölge
— oszm. gölge = árnyék, védelem, ernyő származékok milyen vi
szonyban vannak a fönt említett köl tőszótaghoz, nem egészen vi
lágos előttem. Annyi bizonyos, hogy az á r n y é k szót csak a
védelem, támaszték átvitt fogalmában kell tekintenönk. íC-val
rokon a fogalmilag analóg jöl tőszótag, m i n t :
alt. jöle = megtámasztani, hozzátámasztani, vmire támasztani;
jölön = támaszkodni (sich stürzen, sich anlehnen).
ujg. ,/öiemek = segítni; jöiek = védelem, támaszték, segítség; jölekci=segítő, támogató.
cssuv. sJMÍ = megszabadítni, megváltaui.
112.
Köm, göm — elrejteni, eldugni, eltömni, elásni, eltemetni.
csag. kö?nmek=zeltemetni, elásni, eldugni; kömuk=elásott,
eldu
gott; kömüs = ezüst (V. ö. jak. kömüs); Zsömüsmek = leeresz
teni, lesülyeszteni, lehajlítni; feömülemek = eldugni, elrejteni.
klr. kömbe = elásni.
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az. kömle = rejtek, búvó hely, a vadász leső helye.
oszm.^ömmek, gömüs. gömülmek (1. csag. köm—).
jak. köm = bekotorni (verscharren), elásni; kömük = mély h ó ;
kömÜ8--ércz. í g y : ürün kömüs = fehér érez, azaz ezüst; kisil kömüs = vörös érez, azaz arany.
k. k. A*ömerben = eltemetni.
csuv. kümül = ezüst.
V. ö. a rokon töm, tüm, cöm, com tőszótagot.
113.
Kömük = nyak (Nacken), mint önálló szó csak az északkeleti
nyelvterületen használatos, a többi részekben, nevezetesen a csag.ban csak compositummal fordul elé; pl. ftömüldörük = a lovak és
tevék nyakdísze, mely kömük = nyak, nyakszirt és dürük, durük
= álló, levő szókból keletkezett. Hasonló összetételű eginduruk,
egin-dirik = inggallér, ruhagallér, azaz a nyakon, nyakszirten
(égin) levő, továbbá oszm. bojunduruk = iga, bojun = nyakszirt és
duruk = levő szókból. Vájjon köm nem jelent-e annyit mint a meg
hajlott, hajlott kaj, kij-bői (hajlítni), a milyen eset egin-nél — hát,
nyakszirt van, melynek eg, ej (hajlítni) tőszótag képezi alapját —
azt egyelőre csak sejteni, de meghatározni nem lehet.
114.
Köt, küt, göt, köc, küc, góc — fölvenni, fölemelni, föltörni, vonni,
húzni vonulni, utazni.
I. — í.
ujg. Aöíürmek, kötvümek = fölvenni, fölemelni $ /cöírüm = fejede
lem, kiválasztott (tul. a fölemelt, minthogy a török népsé
geknél régtől fogva az a szokás volt, hogy főnökük megvá
lasztását fölemeléssel jelezték).
csag. kötél = magaslat, domb, hegy; ftoíeli = a magasba v. föl
emelve, magas; kötermek = fölvenni, terhet fölemelni; köterim = teher, a fölrakott; kötelmek = fölfelé szállni; &öíkürmek
= fölkerekedésre birni v. hozni.
az. götmek=vinni, hozni.
oszm. #öíürmek:=:fölemelni, megterhelni (gyakran getirmek = hozni
szóval tévesztik össze hibásan).

TÖRÖK-TATÁR NYELVEK ETYMOLOGIAI SZÓTÁRA.

359

k. k. ftŐíZelerben — fölemelkedni; fcöí'erben = nomád életet élni.
II. — c.
ujg. köc = fölkerekedni, utazás, vándorlás; fcöcmek—fölkerekedni,
utazni; Zcöcükli = utazó, nomád.
csag. köc etmek, köcmék = fölkerekedni, utazni; /cöcürmek=:átszállitni, vkit átköltöztetni; ftöeemen, ftöcmen = nomádok, vándor
társaság.
oszm. göcmek, göcemen (1. köcmék, köcmen).
jak. kös, kösöbim — lakását megváltoztatni; kösör = más helyre
vinni.
Ha a 107. §-ban emiitett azon viszonyra utalunk, mely
ugyazon töszótag t és c szóvégzöje között van, akkor a köt — köc
közti fogalmi összefüggést is könnyen magyarázhatjuk. Afölvevés,
fölemelés alapjelentésével utazni, elvonulni, elköltözni, tul. sátort
vagy l a k á s t fölemelni, fölszedni is összefügg. Hasonló esetre
akadunk a jük = teher és jüknimek = fölkerekedni szókban.
115.
Küc, küt, kiis — hatalom, erő, erősség, buzgalom, bátorság.
ujg.

küc = erő, hatalom, önkény; kücki = erőszakos; kückxmmek==
erőszakot elkövetni; küclxüz = zsarnok, hatalmas.
csag. küc (mint fönt); kücüm == hatalom; kücenmek, &wcünmek =
erőlködni, buzgólkodni; küt, köt=exő, hatalom; ftüíibar,
&öíibar = erős, hatalmas (ereje, hatalma van).
oszm. güc, gü£— munka, dolog, nehéz (güzile = fáradalmasan, nehezen, alig); í/wiéninek — haragudni, megsértődni; göt,güt =
bátorság, hatalom; pl. götürl varsa = ha mersz, ha bátorsá
god van — nem göt —podex szóból, honnan a török népetymologia származtatja.
jak. küs = erő; Hsták = erős; küswc = eYÖt nyerni, kapni,
k. k. küs (mint föntebb); /a£stük = hős, vitéz; ködel=munka, do
log ; /cödelermen = dolgozni.
Vájjon küc a köt, küt-vei = fölemelni, vmit helyéről elmozditni,
vagy kis-yel = heves, tüzes rokon-e — azt egyelőre nehéz el
dönteni.
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116.
Küj, kuj, koo, kog, güj — égni, meggyúladni, izzadni, ragyogni,
világitni, parázs, napforróság, égés, világosság, nap (és képes je
lentéseik ; mint:) buzgóság, irigység, harag, vágyódás, sóvárgás,
erős akarat.
csag. küjmek, küimek, güjmek = égni, meggyúlni; küje, kője — égés
seb ; küjnk=vmely
test elégett része ; küj&ürmek — elégni;
küjdürdü = rák, gyúladás (Brand); küjünc = vmely seb fáj
dalmas égetése ; küjelemek = föllobog, föllángolni; küz (küjöz)
izzószén; kujm&k — égetni, meggújtani; fcwjas, fco/as = nap
(sol), nap forrósága.
OSzm.güjünmek = égni; güjnük = láz, forró láz (v. ö. kiz — meleg
és az kizsjcma — láz); künlük,gü?üük (küjünlük-ből) = füstölő
szer, fütülő (tul. az elégetendő); kümnr (küjmür ?) = szén
(tüzelő szer? V. ö. ot = ttiz és otun = tüzi fa).
alt. küj = égni; /cöő = égés; /étije, küj\ek = üszök; küjxm = irigyelni
(v. ö. kiz —tűz és oszm. Mzganc = irigység); küjnnü = irigy
ség; küjnnéek= irigy, irigylő.
jak. kuj&s = nappali forróság, forró nap (v. ö. csag. kujasr=nap
[Sonne]).
k. k. köjerben = égni; köj'6 = kiégett szén; kos=égő szén.
csuv. kija, = fafáklya, gyújtó (Brander), forgács (Kinnspann); kojel
= nap (Sonne).
Küj, köj-hez szorosan csatlakozik a kün tőszótag, melynek
nasalis szóvégzője aligha a tőhöz tartozik és sokkal nagyobb valószinüséggel képzőnek tekinthetjük. Legjobban kitűnik ez az altajból, a hol a küjiin és künn hasonló jelentésű alakok a j szóvégző
absorptióját eléggé mutatják. Kün-t tehát = küjün-nek lehet tekin
teni, és tárgyas és elvont származékait illetőleg majdnem ugyan
azon fogalomköre is van; pl.
alt.

künn = mohóság, buzgalom, szeretet, kivánság, óhajtás; küönger = óhajtni, kivánni, akarni; künn = kedv, jókedv.
csag. kün —na,n (Sonne), világosság, nappal; künes = nappali for
róság, nap heve; künlemek — buzgólkodni, tűzbe jönni, iri
gyelni; künnetmek, künletmek = tűzbe hozni, irigységet kel
teni ; künciiik = irigység.
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oszm.gün~nappal, nap (Sonne), nappali világosság; #üwes=nap
(Sonne); A;imü = buzgólkodás, irigység; fcimlümek = irigyelni.
csuv. koii=nappal, élet; &cmdurla = nappal (bei Tag. —V. ö. csag.
Mndüz = bei Tag)/
Ha a jelen tőszótag fogalomkörét közelebbről vizsgáljuk, ki
fog tűnni, hogy fcöngül, küngül, (/önül = kedv, kivánság, szeretet,
vágyakodás, buzgalom, tűz szintén ide tartozik, minthogy e szó
nak s z í v (véredény) jelentése csak másodlagos és későbbi eredetű
— cor-t a törökben jürek fejezi ki — és eredetileg bátorság, kedv,
jókedv, buzgalomra vonatkozik; pl. oszm. gönüllü = önkényte s
katona; csag. köngüllük — bátor; köngül almák = bátorságot venni,
merészkedni stb.

Kül, kür, kid, k'új — tompa hangcsattanás, nevetés, nevetni,
lármázni, tombolni, dörögni.
ujg. kül = csattanás, nevetés; külümek — nevetni.
csag. Mernek = nevetni; MZümsemek = mosolyogni; külemék=dü
höngni (aszélről); /aiZbür = zaj, zúgás; kiirlemek = lármázni,
dühöngni (leginkább tompa, görgő hangról), dörögni; küllüntü = zaj, zúgás, dörgés, lárma; kürxmg = csevegés, trécselés, mende-monda.
oszm.gülmék=nevetni; MZdür = zaj, zúgás; gürlemék, güriil&emek = lármázni, dörögni, zúgni; ^ürülti, gürlxmti = zúgás,
dörgés.
kaz. küi, A;üj = hang, ária; küjlemék == dalolni; A;itZmek = a galam
bok bugása.
alt. küii = tompa zúgás, visszahangzás; kimle = hangzani, visszahangzani, örvendezni (jauchzen); kül = nevetni, mosolyogni.
kir. küllemek, küjlemék = rákiáltani, szólítni (kutyát vagy más
állatot).
jak. kül, küliihm-= nevetni.
CSUV. kol = nevetni; türl = lármázni, zajogni.
Kül hangutánzás, mely, mint látható, helyes következetes
séggel ir le tompa, görgő és magas hangokat. Némileg közeledik
ez észjárás a magy. h a h o t a (tul. ha ! ho !-t kiáltani).
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118.
Kün, gün, kon, cün, cin, sin — sima, egyenes, igazságos, irányt
adni, küldeni.
ujg.

kuni, ftímü = sima, egyenes, őszinte; künilik = becsületesség;
künmék, künimek = megegyenesedni; kímilmek — igazodni,
készülni (sich anschicken);
tówitmek=egyenesítni.
csag. &im = sima, készített bőr; kuni, künmek (mintfönt); kündem
őszinte, hű, alkalmazkodó, türelmes; künülmek = magának
egyenes irányt adni; Zcimdürmek^vkinek irányt adni, vkit
irányozni; kiiniík = alkalmazkodó; frimüktürmek = vkitalkalmazkadóvá tenni, engedelmességre birni.
oszm. #öwdürmek = küldeni v. ö. oroszul pravo = egyenes, pszinte és
napravljat = küldeni, irányozni (tulajd^ irányt adni. K ü l dés-re másutt mindenütt jollamak használatos).
jak. könö = egyenes, becsületes; kön, könÓb\m = megegyenesedni;
könnör = megegyenesítni.
k. k. koné — az imént, épen, mindjárt.
csuv. kone = békés.
Kün szótag cin, cün-vel = íok, mérték mind hangilag, mind
fogalmilag rokon, de hogy mi lehet e tőszótagnak tárgyas fogalma,
azzal még nem vagyok tisztában. Mi tehát a gutturalisból sibillans
szókezdetűre változott tőszótag származékait f o k , i r á n y , m é r 
t é k vagy e g y e n e s , i g a z s á g o s , m é r t é k l e t e s jelentésük
szerint fogjuk folytatni; mint:
ujg. cün, cin = őszinte, becsületes; cmlik = becsületesség.
csag. cin, cen = iga,z, egyenes, helyes, mérték; cwamak= mérle
gelni, megfontolni; cmamlamak = gondolni, vélekedni; sin =
kisérlet, vélemény, próba; smanlamak = mérni, megkísér
teni, megvizsgálni, próbálni.
kir. sijn, sén—helyes, egyenns, mérték; sináik = őszinte ; sin&u
= sejteni, következtetni; sinéi = megkísértő, csábító.
oszm. cmtürmek, smamak = megvizsgálni.
jak. cinka, = egyenes, egyenesen, mindenképen; cmkil = egészen,
mindenképen, általában.
k. k. sen = mérték, igazság.
alt. cene = mérni, próbálni; cin = helyes, egyenes; cmda=ítélni,
igazságot tenni, igazítni; cináík = igazságos.
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CSUV. cin = igazságos, igaz, egyenes; cin — cinak = valóban (fürwahr).
Midőn a cin tőszótagot kün-vél összehasonlítjuk, épen nem
szabad mellőznünk a ten = sima, egyenes, kimért, nyugodt (gemessen) és h í r n e k —mérni, próbáldi közti viszonyt, minthogz az
Utóbbinak az előbb említettel való hangi rokonsága is igen való
színű.
119.
Jab,jav,jam—
hiú, semmis, sovány, rossz, puszta, kopár, idegen.
ujg. jaba, java = hiú, üres; javuútmak, javritmak, Ja&ritmak =
meghiusítni.
alt. jobiB = közönséges, durva, rossz; jaMza = lealacsonyítod ma
gát; jaman = szegényes, rossz; jamanda = rosszá lenni, lesülyedni.
csag.ja6a = haszon nélkül való; ja6u = rossz (lóról jabu = gébe,
tehát nem persa eredetű mint általában gondolják) ;jaban =
puszta, kopár, sivatag; jaman = gonosz.
oszm.jomn, javán = sovány, aszott (uzuz etiíí jovan olur corbasir=
olcsó húsnak híg a leve); jabaia.— puszta ; jabaiíZii = idegen ;
jav, jao — veszteség (jav kiírnak = elveszteni, eltékozolni).
k. k. tabsbl = rossz ; t'abés = alacsony, közönséges, aljas, durva.
Jav, jab-hől a frequentativshozzáfüggestése által eredt még:
csag. javas, juvas — félénk, lassú, csöndes.
alt. jofeos = puha, lágy, csöndes, békés (jobus pásti kilis kispes =
békés fejet nem vág kard).
kir. ittjas = halk, csöndes.
csuv. jfamé = csöndes, nyugodt; jivln = elállni (abstehen), elfáradni.
A mint szóvégző gutturalisoknál és labiálisoknál gyakran
megtörténik, hogy ha képző járult hozzájuk, eltűnnek és két szó
tagból egy lesz; pl. íavus = tas (távol); Zcojus^kos (összetett, egye
sűit) ; <%ir = cir (híni, szólítni) stb., ép úgy lett itt is jabus, javas
ból az összevont jas (csöndes, halk, titkos). Pl.
csag. jas = titkos, csöndes, halk; jasurmak —eltitkolni, elrejteni;
jasurun = rejtett, titkos.
Ujg. jasru = titkos (az adverbialis ra, ru képzővel, mint dogru,
őzre, egrü stb.).
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oszm.Jaimak = fátyol, tulajd. elrejtő.
alt. jajil = titkosság; jajittu = titkos; ja$x=eldugni,
elrejteni.
jak. sasa,? = elrejteni; sas = elrejtőzni.
k. k. fkzererben = eldugni.
Hasonlóképen olvadt össze ajuvan adverbialis alak jow-vá,
mint: kaz. jon = olcsó; jon aitmak = olcsóvá lenni; jak. sinegüs =
vékony.
120.
Jag, ag — zsir, háj, kenőcs.
csag. jag = kenőcs, máz ; jaölamak = bekenni ( k ö v é r s é g , z s i r
szóra a csag.-ban maj gyakrabban használatos).
oszm. jag, jagla,mak (mint fönt); Jaoínmak = magát bekenni, be
mázolni; jaglík = kendő.
jak. sía = kövérség, zsiradék, h á j ; aga,, alibin = bekenni, bemá
zolni; agán, aaanabin = magát megkenni; aglniak = kenőcs
(Schmiere, Salbe).
k. k. tak = kövérség, zsiradék, háj; ía-glirben — bekenni, be
mázolni.
csuv. sju = kövérség, zsiradék, háj.
121.
Csag. oszm. Jagumr, az. jamgur, kir. zagmm,
mér, jak. samir, csuv. sJomir = eső (Eegen).

k. k. nang-

Ha tekintetbe veszszük, hogy gur-t gyakran használják va
lamely tulajdonság megjelölésére (pl. tojgur=a ki jóllakik, tinmagur = a ki nem nyugszik stb.), könnyen arra a gondolatra jöhe
tünk, hogy hangcsere történt, és a,jam tőszótagnak többé elő nem
forduló eső (nedvesség(?) jelentése van. Ez a föltevés azonban
téves volna, valamint az is, mely szerint jag, zag-oi zig, £k-yel
— nedves, iparkodnak azonosítni. A jak tőszótag t. i. az Ik, ak=
leesni, esni családjába tartozik és a,jagmur szó eredeti jelentése a
leeső. V. ö. magy. e s n i és e s ő (Eegen). így mondjuk eső esik,
hó esik, ép úgy mint a törökben, a hol az esést, esőzést vagy ha
vazást soha sem fejezik ki egyes igével. Azt mondják : jagmur jag a r = e s ő esik; kar jagár = hó esik; basimiza tas jagdi = fejünkre
kövek estek.

TÖEÖK-TATÁR NYELVEK ETYMOLOGIAI SZÓTÁRA.

365

122.
Jak,jag, sak, sag, sav — jó helyes, szives, egészséges, kellemes,
kényelmes, józan, éber, jólesni, tetszeni, vmin fölüdűlni, józanon
vagy ébren lenni, megfigyelni, őrizni, gyógyítni.
csag. jakinak = jót tenni (wohl thun), jakismak = illeni (sich schicken, géziemen) ; jak&i, jakhsi—szép, jó, illő; jórmak (jaknvmak, jatwmak-ból) jóslani, álmot fejteni (szó szerint jól
tenni, jóvá tenni. — V. ö. magy. jó és jósolni).
alt. jaA;ar = tetzésre találni, tetszeni, jóváhagyni, helyeselni (genehmigen); jaksi = 8zéip, j ó ; ja&sila=jóvá tenni, megjavítni.
kaz. jagmaali=•szives, udvarias; jagumiuk s= udvariasság.
kir.
zakmak=izleni.
k. k.

t'ak&éz=jó.

ujg. jafeuk=jóltevő (wohlthuend), jóleső, hasznos; jíiftukluk=:
tetszés.
Ide tartozik még az az. cak, ckg=]ó, egészséges, fris és jak.
ca#ián==fris, egészséges; talán az oszm. cafanak = vmit jóizüen
enni, mulatozni (zechen), a mely esetekben a j mindenütt c-re
változott.
Még nagyobb e tőszótagnak családi köre szókezdő s-vel;
mint:
ujg.

sak— egészséges, helyes, j ó ; saklik = jóság, tökéletesség;
sa/ázmak —vigyázni, ébren lenni; sakni = figyelmes.
csag. sag, sao = egészséges, helyes, jobb kéz (Eechte); saomak=z
egészségesnek lenni, magát jól érezni; saolamak = meggyó
gyulni; sautmak, saA;lamak=egészségessé tenni, meggyógyitni, megóvni, megőrizni; sawt = pánczél (védő); sakinmak
magát óvni vagy védni; sakéi = őr, bakter; saMau, saklak ==
éber (wachsam); saktat — magára vigyázni (sich in Acht
nehmen).
alt. sak— figyelem, ügyelés; sakí, sakt& = megőrizni; stt = egészséges; soot, suut = megengesztelni, lecsillapitni, gyógyítni.
oszm. sagh, saa — egészséges, jobb (recht), jobb kéz (Eechte); saulmak (saa-olmak)= vigyázni, figyelni; sausmak = óvakodni,
visszavonulni; saustuimak = vkit megmenteni (okozni, hogy
valaki magára vigyázzon).
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k. k. sak—józan, üdvös.
csuv. su = egészséges ; suzir = beteg, egészségtelen; sit^irla = beteg
nek lenni; sik = óvatosság (Achtsamkeit); sikla,= vigyázni,
figyelni.
123.
Jak,janjau, jav — oldal, fal, part, oldalvást,mellett, közel, közelség.
ujg. jak = oldal (jakká jürümek=közel menni, tulajd. az oldalra
menni, és ilyen észjárásnak megfelőleg hozzájuk csatlakozik)
jakuk = közel, az oldalon; jak\amak = közel jönni; javuk =
rokon, felebarát; javutmak, jak\úmak=közel
hozni.
csag. javuk, jouk = közel; jaka, = oldal, part; jafcalamak — a part
hosszában menni; ja&lasmak = vkihez közeledni, pártját
fogni, párthoz szegődni.
kir. éak — oldal (zak bolmak = párthoz szegődni, pártjára állni).
oszm.jak& = oldal, part, szél, gallér; jakin = közel; ja/dasmak =
közeljönni; jakala.rn.ak = megfogni, vkit galléron v. nyakon
csípni.
kaz. jak—oldal (her jakká = mindenütt); jaMamak = egy oldal
megragadni, megtámadni.
k. k. tagaxi = közel; t'ogas = közel.
csuv. sjuk, sjivik = közél.
s
alt. ju = közeledni; juűk = közel; jttuda = közel hozni.
Tekintve a k n-re való hangváltozását (v. ö. ja&mak-janmak
(égni, meggujtani); sakmak — sanmak (gondolni, wáhnen, denken)
— jak (oldal, hasonmás) tőszótagot kell származékaival együtt
ide számítnunk. Pl.
ujg. janalmak — közel jönni, közelegni.
csag. jan = oldal, fal ;janta,s = legközelebbi rokon (Náchster); jancuk=oldalzseb; j&namak = köszörülni, koptatni.
oszm. jawasmak=közelegni, közelítni.
jak. antak = oldalon, oldalvást (auf der Seite); araiara = túlsó
oldal.
CSUV. en = oldal.
124.
Jak, sak, cak, cuk — fényleni, ragyogni, csillámlani, villogni, égni,
sugározni.
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ujg. jakik = ragyogó, sugárzó; jakiz = barna (égni-ből), barnult,
homályos.
csag.jaMi=világos, tiszta; jaktilik = világosság; jaki vagy jagi =
fontanel, égető szer és egyszersmind égés, gyuladás (Brand),
égésseb (Brandwunde); jagii — égés (Brand), a lovaglásra és
teherhordásra használt állatok hátán levő törés-okozta seb;
jagir barnult, barna; jaftmak = meggyújtani (entzünden).
oszm. jakinak — meggyújtani (anzünden).
jak. sak. s z a b i n = tüzet verni, csiholni.
csuv. sjut = világosság; sjuda, = világos.
k, k í'a/iarmen = tüzet verni, csiholni.
A gutturalis k, g-nek ng, n-be való rendes hangváltozása kö
vetkeztében (v. ö. sak, sag = gondolat, vélakedés és sanmak = gon
dolni, vélekedni) a, jak, jag-hói
oszm. Janinak = égni; jangln = égés,
jak. sanda,! = világos fény; sawdarabin = tiszta, világos fényt
árasztani,
csuv. sjon = égni, lángolni
keletkezett.
II. c —
ujg. cakkají — villogó, sugárzó.
csag. cakma,k = villogni, villámlani, szikra, tűzkő, kova, tüzet csi
holni ; cakin = villám ; ca&namak = villámlani, szikrázni, vil
logni; óiig = izzó szén(v. ö. küjmek = égni és küjmiir, ftömür
= szén).
oszm. cakmak (tasí) = tűzkő, kova; cakil (tasi) = kavics).
jak. őagilli = villámlani, sugározni; ca^Ilan = villám, ragyogás,
sugárzó, villámló; cakii — tűzkő, kova.
k. k. ia#arben = tüzet ütni, csiholni.
alt. co&=égő szén, tűz, villám, szikrázni.
A jak = világitni, melegitni, égni és cak = villámlani, szik
rázni közti fogalmi viszonyt máshol is, nevezetesen jal—fényleni,
világitni és cil= sugározni, ragyogni, szikrázni szóknál is észre
lehet venni. Hogy a c szókezdő ez esetben mért jelöl fokozott cse
lekvést, az még tisztázásra vár.
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125.
Jak, jag, jau, jav — ellenséges, harczias, vad.
ujg. jaki = ellenség; jakilik = ellenséges (feindselig); jaJázi—harczos, javlak, jaulak = vad; javnz = mérges, haragos.
csag.ja#i = ellenség, ellenséges, harczias; jau, jav = háború, ellen
ség ; jauz , javuz = bátor; jaulak = az ellenség tartózkodó
helye; jagikmak = megtámadni, háborúval megtámadni.
oszm.jawz = harczos, vad, kegyetlen; jíi^ma=harczi zsákmány;
javamnak = ellenségesen szemközt állni, fenyegetni.
k. k. t'a = háború.
alt. ju=ellenség; juula, = háborúval megtámadni.
Jelen tőszótag a jak. sak = ördög és ujg. sak-val = folt, rossza
ság, gonoszság (pl. (saki jok kisi = erényes jó ember) szorosan ro
kon, és úgy látszik, hogy ellenség, ellenségeskedés jelentésének
mythologiai eredete van.
126.
Jal, jil, jol, jul, £il, cil, il — ragyogni, sugározni, világitni, szikrázni, csillogni, melegitni, forrni, tombolni, dühöngni.
A.

I . j ujg. jola, = fáklya, világosság; j á r n a k = fényleni, ragyogni; jolduz
5= csillag.
csag. jotiau, aZau = láng; jalm = a, világos, fényes tűz; /aiinlamak
= föllobogni; jaZgin == a távolból világosan ragyogó, fénylő
sós talaj; jaZdirak=szikrázó, ragyogó; jiZtramak, iítramak
= villámlani, szikrázni; jiZman = sima. ragyogó.
kaz. jalkimak = világitni, fényleni, ragyogni.
alt. jalkm=zvillám; jali = lobogni, lángolni; jalm = láng; jili =
melegedni; jilu — meleg.
0szm.jt7dirim = villám; jtitramak = szikrázni, villogni; jalm =
láng; jalAiz = megaranyozás ; jaidizlamak = aranyozni.
k. k. séZtés == csillag; d'al, í'aí = láng; fal = villám.
jak. sulus = csillag.
csuv. ja£dir =ragyogó; s/oíu = tüzes.-
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A j , s szókezdőjű után a c, z-vel kezdődő tőszótag vonja ma
gára leginkább figyelmünket, de minthogy ez nem eredeti, hanem
összetett mássalhangzó, azokat fogjuk fölsorolni, melyekből a c,
i rendesen eredni szokott. Ebben az esetben pedig a következők :

II. k —
jak. kiláv — ragyogó, sima; kilbiii = fölragyogni; kilbmn = a, su
gárzás, ragyogás; £iZán = sima, ragyogó, kopasz.
csag. kel=£b sima, még nem durva héjú dinnye, szőretlen kutyakölyök.
oszm. kel=kopasz, kopaszfejű.
k. k. kil&ű = sima.
III. í, f —
alt. taltra, = villámlani; íaítrak = villám.
ujg. tübe = őrült, megbolondult (eredeti jelentése szerint meleg,
forró, minthogy az elmebetegséget belső tűztől átjárt, igen
fölizgúlt állapotnak tartják).
csag. üli, tilhe = veszett (toll), őrült; íiZürmek,
tilberemek=meg
örülni, dühöngővé lenni, dühbe kitörni; tilbelik = őrült
ség, düh.
kir. délbe = megbolondult (verrückt).
oszm.deli = megbolondult, igen fölizgatott; deli kanli = ifjú (heves
vérű) deli bas = eszeveszett fő (tüzes fő).
k. k. í'iZberan = ragyogó, sima; fal = láng; falén = villám; í'aités
ss csillag.
IV. c, § —
csag. Mii, cili, jili = meleg, forró (zili kanli = tüzes vérű, tüzes,
zili kiírnak = melegítni ; iülik = megbolondult ; iiZitmak =
melegitni.
kir. ciliss meleg; fiiilik = forróság; zilimak = melegitni.
oszm. cil=ragyogó, villogó, szikrázó ; c(lgín=veszett, dühös (toll);
cIZdirmak = megveszni, megdühödni (toll werden).
jak. éila,s = meleg, melegített.
alt. caZtul = vmely a naptól megvilágított hely vagy tájék; col —
fényleni, világítni.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. X I I I .
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Előfordul e tőszótag olyan alakban is, a hol a mássalhang
zód szókezdő egészen hiányzik, még pedig ezekben:
csag. ili, ilik — meleg; iiimak, iiinmak = megmelegedni; ?7inzak =
langyos, meleg; iliée = meleg fürdő, therrna; iíbarmak =
forrni, buzogni (sprudeln) ; tZbaratmak = magát leforrázni.
oszm. iiínzak = langyos; ilize = meleg fürdő.
127.
Jal,jar,

ar — meztelen, csupasz, üres, hiú, hamis, semmis,
szegény.
B.

I. — l.
ujg. jaíank — mezítelen, csupasz; jolük = sovány, vékony; jaZkan
= hamis, hiú (egy a v i l á g í t n i és s e m m i s n e k h a 
s z o n t a l a n n a k l e n n i-re alapuló igen elmés megjelölés)
jaZinguk = világ (Welt), a hiú, mulandó (jalinguk oklani =
ember, tulajd. a mulandó gyermeke); jalkamak = tévedni,
hibázni.
csag. jalang, jaZangaz = meztelen, csupasz, egyedül (jalang at =
nyergeletlen ló; jalang kilic = meztelen, azaz kivont kard;
jalang ajak —mezítláb) ; jaZgan = hamis, helytelen; jíiZganzi
= hazug; jalgiz, jalgnz — csak, csupán.
ki r. zalang == mezítlen; iaZangaclik=meztelenség (Blösse).
oszm.jaZin=r mezítelen, csupasz (jalin sütdür = csupán csak tej —
es ist blosse Milch); jaiiniz = egyedül; jalan = hamis.
jak. íaZ=koldús, vendég (v. ö. jarliksószegény, idegen).
Tekintetbe véve azt a régi török-tatár szokást, hogy a kérő
nek, könyörgőnek mezítláb és meztelen, hajadon főtt kell megje
lennie, a j a l i b a r í n a k , j a l b a r m a k és j a l v a r m a k (kérni,
könyörögni) szóban összetételt sejthetünk jalin (meztelen) és barmak (menni) szavakból.
Az l és n hangváltozása következtében (jolmak és jon,— va
karni, gyalulni, simítni) a jal tőszótagra jan, jang alakban is lehet
akadni: mint:
. • • - . ' . .
alt. jangis = egyedül, egyes, egyenkint (csag. jalgiz).

TÖRÖK-TATÁR NYELVEK ETYMOLOGIAI SZÓTÁRA.

371

k. k. nungus — egyetlen, egyedül; falas = mezítelen; t,alga,s =
egyedül.
II. — r,
A belső és szóvégző hang különböző változásai a következők:
jar, jer, jir, zar, 2er ar és har nyomorult, idegen, szegény, beteg,
kényelmetlen, fáradt stb. fogalomkörrel; pl.
ujg. jarluk = szegény, nyomorult; jerimek = megvetni; jerik=
kór, beteg.
csag. jarlig = szegény; /'ariilik — szegénység; arik = sovány, vékony,
ritka (schütter); hármak = elfáradni, elbágyadni.
kir. zarli — szegény; iarilmak=elszegényedni, megszegénykedni.
alt. arl = elfáradni, megsoványkodni, félre állni v. ellankadni (abstehen); arit = vkit elfárasztani; aribas = fáradhatatlan.
jak. iarí = szenvedő , beteg; «°<mti = a beteglét; arittak = ritka,
gyér (schütter).
csuv. j'trgan = szegényes; jorla = szegény (armselig), gyarló.
128.
Jar, or, uor, ör - - ragyogni, sugározni, égni, tiszta, világos,
föllángolni.
C.

I. j , 8 —
ujg. jaruk = világos ; jarumak — ragyogni; jarutmak r= megvilágítni.
' •
alt. jari = fényleni, vilagítni (tang jaridi — szürkül a reggel) ; jarik
= világosság, fény; jarkin = a világítás, fénylés ; járt, jartm
világos, tiszta.
csag. jaruk, jarumak, jarukmak (mint fönt); j«rgak = a fénylő, ki
készített bőr; jar kanat== denevér (szószerint: fényes szár
nyú; tollatlan, meztelen szárnyáról nevezték így ez állatot).
kjr. farkimak = ragyogni, sugározni.
k. k. í'arak — világ, világosság;.. í'arederben = vilagítni. ...;
csuv. sjorda, = gyertya; s/orim—bos = hajnalpír. • • - . ; . ; .
jak. sara, saribin = nappalodni; sar! = a nappalodás; sardanar =
világossá vagy fénylővé válni; sári = kikészített bőr. (sima,
szőrtelen bőr; sírda = világosnak vagy fénylőnek lenni; sirdik —világos, fénylő. ;,.:
; . / ; • ' ' .
24*
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oszm.jarasa = denevér (lásd csag. jarkanat).
Tekintve, hogy ajak. sarsin=holnap, a következő nap sar,
törők jar (fényleni, ragyogni) tőszótagbúi származik, továbbá mint
hogy a finn-ugor nyelvekben hasonló viszony van (lásd Budenz
105. 1.), az oszm. jarin (cras) szót tulajdonképen ide, nem pedig
er, ir-hez (kora, reggel) kellene számítanunk, másrészt azonban
irte = cras és irte=:mane analógiája sokkal nagyobb és aztán nem
is állítom egész biztos dolognak, vájjon ir = kora, reggel nem tar
tozik-e épen szigorúan véve jar-hoz, és irmek-vel kora, korán
lenni, csak rokon, nem pedig analóg viszonyban van.
II. o, ö —
csag. örüng=világosság, fény; öriimek = látni, világítni, világos
nak lenni; ort, őrt = égés, rétégés és az a fény, melyet az
utóbbi a távolba terjeszt; ortamak = meggyújtani, elégetni;
örtük = elégett.
jak. örd = rétégés; nor = harag, hevesség (v. ö. /asmak= izzónak
lenni és megharagudni közti viszonyt); Mordak = haragos;
itrutta = tűzeskedni, kimelegedni; urxm — világos , tiszta,
fehér.
kir. örtermek = égni; örteng=leégett rét.
k. k. ?xrterben = égni.
alt. őrt = égés; örtö = meggyújtani, elégetni.
A jar és or, ör közti különbség abban van, hogy az előbbi
csak sugározni, ragyogni, fényleni, világítni-t jelent, míg az utóbb
említettek az égni, meggyújtani fogalmát is magukban foglalják.
A megelőző három szakaszt azért láttuk el alphabeticus osz
tályozással, mert összetartozásuknak mindjárt szembe kell tűnni,
én pedig szándékomhoz lehetőleg híven az egyetlen családra való
fölosztást csak akkor tehettem meg, mikor kevés vagy épen semmi
kétség sem forog fönn. Nem kell valami különös philologiai éles
szeműség hozzá, hogy ü,jal és jar (ragyogni, világítni) analógiáját
fölfödözzük; sőt az eszmemenet, az észjárás részletei is sok tekin
tetben megegyeznek egymással. Pl. B-ben jal valamint jar és vi
szont nem csak a ragyogás, égés, hanem a simaság, kopaszság,
szegénység fogalmát is kifejezik, Egy szóval egész sereg olyan
hangi és fogalmi analógia van, mely az összefoglalást igazolná.
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129.
Jang, jeng — mód, eljárás, szokás, használat, vallás, törvény.
ujg. jang = út, mód (Art, Weise — lm jang ile = ezen módon);
janglik = ilyen módon, hasonlóan; jangsak = hasonlító, ha
sonlókép tenni, utánozni.
alt. jang — szokás, vallás, mód (Weise); jangda, = szokást vagy
vallást megtartani.
csag. janglik, jafilik, jafilnk — hasonló, egyenlő; jangil&m&k = hasonlítni, utánozni, csalni (táuschen).
kir. jang, jan = szokás, vallás, törvény (jangi jok jurt = ország
törvény nélkül: Radloff).
kaz. 2angl\k = hasonló; £angla,mak = hasonlítni, rászedni csalni,
(táuschen); jon = ut, mód (Art, Weise), eszköz ; jonli — illedelmes ; jowsiz =illedelmetlen.
trkm. jali — hasonló.
0Szm.j/a7iSÍlamak=: utánozni; jafilis — csalódás, csalfa, tévedés.
Hogy hiba és törvény hogyan eredhet egyazon tőszótagból,
az föltűnhetik ugyan, mindazonáltal igen egyszerű a dolog. Jang,
jan alapjelentése szerint annyi mint a l a k , a k ü l s ő (és ang, anval = arczszín rokon) és míg egyrészt a külsőségre, szokásra és
törvényre vonatkozik, másrészt a külsőség elfogadásának, az után
zásnak, illetőleg csalódásnak és tévedésnek képezi alapját (v. ö. al
= csalás 13. §.).
130.
Jap, jab, jam — betakarni, eltakarni, befödni, zárni, rátenni.
I. — p, b.
csag. japmak = betakarni, eltakarni; japuk = takaró, lepel; japku
függöny, r u h a ; japmzi = nöi ruha (Khiva), esőköpönyeg
(azerbaidsan); japrak, japmga,n = levél (Blatt), takaró; japalak = gömbölyű, zárt.
oszm. japm.sk = zárni; japik = lótakaró, pokrócz ; j'őrgan (japurgan,
javurgan, jourgan-ból) = takaró, dunyha.
jak. sah, saJbshm. = betakarni; sabl = födő, födél; sabilék = beta
kart, befödött; capt&l = egymásrarakás.
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alt. jap — betakarni, eltakarni; jabu = takaró; jabilti = függöny,
lepel.
k. k. í'a&arben, fe/armen—betakarni; t'abénérben = betakarózni.
csuv. sjiviké = levél (Blatt).
Ide kell még számítnunk az ujg. alt. csag. oszm. japísmak =
hozzá tapadni (tul. vmihez csatlakozni) ja^istirmak = megtapasz'tani, rátapasztani.
II. — m.
alt. ;'aminmak = betakarózni; járna = folt.
csag. jamamak = foltot rátenni; nyilast vmivel betakarni, befödni,
oszm.jama, jamak — folt, kisegítő munkás, a kit vmely legény mellé
adnak (Konstantinápolyban: kukta); jaraalamak = foltozni.
Mint jap-—jam-hoz legközelebb rokont v. ö. kap, ham (zárni,
befödni.
Ha tekintetbe vesz szűk a b e f ö d é s és b e z á r á s fogalmi
analógiáját jam-t, a belső hang változásával még jum, Jóm-bán is
föl lehet ismerni, de minthogy ez külön szókört képez, külön feje
zetben soroltam föl. (L. 147. §.).
J még c-re is változik, m i n t :
csag. copan, cepen^ruha, köpönyeg, takaró.
oszm. caprak=ló vagy nyeregtakaró; cepken = köpönyeg.
131.
Jap, lap,jep, ep,jöb, söb — egész, jó, illő, szép, tökéletes, kész,
elkészítni, csinálni, építni.
ujg. jap, jab == sok, igen, erős, szilárd; japmak = elvégezni; japuvmak = elkészítni, elvégezni (beschliessen, enden); japmkm
gyakran, sokszor; joplumak, jeplümek = fölépítni; epilmek
= virulni (gedeihen), tökéletesedni; ejritmek = elkészítni;
epik=mesterség (Kunst), ügyesség.
csag.japm.&kz= építni, kiigazítni (herrichten), elkészítni; japl =
épület; jap = készített csatorna.
0Szm.j«^mak = csinálni, készítni.
az. lap, lab = igen (sehr), jó, erős (lap jakhci=:igen szép).
jak. lab = igazság, határozott.
alt. epte—rendezni, kiegyenlítni, megcsinálni v. kiigazítni (her
richten); ep = ügyesség; eptii = ügyes; epéi = megcsináló, esi-
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náló, békeszerző (Elding epcizi tonning topcizi — a békeszerző
a népben olyan mint a gomb a ruhán.
Ö, ü, u belső hanggal e tőszótag leginkább csak adverbialis
alakban fordul elő a következő módon.
ujg. söb, süi = illően, szépen, helyesen (söbüt = illö időben, jókor).
jak. söb — helyesen, illően; sÖbsü'ó = kegyesen venni, fogadni (genehmigen); söMi = megengedés, jóváhagyás (Genehmigung);
süb&=tanács; sü5állás = tanácskozni.
alt. jüb, jöb=jól, egyenesen, szépen, tanács, megegyezés (jöbsöz
=jóakaró, őszinte szó); jöbtö = tanácsolni.
csag. jüb, jöb=jól (jüb körmek = helyeselni, megengedni (genehmigen).
A j szókezdőnek s-re változását, a mi különben csak a jakutban fordul elő, itt az ujgurban is észre lehet venni. Hogy milyen
viszonyban van a legközelebb következő jap (befödni, betakarni) a
jelen jap-hoz, azt két más tőszótagnak, t. i. böt = betakarni és böt,
büt = bezárni, végezni— továbbá ujg. japurmak = végezni; csag.
japurmak = betakarni hasonló viszonyából sejteni némileg ugyan
lehet, de határozottan tudni nem.

Jar,jer,

132.
ar, er — j ó , hasznos, tiszta, jámbor, érni (taugen, werth
sein), elkészitni, fölszerelni.

ujg. jari = haszon, orvosság, segítség (bu jikke jari jok = e baj
számára nincs orvosság);jíaramak—érni (taugen, werth sein),
használni, érdemesnek lenni; jar&k = haszon, elkészítés; jaraklik = derék, jó, oda való (tauglich); jar= jóakaró, b a r á t ;
Jarlikmak=tetszeni, szeretni (gern habén); jarasmak = egy
más iránt jónak lenni, békét kötni, illeni (sich géziemen) ;
jaras = béke; Jarasti = béke; jaraÁik = illő (passznd).
csag. jar, jarsk, jarlikamak (mint fönt); jaraniak = érni (taugen);
jaratmak^rkészítni, elkészitni; járdám — segítség (tul. szí
vesség).
OSZm.j'arar = derék, érdemes, méltó, illő (schicklich); j a r a t m a k ^
teremteni.
alt. j a r a = megengedni, jóvá hagyni, helyeselni (genehmigen),
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késznek lenni; vkit kielégítni v. kedve szerint tenni; arás
= megelégedni; jaramik = kellemes, elégséges.
csuv. jóra = kellemesnek lenni (genehm sein); jorat = szeretni;
s/írlak = kímélni, szeretni; sjorsd = teremteni; sjor&S — illesz
kedni (sich anpassen), kényelembe helyezkedni, megbékülni.
k. k. í'éraglik = szép.
II. a —
ujg.

ar'ik = tiszta, erényes, jó ; arimak=tisztítni; «ritniak = eszközölni, hogy tisztuljon (rein werden lassen), mellőzni, láb
alól eltenni; aric=béke, nyugalom, kényelmesség; érmek =
érdemesnek lenni (werth sein); értük, artam, ertem—érték
erény, érdem ; érteni = ékszer.
csag. arik = tiszta; aritinak = tisztítni; arinmak = tisztulni, magát
tisztítni; aru = szép, jó, igen (ja).
oszm. ari=jól.
jak. ar=a legjobb; írás = tiszta ; írasta = tiszt;tni.
alt. arw. = tiszta; arula=tisztítni.
k. k. arak = tiszta.
csuv. í r a = jó, jótékony.
133.
Jar, ar, jir, ir — széthasítni, összetépni, eltávolítni.
I.Jujg. j«rmak=összehasítni, szétdarabolni; jirakmak = mellőzni,
eltávolítni; jirak = távol.
csag. j a r = h a s a d é k , repedés, meredek lejtő ; jarmak = hasítni, elvá
lasztani, ketté választani (entzweien — átvitt értelemben is),
elhatározni; jargi = fűrész ; jargu = Ítélet (elhatározás ?) jara
= seb (repedés a testben); /iratmak = eltávolítni; jirak=
távol, messze.
alt. jar = hasítni (spalten); jarll = megrepedni (sich zerklüften);
jara, = seb.
oszm.jarmak (mint fönt); járma = darab vágott fa (ein Scheit
Holz); jarik = repedés, nyílás; jorti = lyuk; jort, jurt (csag.
jurt) = lakás. V. ö. oj, öj=ház és q/mak=ásni, vájni, mely
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tehát az illető szóképzésben egészen hasonló észjárást tűntet
föl) jari, jarim =? fél, fele.
jak. sir = meredek — part.
k. k. t'ar = meredek part; t'arak = hasadók; í'arém = fél (Hálfte).
csuv. sjor = hasítni (spalten); sjir = meredek part; sjora = fél
(Hálfte); jir&n = kasadék, repedés, barázda.
Vájjon a csag. j a r m a k = p é n z , helyesebben apró pénztalán
váltó pénz, jarmak = választani, elválasztani igéből ide tartozik-e,
vagy pedig a jar (ragyogni, fényleni) tőszótagból eredt-e, minthogy
tenge, íitw</e = pénz tüng-böl = fényleni, hasonló észjárás folytán
keletkezett — egyelőre még nem lehet eldönteni.
II. a, i —
csag. űM-ik, arna = csatorna, hasadék; art = bevágás vmely hegy
ben, szoros (Engpass); oramak = metszeni, vágni; irak=
távol, elvágott, eltávolított.
alt. íVa =s eltávozni; Irak = távol.
oszm. arig = csatorna.
jak. ararta = sok részre osztani, szétdarabolni; artik = hegyszoros.
k. k. erarmen = hasítni; erek=repedés, hasadék; erak = messze,
távol; m r b e n == eltávolítni.
Ide tartozik még a csag. irgamak = szétrepeszteni, össze
vágni, és irgak = balta, bárd (Hacken).
i

•

134.
Jaz, jaz, jos — nyugalom, rend, szabály, törvény, rendezni,
igazítni, csinálni.
ujg. jasxm, josun = út, mód (Art, Weise).
csag. jasal = sor, csatarend; jasak, jas&v = törvény, törvénykönyv,
rend ;jasamak = rendezni, csinálni, sorozni, tisztítni (putzen),
díszesítni, csinosítni; jasak = büntetés; jasaul = rendező, a
törvény végrehajtója; josuri — út, mód (Weise, Art — bu josunluk — ilyenféle).
alt. jaza, = megcsinálni, igazítni (toj jazadi = ünnepet rendezett);
jas = gyógyítni, megjavítni (jazllái = ő meggyógyult); Jo^ok
— minta, kép, példa. V. ö. jaz = kép, rajz és oszm. jaz=ír',
jo^okto = minta vagy példa szerint cselekedni.
oszm. jasak = tilalom ;jasakéi=z őr, őrség, eltiltó.
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kir. £asa = törvény; f s a i n a k = csinálni, rendezni.
jak. teásai = rendezkedni (seine Anordnungen treffen).
k. k. í'asármen = csinálni, készítői.
csuv. joz& = csinálni, rendezni, elkészítni; józan = meggyógyulni;
jozav=rend.
A rendezés és berendezés, elkészítés fogalma nem igen kü
lönbözik a simítás, egyengetés fogalmától, a jelen tőszótag tehát
jas, jat-nak — sík, sima, egyenlő legközelebbi rokona. A jasak = tör
vény szónak hangilag és fogalmilag megfelel az alt. — csag. jatuk
= harmónia (vmely hangszernek).
135.
Jas, jis, U —• világos, fényes, fény.
ujg. ;asik = nap (Sonne •—jasik tündi = a nap sütött); jasixi =
villám, fénysugár; j«snamak = világítni, fényleni, villámlani.
csag. jazim, isim. = villám; jainamak, jisnamak, isnamak, islamak = ragyogni, fényleni, világítni; isik = világosság, a
szabad (das Freie v. ö. tim, tum = sötét, zárt tér ellentéte);
isikta kunt (a szabadban).
kir. zasim, iainamak=villámlani.
csuv. sjizim = villám.
alt. jaagw = villám.
oszm. a sík == szikra; isik = fénysugár, fény, világ, világosság (nem
fente, crevasse a travers laquelle on peut regarder — mint
Bianchi mondja).
A szóvégző s itt is, mint a legtöbb esetben, vmely megvolt
képzőnek összevonását sejteti velünk és az aa kettős magánhangzó
az alt.-ban, mely többnyire k vagy g kiesése után szokott támadni
— ezt a sejtést még inkább megerősíti. Nagyon valószínű tehát,
hogy jas jakis, jais-ból (jak = világos, tiszta) vonódott össze.
136.
Jas, is, iz — nedves, vizes, zöld, fiatal, zöldelni, élni.
ujg. jíisil = zöld; jasillamak=: zöldelni, virulni, növekedni (gedeihen).
csag. jas — nedves, vizes, fiatal, könny, életkor (jas kisi vagy jas
oglan = ifju); jaslik=az életkorra vonatkozó (kiska jaslik =
fiatal azaz rövid életkorú); jasil = zöld; jailatmak, jislatmak
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= megnedvesítni; jasillamak = virulni, zöldelni; jasamak =
élni, virulni, tenyészni;
izga,v,jizgar=nedves.
oszm.jas = kor, öregség, könny, fris, nedves ; jasli = öreg; jasamak
= élni, virulni; jaslik=nedvesség; jes'ú = zöld; islamak ~
megnedvesitni; Mak = nedves.
alt. ja$íl=zöld, nedves.
jak. sas = életkor.
k. k. íí'as = könny, könyű, idő; cVit, fit — fiatal.
csuv. jas = fiatal.
A fiatal és zöld vagy nedves közti fogalmi analógia az ellen
tétben, t. i. kor, Uur-ba1n = száraz, szikkadt és öreg is meg van.
137.
Jat,jaj — gyönge, szegény, csekély, nyomorult, mezítelen, gyalog.
I. — t.
ujg.

jatin =B gyönge, erőtlen, lusta; jatik = idegen, nyomorult
(v. ö. az arab garib alapjelelentése szerint i d e g e n , az
oszm.-ban azonban mint s z e g é n y , e l h a g y a t o t t hasz
nálatos. Ilyen szó a német e l e n d is, melynek alapjelentése
idegen); jatsbk = a láb; jatak\ik = gyalogos.
csag. jat=idegen,
ismeretlen; jaíilik = idegen hely, szegénység,
nyomorúság; Jaílamak = elszegénykedni.
csuv. jot = idegen.
OSzm.jaílu = szegény, szerencsétlen; jad = idegen.
k. k.
dazak=gyalog.
II. - j .
csag. jajak = gyalog; fayaklamak = gyalog menni; jajdsik = meztelen
(nyergeletlen ló).
alt. Jíy*u=gyalog, j a m a (jajina?) magát gyöngítni, magát gyotreni, kínozni.
oszm. jaján — gyalog, alacsony (pl. sen anin janinda jaján kalirsin
== te nagyon alatta állsz — szószerint te mellette gyalog
maradsz.
A szókezdő j is átváltozott néhány esetben a legközelebb vele
rokon s-re; mint:
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ujg.

saíkamak=megvetni, fitymálni; saikak = fitymáló; satkun =
megvetésre méltó.
jak. tsadsii — elszegényedni; sotk, satlhin=létre nem jönni, vmivel
hasztalan fáradni; tsadsim = szegény, szegénység; sadak =
hiány; sati = gyalogosan levő.
csuv. sjidik = idegen.
Tekintetbe véve e tőszótag legutóbb emiitett alakját a satm a k = eladni (verkaufen) igét, a szó török jelentése e szerint
d o b r a v e r n i , o d a a d n i , is hajlandó vagyok ide számítni.
138.
Jat, jaj, jas — feküdni, támasztani, nyújtani, kinyújtott, lapos.
(A mint tur nem annyira az állás, mint a fönnlevés fogalmát jelöli
ép úgy nem fejezi ki jat, jas különösen a kinyugvás, hanem inkább
a vízszintes fekvés, a kinyújtózás, kinyujtozkodás cselekvését).
ujg. jatmak = kinyújtani, kiterjeszteni; jaíkamak = feküdni; jatkak = fekvés, ágy; jaíilmak==kinyujtózni, kiterjedni, kiter
jeszkedni; jatik = kiterjedt, széles, lapos. (Jatika Volga ujgur
elnevezése (csag. jajik, jaik), szószerinti jelentés szerint s z é 
l e s , kiterjedt és szembetűnőleg megegyezik e folyó magyar
elnevezésével, t. i. aíil-val (Porphyrogenitus szerint).
csag. jatmak = feküdni; jatkuzmak = fektetni ;jajmak — kinyújtani,
kiterjeszteni; jajik = széles ; jaj-pak, jalpak = sík, lapos; jasmak = síkká, lapossá válni; jasa,ng = széles; jazi = síkság;
jaska = sík, lapos; Jastanmak = megtámaszkodni; jastuk =
vánkos; jasm.uk = lencse (talán lapos alakjáról nevezték így?).
oszm.jaímak, jast&nmak, jajmak (mint fönt); jatsi = a, lefekvés
ideje; jaz = nagy síkság; jassi = sík, egyenes, lapos.
alt. jai,jas = kinyújtani, kiterjeszteni; jat=feküdni,
élni, lenni
(v. ö. turmak = lenni, állni és élni, oZmak = lenni és élni) ;
jadís= az élet; jaitak = széles; jaitls =^ síkság.
jak. sit, stíabín = lefeküdni, feküdni; siú&x = lefektetni; sittik =
vánkos; sisl = síkság, lapos tér.
k. k. íVZarben = kiterjeszteni; fűdéiben = feküdni; t'ase, t,aze =
föld (Féld), puszta (Steppe).
H a , tekintetbe veszszük, hogy nyárnak és tavasznak neve
majdjaj majd jaz, ha tovább még arra a körülményre is ügyelünk,
hogy nyár és tavasz az altáji népeknél a szűk téli lakás után a
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szétmenés, a k i t e r j e s z k e d é s idejét jelenti, talán el lehetne
fogadni, hogy jaj, jaz— koia, nyár, nyár szintén e tőszótaghoz
tartoznak.
139.
Jer, er, jir, ir, sir — tér, térség, hely, föld.
ujg. jer, er = föld (Erde), tér; jerlemék = helyezni, elhelyezni.
csag. jir, ir (mint fönt); jirlesmek = eltérni, elférni; jirlik,jerlik =
vhová tartozó v. való.
oszm. jer
kir. zer
föld, hely, tér (Ort, Platz).
k. k. tir
csuv. sjir
jak. sir = hely, tér, föld; sirdia = utat mutatni.
Ámbár mai napság minden nyelvjárásban jer-nek általában
f ö l d a fő jelentése, még sem foroghat fönn kétség, hogy ez a je
lentés kölcsönzött és hogy jer eredetileg tért, térséget fejez ki. A
tulajdonképi elnevezések föld (Erde) számára 1) ujg. kok, tulajd.
száraz, szikkadt, egészen úgy mint kani, melynek alapjelentése
szintén száraz, szikkadt (1. 75. és 84. §.). 2) íoprak, szószerint az a
tárgy, a melyen tipródnak (1. tap, tip). Jer tehát mind hangi mind
fogalmi tekintetben er-vel, az érmek = eltérni, beférni, beleilleni;
erdirmek = behozni, helyet szerezni igék tőszótagával van legköze
lebbi rokonságban. (V. ö. keng, ken 103. §.). Jir (jür)-t ü r e g
jelentésben végre még a j*Mrek = szív, véredény szóban is föl lehet
ismerni (v. ö. könül 116. §.).
i

140.
Jet, jit, sit — mellette levő, határos, megérkezni, hozzátartozni
(anlangen), elérni, elégnek lenni (genügen).
ujg. jeíik = hozzátartozó (anlangend), határos, illő (gebührlich)
jetin = elégséges, megfelelő.
alt. jet — elégségesnek v. kielégítőnek lenni (genügen), elérni;
jeítre = -ig, megérkezve, hozzátartozó (üjge jettre == a házig).
csag. jeímek, jtímek = elérni, eljutni (gelangen), elégségesnek lenni
(genügen); jeíik, jeíer = elégséges ; jeíkürmek — közel hozni.
jak. sit, siíábin = elérni (einholen, erreichen); sitáic = véghez vinni,
beteljesítni.
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csuv. sjitpz elérkezni, elérni, elégségesnek lenni; s/idetcen = -ig, el
érkezve (csag. jitkence); sjidellék = elégséges.
k. k. í'iíZerben, í'ererben •= elérni ; í'eíereben = megengedni (elérni
hagyni, eléretni).
Vájjon jet a hozzá fogalmilag közel álló jak-val (közel, jó,
szives)rokon-e, mely kettőnek jek, jej (jó, jól) közelíté, úgy {szól
ván, közép alakját képezi — azt itt csak sejtenünk lehet.
141.
Jig, ag, ig, cig, cag — hangosan kiáltani, kiabálni, sírni (V. ö.
angol to cry = kiáltani és sírni), jajgatni, siránkozni, lármázni.
9- h h <* —
csag. ji#i = a sirás (Gewein); jí#lamak = sírni.
alt. iglsi, ijla, — sírni; ij, ig = sirás; í;lakan = siralmas.
oszm. rt^lamak = sírni.
A j szókezdő legközelebbi változása c, z és s. Az utóbbi csak
kevés példában fordul elé, m i n t : csag. siA;tamak = nyöszörögni,
sírni; so/cramak = morogni (knurren); sa^irtka = tücsök; kirg.
siláÚMi — vicsorgatni (knirschen), csirpelni; csuv. sig'm—hívni,
kiáltani, míg az először említett szókezdőjű tőszótag gazdag csa
ládot tűntet föl. Pl.
II. c, í —
csag. cagrirmak, far/innak = hívni, kiáltani (rufen); cig = hívás, ki
áltás; c%is = lárma zaj ; <%ir, <%irdak = károgni, morogni és
a hasonló hangot adó eszközök, mint: <%ir = a vízvezeték
kereke; cikvik — a gyapjutilaló gép kereke; aw/lama = hang,
szózat.
oszm. cagiimak (mint fönt); c«í/ildamak= susogni, rezegni, cseregni; c«#isti = hang (Klang, Laut), csattanás, hangzás, zaj.
kir. 2igi = 2k sirás (das Weinen).
cigir, cagir, jigir-ből, á belső gutturalis hang elenyésztetése
után keletkeztek még cir, car, jir, jar, mely fogalmilag csak annyi
ban különbözik a többi törzsrokonoktól, hogy az illető szócsalád a
hívást, kiáltást, ujongást, örvendezést, nem pedig sirást, panaszolást, jajgatást fejez k i ; így :
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ujg.

carkulamak == fölvidítni, vidámra hangolni; jirmak = hívni,
kiáltani (rufen).
csag. carlamak, £arlamak=hívni, kiáltani; harang=visszhang;
iarak =s vidám; jirl&mak, irlamak = dalolni, ujongni; Jirau ==
dal, éneklés; jirindak, irindak = dallam.
kir. Mr=dal, ének; £irzi = énekes.
oszm. Irlamak (mint főnt); trinti = dal, ének (Jürük Anatóliában).
jak. corgui = nagyon hangzani, nagy hangot adni; m a = dal; illa,
= dalolni.
csuv. jóra, = dal.
k. k. ér = dal, ének.
alt. jar — kiáltás, fölkiáltás, hír, tudósítás; jarci = kikiáltó; jarla,
= megjelenteni, nyilvánosságra bocsátni ;j7irlik*) = hirdetés,
fölhívás, parancs.
Ezt az összevont jar, jir, car, cir-t mind szókezdőjét mind
szóvégzőjét illetőleg végre a következő a rendes hangváltozásnak
megfelelő alakban lehet találni.
1) car = cav, cau, sau.
ujg. cav, cau = kiáltás, hír (Euf); cavukmak = hírre vergődni;
éatmtxmk = híressé tenni.
csag. cau=kiáltás, fölkiáltás, hír; cauzi = kikiáltó; caudui = kiáltó;
ctmdurmak = hívni, kiáltani; saukwa. = lárma.
oszm. cavaé, caus = fölügyelő (eredetileg vmely fejedemi parancs
hirdetője).
kaz. savla, = zúgni, morogni.
2) jar=sar, sav, sau, sai**).
ujg. sav, sau —hív, tudomás, követség; saaci = próféta, hírűi adó.
csag. sairamak = dalolni; sairan == dal, éneklés; sairo = fülemile;
sauci (khatun) = szerelmi követ (Liebesbotin), az oszm.-ban
hibásan nevezik sevizi khatun-nak.
alt. sárin, sarindar = dal, éneklés.
'"*) kjar tőszótagot a fölsorolt szó mellett, mely a csag.-ban
és oszm.-ban (jerlig = fejedelmi irat) is előfordul, föl lehet még
ismerni a csag. jargi — Ítélet, birói szó; jarguci = Ítélet mondó,
biró; alt. jargila, — Ítélni szavakban.
*-*) A sar, sau, sav bővebb kifejtését lásd a sor = megszólítni
(anreden) és söz = szó, beszéd rokon tőszótagnál.
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142.
Jil, jel, jal, sil, siál, sal — szél, szeles, hideg, lehelet, lehelni (és
a szó képes jelentésében) gyors, sietős, sebesen mozogni.
I. 3 ~
csag. jil, jel—szél (Wind); jilsik, iZsik = vitorla, szélellenző; jellémek = fújni (wehen); jiZdam, iZdam, gyors, hamar; járnék,
JeZikmek=r sietni, gyorsnak lenni (ílink sein); jiZatun = a gyors
járás.
kaz. jeZburdamak = szétporlani, gyorsan szétmenni; j<?Zpimek=
szellőztetni; jeZpu, jelhikü — legyező; jeZdüremek = szélsebes
séggel mozogni.
alt. jel = levegő; jeZbü = léghuzam, huzat; jel = gyorsan futni;
JöZek = csődűlés.
oszm.jel = szél, szélütés; jellemek = szellőztetni; jelmek = ide-oda
futni; jeZken = vitorla; jel (paze)kiegyező, tulajd. széllel
játszó a török jel és persa baze szókból.

II. s —
ujg. saZik = szél; saZikmak = fújni, lengeni (wehen).
csag. saZig = szeles (Khulassai Abbasi); saZkin —hűvös, hűvös szél;
saZkinlamak = hűs szél fújásáról; soZuk, soZus = lehelet, léleg
zet; sol&m&k— lehelni, lélegzetet venni, fütyülni (a szélről);
sitZümek = beszívni; siiZük = piócza (szivó); savurmak, sawrmak (tulajd. salurmak) = szelelni (winden).
kir. saZkaui — szeles (windig); soZuktau = föllélegzeni.
oszm. seZin (Anatolia), serin, hűvös, szeles; soZuk, soZukmak (mint
fönt).
csuv. sil = szél (Wind); soZlá = fújni (wehen), szelelni (winden),
szelet okozni v. csinálni; soZlan = a szélben mozogni, és ide
lehet talán a többi szójárásokban ismeretes sftZlanmak-t=
mozogni, himbálózni szót is csatolni.
alt. saZkin = szél; smiün = meghűlés.
jak. saZgin = szellőcske, levegő; saZgii = fújni, lengeni; saZgila =
fris levegőt szívni; tial=szél; tialiv, ílaZirabin = fújni (we
hen) ; sidl=dobogva menni (traben); siaZlár=dobogva járatni.
A sol, sil tőszótag szóvégzőjét v-ve illetőleg b, f, p-re változ-
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tatja és így sov, siv, sib-t nyerünk lélegzeni, lehelni, szívni, fújni
(blasen), fütyülni jelentéssel; m i n t :
csuv. slvla = lélegzeni, lélegzetet venni; siv\is = lélegzetvétel; sivlr
szívó, szopó; sibir=hangszer.
csag. sipkarmak = szopni, szívni; sipozga = flóta, síp; sovurmak =
beszívni, belélegzeni.
kaz. sIMzgi }
* "> a •
..
„ , f. v nadsip, flóta,
alt. stpi&ki )
143.
Jok, joj, juj, jut — nem, tagadni, elpusztítni, megsemmisítni,
hazudni, elrontani, segénység, halálvész.
ujg. jok —nem. (nein, nicht) ; jolá = megsemmisítés; jokalmsik =
megsemmisítni; jokluk = pusztulás (Verderben), jut, juti,
jutuk — szerencsétlenség, pusztulás; jutm&\ = elhasználni,
elpusztítni.
alt. jo/c=nem, nélkül, nélkülözés (Bntbehrung); joktu, joksus =
szegény, megszorult; jogol = tönkre menni; joksln — vesz
teni (Verlust empfinden); joA;sira = megszégyenkedni; joj =
hazug, szájhős.
csag. jok (mint föntebb); jo/colmak = eltűnni; jokml = szegény,
szűkölködő ;^'ojmak = megsemmisítni ;joju = megsemmisítés;
joj, jüj,jüj en=hazugság, hazug, téves; jut, jot=halál vész,
elpusztítás, pusztulás; jutm&k = elnyelni, elpusztítni, meg
semmisítni.
kir. iq/mak = megsemmisítni; zut, zud = halálvész ; zojem = hazu
dós ; zokm&k—árulkodni, hazugságot mondani, rágalmazni.
oszm.jo/duk, jokhsu\= szegény ; jok etmek = megsemmisítni.
jak. suok = nincs meg, nincs itt, távollét; suokta — nélkülözni, tá
vollétét érezni (vermissen).
CSUV. sjok=nem, nélkül; sjog&t = megsemmisítni; sjogal — tönkre
menni.
k. k.
t,ok=szegény.
A szókezdő j-nek a k. k. csuv. és jak.-ban mutatkozó rendes
*) Nem lehet-e a es&g.jal, jel; jak.siál; csuv. sjilge = sörény
szavakat, a lobogás, lengés fogalmából kiindulva, ide számítni ?
NYELYTTJD. KÖZLEMÉNYEK. XIII.
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hangváltozásához í' és s-re, egy rokon fogalomkör megj ölesére a t
és c, z szókezdőjű tőszótag sorakozik.
j = t, t'.
alt. tögmi = hazugság; tög\mc\ = hazudó, hazug; íö//ünde = ha
zudni, tagadni.
k. k. í'Öi = csaló; íöilenerben = csalni, megcsalni.
jak. tüökim = hazug.
csag. tükül, í%ül = nem létező.
oszm.degil, dejii = neTa, nem lévő.
j = c, z.
ujg. zoki, coki = rágalmazó, áruló, hazng.
csag. cogu\ = hamis vád; züjen, £iigen = hamis. E s végre ebbe a
családba tartozik ujg. ciA;ai = szegény, szűkölködő.
144.
Jol, jon, jtd, jun — gyalulni, faragni, vakarni, simítni.
csag. joimak = simítni, a hajat kitépni; jo£uk = sima, simított;
jölünmek = elkopni, ledörzsölődni; jómnak = faragni, farag
csálni, gyalulni; jormzi = ács, faragó.
alt. fat = tépni, kitépni; jwZda = lehámozni; jilm — megvéko
nyodni, összetöpörödni, elkopni.
oszm. joZmak, jonmak (mint fönt); jonga, = gyaluforgács ; jonizl =
kőfaragó.
csuv. jan = olló, kés; sjol = metszeni, vágni.
k. k. /Ttmerben = faragni, faragcsálni; wowarmen = megkapálni;
í'wZarben=tépni, kitépni (rupfen); fwZürmen=borotválni,
nyirni.
A hangi és fogalmi összetartozás szorosabb értelmében jol,
jon-t jal-hez (lásd 127. §.) lehet számítani.
145.
Jol, ól, ul, jor, jur, jür — menni, haladni, járni, menet, út.
I. — l.
ujg. jol=ut, mód, szokás, eljárás; joZamak, joZakmak=küldeni;
jíoZauci, joZauc = kövét, próféta; óianmak, joianmak=elmenni
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(sich bégében); oZasmak = ide-oda menni, egymáshoz menni,
közlekedni.
csag. jol = út (Weg) mód, vonal, irány; joZukmak = találkozai; ulak
= nyargalásra való állat, szamár (tul. kocsizó v. utazó esz
köz. V. ö. arab rakaba = menni és merkeb = lovaglásra való
állat, kocsizó eszköz, járómű); jular=gyeplő (jol-ból = irány,
tehát irányadó, irányozó).
alt. jol (mint fönt); ula, = irányt venni, bizonyos irányba menni ;
wZala = utat mutatni; ?<iagici = útmutató, vezető.
kaz. ulak == követ, futó, gyorsfutó; ulem = vezetés; ulauzi = vezető,
vezér.
jak. suol = út; suollk — utat tenni v. csinálni.
csuv. jol^zszokás, erkölcs (Sitté, Gebrauch), megszokás; sjol = út,
-szer (Mai); vilák = állat (v. ö. csag. ulak).
kir. ioZ = út, mód, -szer, -szór; ibZa = erkölcs, szokás; zolak =
csikós, vonalokkal ellátott.
k. k.
t'al^út.

II. — r.
ujg. ;'orik = menet, út, mód; jorimak = menni, járni.
csag. joruk = lépés, menés, út (jorukta jürümek = lépésben menni,
lépést menni); jortmak, jorgalamak = poroszkálni vagy
nyargalni; jorgíin == fáradt (tulajd. lejárt — abgegangen.
V. ö. állni és megállapodott: stehen, abgestanden); jormak
= elfáradni; jürümek, jünümék, itmümek = menni, masirozni, megérkezni, odaérkezni.
jak. tsor — poroszkálni (im , Passe gehen) ; tsoruo = porosz
káló (Passgánger); sírit, síZtsabin = menni, lovagolni, ko
csizni; sirl — menet, járás, út (Gang); silai = elfáradni, silk
= fáradság; sür, sürabin== futni; swrük, futó, jó futó, áramlás.
k. k. í'orgarmen = kocsin menni (fahren); í'orirben = menni; kór
térben = poroszkálni.
alt. jor=menni;
jort = serkenteni, hajtani; jür—élni, menni;
jürü.m, jwrü§=éle$, járás.
csuv. s;ort= szaladni (rennen); sjür = élni, menni, járni.
Nem tekintve a szóvégző Z-nek r-be vagy viszont való rendes
változását, a jol ésjor analógiája mellett itt legjobban tanúskodnak
25*
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az illető példák a jakutban, a hol sir és sil ugyanazon fogalomra
fölváltva használatosak.
Tekintetbe véve, hogy jür jelentése nemcsak futni, hanem fu
tásnak eredni, fölbuzogui is, ajwrek=kedv, bátorság, szív; Jürekli
— bátor szót szintén ide számítom. Mint k ö n g ü l ugy ez is csak
elvont fogalom és az illető véredénynek nem egyenes magyarázata.
146.
Juk, jik, juv, ju — mosni.
ujg. jwmak = mosni; jmimak = mosdani.
csag. jumak, jujva&k (mint fönt); jukalmak=megmosdatni,
mo
satni (gewaschen werden).
OSZm.jífarnak = mosni; ;tftanmak = mosdani. Különben van még
egy régibb alak is ju és jwn-val.
az. jov, juvmak (mint fönt).
alt. ju,jtm== mosni, mosdani.
jak. síd, szabin — mosni; sun, swnabín, swjun is = mosdani; suju
mosás (Waschung).
k. k. í'wrben = mosni.
csuv. sjav — mosni (put sjuvas==orczát megmosni.
Ámbár úgy látszik, hogy juk a régibb alak, a régibb nyelv
emlékekben ju mégis inkább használatos. Nekem úgy tetszik, hogy
juk eredeti jelentés szerint nem a m o s á s , azaz t i s z t í t á s , ha
nem ellenkezőleg a magát bekenés, bemázolás, benedvesítés, bemocskolás alapfogalmát rejti magában, s e szerint juk-val = bemocs
kolni, bemázol (behaften) rokon. Budenz egész helyesen hasonlítja
össze «Magyar és finn-ugor nyelvekbeli Szóegyezések» czímű
munkájában 1868. 85. 1. a magy. f e s t szót a finn pese = mosni,
dörzsölni szóval. Az alant következő szócsalád tehát határozottan
ide tartozik, sőt a régibb és eredetibb alakot is föltünteti.
csag. jukm&k, jokmak=ráragadni,
ragadni, magát bekenni, bemá
zolni (jokun agri = ragadós betegség); jukak = ragadós, hoz.
záragadó.
oszm.jo&lamak = megtapintani, megtapogatni, érinteni, megérinteni.
147.
Jum, zum, jom, som, Som, jüm, cüm — egyesítni, összenyomni,
szilárd, vastag, tömött, gömbölyű zárt alakú test.
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I . j ujg. jMmitmak = összegyűjteni; jumxúmak = gyűlni, gyülekezni,
bezárkózni; jumki — együttesen, mind összevéve (insgesammt) ; jime, jüme = mind, mindnyájan; jumdwcmak=föl
halmozni.
csag. j«mmak = benyomni (zudrücken), bezárni, zárni; juma\ak=
csomó (Knaul), kelés, búb (Beule — bezárt gömbölyű alak
járól nevezik így); jumrak==Ököl, marok, betett kéz, V. ö.
aja a l a p o s , nyilt kéz, azaz tenyér; jümri = gömbölyű; jiimrülmek = romba dőlni, tul. egy rakássá válni.
alt. jiiz= összegyűjteni; juuaa, = összegyülekezni; jumwr = göm
bölyű, tojásdad; juwo. = nép, gyülekezet.
oszm.jitmmak (mint fönt); jumru = kelés, daganat (Beule); jumak
= csomó (Knaul).
jak. Imit = nyomni, zúzni; swíuruk = ököl.
k. k. m*mzuruk=ököl.
Jellemző, hogy jum a, t o j á s szó megjelölésénél mindenütt
mint tőszótag szerepel; pl. csag. jwmurtka, oszm. jumuvta,, csuv.
s/tmarda, k. k. wttmurtka stb., a mi magától érthetöleg e szónak
csomó, gömb, gömbölyüséggel való fogalmi analógiája mellett szól.
II. c, z —
ujg. comlamak^ gyűjteni.
csag. com, zom = mind, mindnyájan, igen (sehr), erősen (com kara
igen fekete); coman = bunkó, furkó, gömbölyű, tömött feje
vmely hosszú testnek; cöm-ük = sűrű, szilárd, tömött; cömürmek, cómülmek = összehúzódni, összezsugorodni; cómrü,
comru = megtelepedettek, letelepedettek (ellentéte köcer-nek
nomád, ide-oda vándorló).
oszm. comak = czomb, buzogány (Keule); cumax — g ö m b ö l y ű
szarvatlan fejű birka.
CSUV. cumax — gömbölyeg (Kreisel), csomó.
J és c között mint középhangok a kérdéses tőszótagban még
a következők szerepelnek: 1) s, pl. oszm. som = tömött, sűrű (som
gömüs = tömött ezüst); alt. som = szilárd, sűrű (som gömüz= tö
mött ezüst); alt. som = szilárd, kemény (som temir = kemény vas);
jak. sim = szoros (gedrengt), tele és amis = kövér; csag. semiz =
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kövér; serairmek = megkövéredni; csuv. sairúr = kövér; sarairt =
etetni és k. k. shniz, seraiz — kövér stb. 2) t, pl. csag. íoramak=r
alámerűlui, fürödni (be ab feru reften — Lugati Fazlullah Khan),
és az utóbbi alakban jóra, com, som, tom a legközelebb rokon tum,
tom-hoz sorakozik.
148.
Sag, sog, saa, sav, sao — kivenni, kihúzni, kivonni, fejni, lehúzni,
levonni, levenni, elvenni.
csag. saamak = fejni (tulajd. a tejet kihúzni); sagin, saglik = anya
juh, fejős tehén, fejős kancza; sagir, sig'iY=: tehén (az utóbbi
ból van az oszm. sigír = marha [Rind], barom, marha álta
lában).
kaz. savinak
oszm. saghm&k, saamak J- fejni.
k. k. sarben, saaarben
alt. saa = fejni (saalu uj = fejős tehén).
kir. savluk, saoluk = fejős állat.
jak. la, ?bin = fejni.
Ennyit az a belső hangú tőszótagról. Az o belső hangú pél
dák vagy a causativ alakban fordulnak elé, mint csag. soaurmak =
kivenni, kihúzni, kivonni, kilic sogurmak = kardot húzni), sogm=
vízmerő (Eimer — vízkihúzó), sojurmak, soi;urmak=: lehámozni,
levetkőztetni, lehúzni (ausziehen), kirabolni, megmezteleítni, ki
fosztani (entblössen); oszm. sí/irmak = a hüvelyből kihúzni; k. k.
sararben = levonni, lehúzni, levetkőztetni (ausziehen); vagy az
alapalakban is, mint csag. sojgan = zsákmány, rablás; soaan —
hagyma (Zwiebel,
lehámozódó); oszm. sojmak = ruhájától
megfosztani, levetkőztetni (entkleiden), megrabolni; sov&n —
hagyma (Zwiebel) stb.
Vájjon a görög fiekp éúsXy-ms= fejni (Curtius : Griechische
Etymologie 153. 1. I.) és a német Milch analógiája nem szolgál
hat-e kiinduló pontúi a süt (tej) szónak a saa — fejni igével való
összehasonlítására, talán saut == a fejett (das Gemolkene) ?
149.
Saj, saj, caj, cej •— ide-oda mozgatni, kóborogni, bujdokolni, him
bálózni, tánczolgatni, az elmével ide-oda mozogni (fantáziálni).

I
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I . s, s

ujg.

söyilkan — ide-oda tévedezö, bujdokló (umherirrend), bamba,
hülye (sajilmak-ból = ide s tova tévelyegni — umherirren).
csag. sajak = vagabund, csavargó.
alf. sajgakta = ábrándozni, badarságot beszélni (faseln); sajak,
sajgak = hazug, ostobaságot beszélő, dicsekedő (Faselhans).
oszm.sajiklamak = ábrándozni (faseln), fantáziálni, képzelődni;
sajrik, savrík — csacsogó, badarságot beszélő.
kir. sajkamak = ide-oda mozgatni, rázni (at basin sajkadi=a ló
fejét ide-oda mozgottá); sajmak = rázni, megönteni, tele ön
teni (beschütten), mosni.
csuv. sója,=hazugság (v. ö. alt. sajak).
II. c —
csag. cajaklamak, cajkalamak, cajkamak, cojpamak = ide-oda mo
zogni, hintálni, ringatni, rázni; cajku, éajk\xa=á hintálás,
mozgatás, mozgás, remegés ; cojnamak = ide-oda mozgatni
(a száját, azaz rágni).
kaz. caja = gyors, mozgékony ; cajlamak sietni (sich beeilen).
alt. cajba = hintálni, lóbázni, locsanni (plátschern), mosni, öblítni; cajbu = locsogás, locsanás (Geplátscher); dajka = rázni;
cej=keverni, vegyítni, elegyitni (palkaiska su cej —vizet ke
verj az agyagba).
oszm. cajkamak, cajkamak = hintálni; cijnamak, ajnemek — rágni,
rágcsálni (kauen), tánczolgatni, tipegni.
A kir. s átmenetet képez c és az eredeti s között, mint tőszó
tagot pedig e szókezdővel saj-t sal-hoz (1. 152. §.), melynek alap
jelentése az utóbbival azonos, kell számitni.
Szintilyen hangi és fogalmi rokonság van caj és cal között,
mint a következő példákból látható. így csag. coiik=gyors (fiink.
V. ö. kaz. caja — gyors); caikamak, caZkalainak = rázni, hintálni,
lóbálni; calim — gyors, hirtelen mozdulat, ravaszság, csel; caZa—
éal&, = sietős, gyors (eilig, hurtig).
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150.
Sak, sag, saj, (sajin), san — számítni, számolni, ráügyelni, tekin
tetbe venni, tisztelni, meggondolni, gondolni, sajnálni, szánni,
szánakozni.
ujg.

sak=azám, mód, eljárás (Art, Weise); saMs = szám, számí
tás,, kiszámítás (Berechnung), gondolat, ábránd (Wahn); sakmak, saímak (az utóbbi sajmak-nak egy változata) = szá
molni, megszámolni, tisztelni, ráügyelni, tekintetbe venni
(beaehten); sa/dnmak = törődni (sichbekümmern), ráügyelni,
tekintetbe venni, gondoskodni v. gondját viselni (Sorge tragen); saftnilamak = vkit sajnálni; sa/cinc = gond, bánat (Kummer), sajnálat, sajnálkozás.
csag. sag, saji = szám, mérték, irány*) — az utóbbi alak ma már
elavult és csak származékaiban lehet fölismerni, mint: sajin
megmért, megszámolt, szám, át, átalában, hosszában (jil
sajin = az egész éven át); sagu = gyász, gyászdal, panaszdal
(Klagelied); sagxm = elgondolkodó (nachdenkend), szomorú;
sa</ínmak = gondolkodni (denken, sinnen); sajgó. = ábránd,
hiedelem (Wahn), számítás, kiszámítás (Berechnung); sajlamak = kikeresni.
Jak. ak, ag&hm = számolni, megszámolni; a/csi = leszámítás, szá
mítás; akti = megemlékezés, emlékezet (Erinnerung); agilm
megszámoltatni, tiszteltetni v. becsültetni.
alt. sagis = értelem, elme, ész, kedély, szív (ak sagisli=jó érzelmű,
jó indulatú — gut gesinnt —, kara sagisli = rossz érzelmű,
rossz indulatú — schlecht gesinnt).
OSzm.sa/i=szám; s<y'niak = számolni, megszámolni, számot tenni,
tekintetbe venni, figyelembe venni.
k. k. s%us = ész, elme, értelem, emlékezet (Gedáchtniss); sagunerben = gondolni, gondolkodni.
Vájjon san, mint fönt jelezve volt, sajin-ból eredt-e, vagy
hogy az eredeti tőszótagban a szóvégző k vagy g azng, n közvetítő
hang folytán változott-e w-re azt egyelőre csak mint hypothesist
lehet fölvetni. Annyi bizonyos, hogy san hangilag rokon, szárma*) Úgy látszik, saji-val = irányában, hosszában (in der Kichtung, entlang) rokon a csag. sári = hosszában, mentében (entlang).
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zékainak egészen azonos fogalomköre következtében pedig csakis
ide lehet számítni.
ujg. sanin = szám; scmakci = csillagvizsgáló, csillagszámoló (Sterndeuter, Sternzáhler — mind a kettő Budagov után).
csag. -sa/i = szám; sawamak = számolni, tisztelni, becsülni, megfon
tolni, meggondolni; san&g — megfontoló, félénk, habozó,
kímélő; san&glik = kimélet, tekintetbe vétel (Beachtung),
részvét; sankm = gondolatba merült, elcsudálkozva, bámulva,
(verwundert).
kir, san (mint föntebb); sano,— gondolat, értelem, elme (ak sanali
kiji = helyes érzelmű v. elméjű férfi).
oszm. san (mint fönt); sanin = tisztelt, becsült, számot tevő, a ki vmit
nyom a latba (der etw. záhlet); sanmak — gondolni, vélni;
vélekedni; sanu — gondolat; síWikílík = csudálkozás, bámulás.
jak. sank — gondolni, vélni; sawargá = szomorkodni, gyászolni
(trauern).
k. k. símirben = olvasni, számolni^V. ö. magy. olvasni = lesen é s
záhlen. A számolni, tisztelni, gondolni és sajnálni fogalmi
analógiáját illetőleg is v. ö. magy. szám és szánni, szándék
szavakat).
csuv. son — gondolni, gondolkodni, elgondolkodni, töprenkedni (denken, nachsinnen).
151.
Sak, sak — száraz, szikkadt.
jak. saksa, = kiszáradt, száraz, szikkadt; sa&sai = kiszáradni, kiszárítni; saftsarkai — kiszáradt, eloldott, szabadon (lose,
locker).
csag. saksal = száraz fa; safcsarmak=igen kiszáradni, elszikkadni,
megsoványkodni (dürr werden).
Úgy látszik, hgy sak, sak-bó\, illetőleg causativ sa/rurmak
alakjától, származott sakxxxk, sa/crik, sárik, saruk; k. k. sarak;
csuv. sara •= sárga, sárgult, sárgított, elszáradt v. elhervadt (verdorrt). Erre a sejtésre egy másik s z á r a z , s z i k k a d t jelentésű
szó ad okot, mely hangi és fogalmi tekintetben hasonló módon ke
letkezett. Ha t. i. a kak tőszótagot hasonló processuson viszszük
keresztül, ezeket kapjuk: kakimnak, kakmk, kamuk, kuink és
kuni — száraz, szikkadt, üres stb.
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152.
Sal, tal — vmely test ide-oda mozgatása, a hirtelen heves moz
gatás a szó causativ és transitiv értelmében, pl. dobni, vetni,
hajitni, küldeni, hajtani, űzni, kergetni, rázni, ingadozni, lóbálni,
hintálni.
I. s —
csag. salma,k = dobni, vetni, hajitni, űzni, kergetni (jagen), kül
deni; saMamlu = komoly (ernst, gesetzt), gyakorlott (v. ö.
franczia: bien láncé = ügyes, jól dobott; salgit = adó (Steuer),
földadó (tul. a kivetett, a mit kivetnek); sálig — betét (Einsatz); saigainak — ide-oda vetni v. dobni, hintálni, himbálni,
rázni; saZkinmak, sa/ginmak = hintálózni, himbálózni (sich
schaukeln).
oszm. salmak (mint fönt); -sa/lamak = tétlen járni, ácsorogni (bummeln), lelógni; saüdn = szőlőfürt, biling (tulajd. a lelógó,
mint bir salkim. üzüm = szőlőfürt, szőlőfej — bir saikim
khnrma=egy csomó datolya); saZlatmak = himbálni, hin
tálni; saiak = penis (tulajd. a lelógó); salik = a, dobás, kikül
dés, küldés; salik vermek = vkit útjára, irányába terelni (jem.
auf den Weg, in die Eichtung setzen — tulajd. lökést adni.
V. ö. lancer quelqu'un — to give a start).
jak. salaid fordítni, irányozni, igazítni (v. ö. oszm. salik vermek;
ujg. sub salmak = hadsereget küldeni, irányozni, sub salar=:
generális — innen származik az új persa sipehsalar.
Sal-ból a belső a hangnak i-re változása következtében ke
letkezett még:
csag. -siZlenmek = hintálózni, himbálózni; siZtemek = érinteni, megmozdítni*
oszm.silkmek = rázni, rázogatni; sitté =z pofonvágás (Ohrfeige).
alt. siZki = a rázás.
k. k. Nigerben = kirázni (ausschütteln).
csuv. sille = rázás, rázogatás.
Továbbá a szóvégző Z-nek r-vé változása után a csag. sarsamak, sarsirnak (salsamak-ból) = rázni, megrázni, rázogatni és sark
inak (tnl. salkmak — lelógni, leomlani (herabwallen).
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II. t —
csag. toílamak, £aZgalamak = hintálni, himbálni, ringatni, ide-oda
mozgatni; íaigumr=hab, hullám, fölindult tenger; íaZginmak
vergődni (zappeln), ide-oda mozogni; fa£gitmak = fölzavarni,
fölkeverni (aufwühlen, aufrühren — köngül talgitmak = nyugtalanságot okozni, azaz : vkinek kedélyét fölizgatni, fölzavarni).
alt. tolkoo = hullám; íoZkoolan = habokba tornyosulni (sich in
Wogen aufthürmen); íaZbanda = ide-oda hánykolódni, ringatózni (sich wiegen).
OSzm.íZa£ga = hab, hullám; oaZgalanmak = himbálózni, hintálózni
(sich schaukeln).
jak. dolgui = ingadozni, mozogni, megmozdulni, hullámozni;
dolgán — hullám.
k. k.
t'alheg=hullám.
153.
Sap, sap, cap — vágni, ütni, verni, metszeni, összevágni, bemetszeni, beverni, beütni, betörni.
II. s, s —.
csag. sapmak — behatni, bevágni (einschlagen einenWeg),bedönteni
beverni egy czölöpöt — einrennen (einen Pflock); sopamak=
bottal kiverni, kiporolni; sa^lamak = behatolni, beütni, beverni, behelyezni (einsetzen); sapak = nyél, szár, fogó, markolat (Stiel, Heft, Stengel, Griff — vmely teste alsó szilárd
része, melyet a kézben tartanak vagy a földbe vernek); sap&n.
= eke (lásd a sapak-nál zárjel közé tett magyarázatot); sopag
= oldalút, mellékút; sappalmak — csattogtatni, vágni; sopa,
sopalak=pofoncsapás ; sappati = széles, vékonyra vert.
kir. sa&a == jól ütni, verni (fest schlagen) ;safean = bot, verés (Stock,
Prügel); sapmak = ütni, sietni, rohanni; sapoo = szökés, betörés (Einfall).
alt. sala = vágás, fejezet (Abschnitt), rész ; safcalak = ág (valószínűleg a már levágott. V. ö. sal = ág és salmak = dobni ledobni,
levetni, lehányni).
oszm. sápinak (mint fönt); soplamak = beütni, beverni bedönteni
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(einschlagen, einrennen); sap, sopa = bot, verés; sap = nyél,
szár (Stiel, Stengel).
jak. ub = nyél, szár (Heft, Stiel, Stengel — v. ö. osm. sap).
k. k. saptarmen — átszúrni; saiarben = ütni, verni; sap — nyél
(Schaft); Sí*pka = kasza (kapa).
csuv. sa5ak=nyél, szár (Stengel, Stiel); sap = ütni, verni, elverni,
eldögönyözni.
II. c —.
csag. capm.sk — ütni, verni, vágni, sietni, rohanni; capuk = sietős,
sebes, gyors; capaul, capau = megrohanás (Ueberfall), rabló
hadjárat (Eaubzug); capku = kés, vágó kés, bárd, fejsze;
capki = ütés, csapás (Hieb), lépés; c«p=:galop, vágtatás;
capkun = vonalon kívül lövő (Plánkler), vonalon kívül lövöl
dözés (Geglánkel), bitang, maradozó (Marodeur); caukuii —
az arczot verő hó vagy eső; capalamak = ide-oda verni, ver
gődni; capkularnak = kiverni, kiütni, ide-oda vágni, körös
körül vágni (umherhauen); cajAulin — kardvívás.
az. capav = gyorslovas, posta, courier.
oszm.cárnak (mint fönt); cápa, =.kapa, fejsze; cabuk = gyors;
ca&alamak = törekedni, azon lenni, fáradozni (trachten, sich
bemühen. V. ö. csap. capalamak); caplán = lidér, gazember
(Schelm — v. ö. csag. capkun).
csuv. cop = futni, szaladni, rohanni; copt&r = ide-oda hajtani, ker
getni, űzni.
jak. capcáki = könnyű, csekély súlyú, ügyes, könnyelmű (v. ö.
oszm. capkin).
Lágy magánhangzóval, az belső hangú e-vel e tőszótagot
föl lehet még ismerni cevik = gyors (flink), csag. cebei = gyors,
sebes, sietős szavakban. — ö-vel továbbá a következőkben: cöp —
szemét, hulladék, forgács; csuv. sjüp = szemét; csag. cÖpü = törpe
— a hol mindenütt meg van a szétvágás, összevágás, összedarabolás alapfogalma.
154.
Sat, sac, cac, cas — szóval és tettel dobálózni: tipegve-topogva
menni (schlendern), dobálni, hajítni, képzelődni, dicsekedni,
körülszórni, kiszórni.
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S—.

ujg.

saíkamak = ócsárolni, gyalázni; saíkümak = megvettetni ;
saíkun = könnyelmű (leichtfértig), jelentéktelen (geringfügig).
kaz. sata, = könnyelmű, meggondolatlan; saíasmak = fantáziálni,
álomban beszélni; sacu = vetés (Saat — songsacu = késő vetés
— Spátsaat).
csag. sacm.sk = ide-oda dobni, szórni, kiszórni, vetni (sáen); sacik
ajándék (melyet alábbvalók v. alattvalók adnak az előkelők
nek, azaz a szokás szerint az útra s z ó r t ) ; sacuk, sacak =
abrosz v. törülköző kendő (azaz a kiterjesztett, kiszórt), a
ruhának lefüggő, lelógó része, rojt.
oszm. sacmak (mint föntebb); sacmn, = csekély (geringfügig), cse
kélység; sacn — kis ajándék, a lakodalomnál vagy ünnepnél
k i s z ó r t kis pénzdarabok; sacik = szétszórt; sacanak = szórványos eső (Streifregen) ; sasmak = szórakozottnak vagy
megilletődöttnek lenni; saskin = szórakozott (Zerstreute),
balga, bolond.
k. k. sazerben, í'aí'erben = vetni (sáen); t'at'ak = rojtok, czafrangok.
I. c —.
csag. casmak —eltévedni, elbódulni, eszét elveszteni, szórakozottnak lenni; cacmak = csevegni, fecsegni,haszontalanságot be
szélni, dicsekedni (faseln); cackan = dicsekvő (Faselhans).
kir. cacmak = vetni (sáen), kiszórni; cacrau, eacrak = szikra (v. ö.
oszm. kivilzim, helyesebben kirilzim = szikra, azaz a letö
redezett).
alt. cac — behinteni, befecskendezni, ide-oda dobálni, vetni (sáen);
caclígi = libatio, áldozati ajándék.
az. casan = az esztelenül járkáló.
Vájjon a csag. oszm. saímak (eladni — verkaufen), ha a min
den áron eladás (Losschlagen), eldobás, elvetés értelmében vesz •
szűk, ide tartozik-e, azt egyelőre csak sejtenünk lehetett. Mondják
pl. a csag.-ban saíkak kisi = elvetendő, eladható ember? V. ö. a
hangilag és fogalmilag rokon sáj-t 149. és 137. §§.
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155.
Ser, sar — nehéz, fáradságos, kemény, meredek, durva, szigorú,
gyors.
ujg.

serp, sarp = nehéz, fáradalmas, durva (rauh — ezenp, b képző
még csak alp, iíib-ban [hatalmas al, ul-bólj és kidb-bsna. [fü
lek, vmely edény füle, kul-ból — fül] van meg); serinmek =
erőlkedni, magát megerőltetni, fáradozni; serirmek, sararmak
vkit fáradságot, fáradalmat okozni; serim = szorgalom, meg
erőltetés (Anstrengung).
OSzm.serkmek=fölriadni, fölugrani (auffahren, aufspringen); serkek = fölriadó, fölijedő (auffahrend), a kinek könnyű álma
van; seréé, sirée = gyors, sebes, fürge, flink, behend).
jak. sarak —éber; sarán = óvakodni, őrizkedni.
alt. serke = fiatal kecske.
E tőszótag tulajdonképi tárgyas jelentését nem ismerem.
156.
Sev, seü, süj, soj — szeretni, kedvelni, örömet lelni, örülni,
megörvendeztetni.
ujg.

serük = szerető (liebevoll), szeretett; serüklük — szeretet, sze
relem ; sevinc = öröm; sever, sivex=barát;
sq/urmak, sojvukamak = megörvendeztetni, megajándékozni, vkit ajándék
által megörvendeztetni.
csag. süjmek, swiimek, süvmek = szeretni; siygülük = szeretett;
süjünmek=örülni;
siyűnc=Öröm; siyürgal *) = ajándék (elő
kelőktől alárendelteknek), szeretetnyilvánítás (Liebesbezeugung; siyürgamak=vkinek ajándékot adni; se^ga, saMga=
ajándék.
oszm. serinek = szeretni; sergi = szeretet, szerelem; sergili = kedves,
szerető (Geliebte).
*) Ez az egyetlen példa a török nyelvben, a hol a magán
hangzó illeszkedés az illető képzőkben nem történt meg, a mit
azon körülménynek lehet tulajdonítani, hogy ez a szó csak az
irodalmi nyelvben fordul elé, a hová a persa-középázsiai írók jut
tatták.
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alt.

sü = szeretni; siijnm.— szeretet, szerelem; sügünüs, síyünüs
— öröm.
k. k. sáilirben== megajándékozni, megvendégelni.
csuv. sav = szeretni, szivelni.
A tárgyas fogalmat tekintve, nem valószínűtlen, hogy seü,
siij sil-, sür-vel = czirógatni, dédelgetni azonos. Erre emlékeztet a
csag. siiemek^czirógatni, szeretni és az alt. süriinüg = szerető
(liebreich). Annyi bizonyos, hogy sev másodlagos, seü, süü, süv,
siij pedig az eredeti alak.
157.
Sij, sij — hugyozni (onomatopoeia, hangutánzó szó).
csag. sijmek = hugyozni; sijdik = húgy.
oszm. isimek == hugyozni; sidik = húgy.
158.
Sil, sij, sir, sür, siz, cir, ciz — dörzsölni, törölni (streichen), simitni, kenni, festeni, rajzolni és a megfelelő részint tárgyas, részint
elvont fogalmú névszók; mint: vonal, húzás, sor, festmény, rajz,
írás, kép, arcz, külső alak — ; nagy család tartozik ide, melyet a
különböző szóvégzők szerint sorolunk majd föl, mert ezek válta
koznak leginkább.
I. — l, j , v.
ujg. silik = sima, tiszta, jámbor.
csag. silmek = törölni, dörzsölni, súrolni, simítni; silenmek = czirógatni, simítni, dédelgetni (liebkosen); sijdam = sima, csú
szós, sikos ; sM/remek = csúszni, csúszkálni; siijüsmek = el v.
kicsúszni.
oszm. sernek (mint fönt); sülmen = kenőcs, kenő szer (Schminke);
süki = törölő rongy; smsmek=kicsúszni (entgleiten; sijirmek, sivirmek = simítni.
k. k. siiik=:szép, tiszta.
II. •— r.
csag. sirmak —csúszni, törölni (wischen, streichen), letörölni; sirinzak=csuszka; sünnek=dörzsölni, kenni (streichen); föl-
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kenni, rákenni, hajtani; sürtmék, a) s?7rcmek = csúszni, kop
tatni, köszörülni; sirgi, b) s/irgü = sor, rend, vonal, rajz.
ujg. serge = sor, rend, vonal, írás, irat (ennek legközelebbi rokona
cerge = szabadságlevél).
oszm. sünnek (mint fönt); sürme = kenő szer (Schminke), húzás,
vonal, závár; sürgü — závár; swrüsmek, sMrtünmek = hozzá
dörzsölődni, kopni, vánszorogni (sieh schleppen).
alt. sür c) = kenni, mázolni (sreichen), rajzolni, bemetszeni, kép,
arcz; sürlü = befesteni, bevésett; swrtkün = kenőcs.
CSUV. sjür=kenni (schmieren), simítni, dörzsölni; sjir = rajzolni,
írni; sjmi = írás.
jak. sirály törülköző kendő; sírga=:szán, szánka (csúszó, sikló
járó m ü ; sárga = sor (vonal); sárgálás = egy sorba állni.
k. k. sírben, sigirben = vonalokat húzni; sor=szánka (v. ö. jak.
sirga).
III. — z.
csag. .sernek = vonni, húzni, vonalozni, bevésni, bemetszeni (és az
utóbbitól az é r z é s , f á j d a l o m átvitt értelme; mint: sizgi
== szúrás, nyilalás (das Tippeln, das Stechen. V. ö. sanzmak
= szúrni és símiu = hascsikarás); sizik = vonal, húzás (Linie,
Strich).
ujg. sizik, sisik = szúrás, fájdalom.
oszm. ci^mek = vonalozni, húzni, vonni; sornak = bemetszeni,
szúrni, csípni; cizgi — vonal; sizl = morgás, hascsikorgás
(Grimmen), viszketés (Jucken); sezmek=érezni (empfinden,
fühlen).
CSUV. sis = érezni; sis' = érzet.
alt. sez — érezni; sezik — érzet.
J e g y z e t , a) Sürt-bő\ hangcsere folytán a csag. südremek
— csuv. sjütre — alt. símre = eltolni, elhengerítni, elrúgni eredt.
A síír-ben benfoglalt d ö r z s ö l n i és h a j t a n i fogalmi rokonságát
említsük meg, mellesleg, hogy sür nem annyira e l h a j t a n i , el
k e r g e t n i , e l ű z n i , mint inkább e l t á v o l í t n i , f é l r e t e n n i ,
ú t b ó l e l t e n n i , tisztítni jelentésű, mint a származtatott szavak
ból kitűnik.
J e g y z e t , b) A csuv.-ban jírgi = sor, rend, a mi egykorij
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szókezdöjű tőszótagra utal. Ezenjir v. jar-t ha nem csalódom, az
oszm. jaz = irm-iéle igetöben vélem fölismerhetni. V. ö. 214. §.
J e g y z e t c). A kép, rajz fogalmához sorakozik még egy
hangilag ide tartozó, különösen arczra, külsőre, arczszínre, szép
ségre stbire vonatkozó szócsalád; m i n t :
csag. ciraj, c%,ai = arczszín; arajlik = szépség; cün, siw = szín,
külső (mogul sinlik kisi = mongol külsejű, olyan mint egy
mongol — von mongolischen Aussehen).
kir. sirai = fiziognomia; sin = szín, külső (Aussehen); sindi = kül
sejű (tüjüce sindi = teve alakú).
jak. slrai = arcz.
csuv. sm = arcz, arczszín, arcz- (Gesichts); sinzir = alaktalan,
csúnya (ungestalt); sir=szín, pirosság.
alt. ctVaj, cirajli (mint fönt); sir=pirosság, szín; strla = festeni,
(fárben), tarkítni.
H a e szócsalád alapjelentését egy kicsit jobban szemügyre
veszszük, nevezetesen a sil, sij siv és sib hangi rokonságának meg
fontolásánál, akkor arra az eredményre jutunk, hogy a most kö
vetkező czikket, mint félre eső családtagot, szintén ide kell számítnunk. Ez pedig:
Sib, siv, sim, süp, suv — simítgatni, czirógatni, söpörni, sima
tiszta, üdvös.
ujg. si&a = sima.
csuv. sima = sima; suv = csúszni, csúszkálni; suvi = simított, éles;
suvirt = simítni, koptatni, köszörülni.
csag. sijmlamak — kicsúszni,csúszni,csúszkálni; sipanzak = szánkaú t ; sipürmek, stipürmek = söpörni, simítni; sü/pse = seprő;
süpsuk = söpredék, szemét (Kehricht); sivárnak, suvsLmak =
rákenni, rámázolni (anstreichen).
alt. éib&= agyaggal bekenni.
kaz. si&irmek = söpreni; si&irtki = seprő.
oszm. siipürmek (mint fönt); siva = máz, rákenés (Anstrich), vmely
fal fölruházása, fölczifrázása.
jak. siba,, szabin — kenni (schmieren); s!ftak = kenőcs ; sís = söpredék, szemét (Kehricht).
k. k. szerben = söpörni.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. X I I I .
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159.
Sir — fönt, fölső fél, föltenni, rátenni, rárakni, fölölteni.
csuv. sírt = hát (Rücken), fölső rész ; sírin = fölöltözni; sir = fö£ruházni (bekleiden — v. ö. ket = hát és ketmék = fölhúzni, fölölteni, rávenni [anziehen, anlegen] — magy. ruhát felöltem.
csag. sirt = hát, hegyhát (sirtiga almák = vmit magára venni vagy
fölölteni).
160.
Sok, sog, sov — hűvös, hideg.
ujg. sokuk = hideg; sofcutmak = lehűtni.
csag. soguk, sovuk= hideg; sogmak, sorinak = meghidegülni, meg
hűlni (sich abkühlen).
oszm.souk, somnak, soghm&k = hideg, lehűtni v. meghűtni (ab
kühlen) .
alt. sook, suuk = hideg; suut = kihűlni.
jak. soj, sq/obun — meghűlni (sich abkühlen).
k. k. sók=hidegség.
csuv. sive, s'ive, soZgin, soZigim =r hideg, hűvös; suven = meghűlni
(sich abkühlen).
A csuv. példa, a hol siv és sol közösen h i d e g jelentésűek,
valamint az a körülmény, hogy a csag. és oszm. salkiu és sejx'm
(hűvös, hideg) szavakban is l v á g y j szóvégzőjű tőszótag van meg
— azt sejtetik, hogy sok, sog nem eredeti, hanem másodlagos ala
kot tüntetnek föl soj, sol, saZ-ból (szél, hűvösség. Ez tehát a magy.
tél és szél, a görög^s^a = vihar és j e ^ / w = tél szavakkal = analóg
szóképzés volna.
161.
Sok? sík, síg, sing, sin, sün — alapfogalma szerint — behatolni,
keresztül v. áthatolni (átvitt értelemben) beledugni, bevágni, be
dugni, beszúrni, vágni, szúrni — beszívni, beszopni, bevenni, meg
emészteni, befészkelődni, beleilleni stb.
I. — o —.
csag. so&inak = szúrni, vágni, vagdalni, faragni, beledugni; sokus,
sogus = küzdelem, harcz, ütközet; sofcmak = benyomott hely
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a földön, kitiport út, ösvény; sokxümak = magát beleelegyítni,
belekeverődni, behatolni, befurakodni; so^ulzan = féreg, kukacz, faféreg (tul. a befurakodó).
oszm. sókmak, soA-ulmak (mint fönt).
alt. Buksz bedugni, beledugni.
€SUV. suk = vágni, csípni, szúrni.
k. k. sofctárnien = rúgni, lökni, törni (stossen — tulajd. beleütni —
hineinstampfen); sögak = mozsár.
jak. suga,= fejsze, bárd.
Az említett példákban a töszótag a b e l e d u g á s , b e h a t o 
l á s tárgyas cselekvését fejezi ki, a most következő, nyújtott í belső
hanggal ellátott alakban e mellett még a transitiv cselekvés is ki
van fejezve.
II. — i —.
ujg. síkmak — eltérni, elférni; sífckurmak=helyet v. tért csinálni,
vkit elhelyezni (jem. unterbringen); síkku = menedékhely.
Cflag. sígmak — beleilleni; sióimnak ==vmibe beletörődni, vmihez
alkalmazkodni (sich in etw. hineinfügen), menekülni v. folya
modni (Zuflucht nehmen), visszavonulni; s%uurmak = elhe
lyezni (unterbringen); sígnak = védelem, oltalom (Schutz,
Wehre); sí^inza = kis erősség.
csuv. sinls = eltérni, elférni (Raum habén), helyre v. szállásra taláZni (unterkommen); stnistar= elhelyezni (unterbringen);
sínar = kunyhó.
- Még inkább kitűnik az említett viszony ott, a hol a szóvégző
torokhang, megtörtént orrhangosítás után, a rokon nk, ng, n-ve
változott; m i n t :
ujg.

singmak, singmek = behatolni, áthatolni; singimiik = vki, a
ki mindenüvé behatol vagy mindenen keresztül hatol, azaz
bátor, derék.
csag. singmek, süngmek = behatolni, beszívni, megemészteni (taam
midemge singmes = gyomrom nem emészti meg az ételeket;
szöszerint: az ételek nem hatolnak gyomromba. Derja suga
singer = a folyó áthatol v. átszivárog a homokon); singüvmek, siw#üzmek = fölszivatni, behatoltatni vagy megemész
tetni; signi = ideg, hur, azaz szivó edény; singek, süngek =
26*
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légy (beszívó); süngür = takony, tulajd. az, a mi átszivárog;
snn<jfürlemek=taknyozni.
oszm. smmek == megemészteni, behatolni; süngev = szivacs, fürdő
szivacs; sizlek = légy; sifár = ideg (Nerv); sírniuk = takony.
kaz. siingrü = átszivárgás, beszivárgás; siin#ükreniek = taknyozni.
!
.
,
t taknyozni, a taknyot kifújni.
J
J
J
k. k. smgererben y
jak. in = behatolni, beszivatni (eingesogen werden — folyadék
ról); inár = beszívni; inir=ideg, húr (Sehne); sínsii = egy
szippantást venni (eine Prise nehmen); slnsir = a megszago
lás (vmely illat beszivása.
Sing, süng-wel legközelebb rokon a belső és szóvégző hang
jában megváltozott sánc, san£=z csípni, szúrni, azaz erőszakosan
behatolni, m i n t :
csag. sancmak=fúrni, szúrni*); sancu, saníi = hascsikarás (v. ö.
burumak = fúrni és buru = hascsikarás); san£ik = kis gerely ;
san£ak = zászló (tulajd. gerely, mert ezt a fegyvert használják lófarkkal ellátva zászlónak. V. ö. a fogalmilag rokon
képzésű tüg = hosszú hegyestest és tug = zászló).
oszm.sawilamak = át v. keresztül fúrni; san2ki = villa (Budagov);
siin<jrü = bajomiét, szurony.
csuv. simu = lándza, szurony (tulajd. az átfúró, átszúró).
Megemlítendő még e helyen a sin (törni, megtörni) tőszótag,
melyről joggal állítják, hogy a szóvégző n-t passiv-transitiv képző
nek, nem pedig a tőszótaghoz tartozónak kell tekinteni. A Kudatku Bilik-ben meg van ugyanis a simák = meggyőzni, összetörni
tárgyasalak; mint: jakin simák=az ellenség legyőzni, köngül
simák r=vkit szivét megrepeszteni, megtörni. Tekintetbe kell to
vábbá venni, hogy sinmak nem activ jelentésű mint kirmak, hanem
inkább passiv értelmű — és csak m a g á t ó l e l t ö r n i , m e g t ö 
r e t n i vagy ö s s z e t ö r e t n i - v e l lehet fordítni; pl.
csag. sinmak = törni, romba dőlni, elpusztulni (verfallen); singak,
sinak = megtörött, eltörött, összetörött.
oszm. sinmak = vereséget szenvedni (eine Niederlage erleiden), szét*) Az ujg.-ban sancmak = behatolni, győzni és innét van az
ó-török Sanzar (azaz győzedelmes) tulajdonnév.
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dőlni, összedőlni (zerfallen — pl. sirb sindigi = a szerbek
veresége, azaz a koszovai ütközet); singxm = bukott (banquerotte).
jak. sintü. = meghajolni, félre hajolni, megfordulni (sich umbiegen); sin, s z a b i n = összenyomni.
k. k. seriéiben, sevarmen = összetörni.
alt. sin, siwik 3= törni (brechen), összetörött.
162.
Sok, sik — szoros, keskeny, sürü, szilárd, tele, nyomott, zsugori,
fösvény, vak — megszorítni (beengen), nyomni, zsugorodni, fösvénykedni, sovárkodni (geizen).
ujg. sok=8Üiíí, szoros, vak, fösvény, sóvár (geitzig); sokm = szorosan együtt (v. ö. kat = szoros, szilárd és katni = együtt);
sakiv=siket; sók, sük=csöndes, nyugodt; sükmek, sük turmak = hallgatni, csöndesen lenni.
csag. sok, suk = irigység, fösvénység (Geitz); so/cur = vak, fösvény
(karg); sagir —siket; so&lamak = irigygyé lenni; sik = süvü,
szoros, szilárd, zárt.
oszm.siA;mak = nyomni, szorítni, megszorítni (beengen); síMlmak
= magát elszorulva érezni, elszorulni (sich beengt fühlen),
boszankodni (v. ö. tar= szoros, keskeny és íarilmak = hara
gudni).
kaz. sangY& — siket; sí&na = kuporgó, zsugori, fösvény.
Jak. ik = kinyomni; igísz= egymást nyomni, szorítni; ífcsa = sürű,
közel; íA;sat = megszorítni, szorítni (beengen, drengen); uk
= dugni, tenni, helyezni (stecken, legén); sokkor=félszemű.
k. k. sókor = vak.
Sok tőszótaggal mind hangi mind fogalmi tekintetben szoro
san rokon tok (tele, jóllakott) és iparnak (tömni, tölteni). E p úgy
sorakozik azonban az előbbi tőszótaghoz, mert a b e h a t o l á s, b et ö l t é s (Einfüllen) cselekvése a föntebbi általános fogalmakkal szo
ros összefüggésben van. A s z o r o s , k e s k e n y és v a k , z s u g o r i ,
f ö s v é n y fogalmi analógiáját némileg megvilágítja a következő
szólásmód: eli tar = fösvény (szűk kezű, szűk markú); közi tar =
fösvény (geitzig), vak (szűk látású v. szemű).
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163.
Sol, son, col, con — bal, balogsüti, ügyetlen, nyomorék (krüppelhaft, gyönge.
csag. sol —bal kéz, balra; solak — balogsüti; colak = ügyetlen, nyo
morék (Krüppel); conak = emberek és állatok hibás test
részekkel.
kir. soZakaj = balog, balogsüti; sonak = tompa, nyomorék (krüppelhaft), ügyetlen).
kaz. soZak = fél kezű (einarmig), kezetlen (armlos).
az. colak = sánta, sántító; coZpak = a ki mindent elront.
oszm. coZak = nyomorék (Krüppel).
csuv. soZagai = bal oldal.
V. ö.jak, sak, sag 122. §. jobb kéz, jobb, helyes, egészséges, jó,.
tökéletes mint fogalmi ellentét. Sol alapjelentését illetőleg, minthggy szóköre szűkebb, nem vagyunk úgy tájékozva, mint sak-náh
164.
Sol, söl, son, song, col, cöl — hervadni, elszáradni, végére járni,
elfogyni, vég.
L — l.
csag.solmak = hervadni, elfonnyadni, elszikkadni, elaszni; soZgan,
söípük = hervadt, fonnyadt, száraz ; cöZlemek = kiszárítni,
aszalni, igen szomjazni; cöl=puszta, sivatag, kiszáradt föld
megkülönbeztetésűl kir-től = növényzettel ellátott föld.
kir. cölde = igen szomjazni.
II. — *.
csag. sönmek, sünmék = elaludni (fényről, gyertyáról), leesni, le
hullni (csillagokról), elfogyni, elmúlni, kialudni (tűzről).
V. ö. aziki söndi = haragja kialudt, elmúlt; sönük, söngen
= elaludt, kialudt", elfogyott (erlöschen, ausgegangen); song
= vég, után.
oszm.sünmék (mint fönt); son = vég; sora*a = után.
csuv. éjim = elaludni (erlöschen), végét járni, elfogyni (zu Ende
gehen).

TÖRÖK-TATÁK NYELVEK ETYMOLOGIAI SZÓTÁRA.

407

165.
Sub, suv, su — víz, fény, ragyogás, tisztelet (a fogalmi analógiát
illetőleg v. ö. persa a6 = víz, fény; ab-rui = az arcz ragyogása, tisz
telet — abi — semsir = a kard ragyogása és abdan = szép).
ujg.

sub = víz, ragyogás, tisztelet, becsület; subluk = vizes, ra
gyogó (glanzvoll), szép, tisztelt.
csag. su, suj, sju, suu=víz, email; sttZuk —szép, vizes; suvarmak,
si«/armak = itatni, megöntözni; susumak, s«samak=szom
jazni ; SMsak = szomjas.
oszm.su (mint fönt); s&lamak = megöntözni; susuz = szomjas.jak. w = víz ; idui, wtujabin = vízzé válni; wtat = megszomjúlni;
wtak = szomjas.
k. k. suk, sug, su=víz; síik (suguk?) = folyó (flüssig).
csuv. su, siva, siv = víz, folyam; m>ar=itatni.
alt. su=víz nedves; s?ígat = itatni; suuza = szomjazni.
166.
Sus, süs, süz — megakadni, megaludni (stocken), csöndesnek
lenni.
csag. sus — bágyadt, gyönge; sasak = bágyadt, megilletődött (betroffen), a ki bámulatból megáll; siistajmak = elbágyadni, el
ájulni; susxm = aludt tej (Lugati Khulassei Abbasi után).
oszm. sus = csöndes, hallgatag; ssumak = hallgatni; sustwrmak~
elhallgattatni; siizme = aludt tej (v. ö. csag. susun).
k. k. sodan, sodan = tompa.
Mint idetartozókat még a következőket említem m e g : oszm.
sis = köd, tulajd. sűrű levegő (v. ö. tum = zárt, sűrű és ütman = köd,
füst); csag. jak. ts = erős v. nagy füst; alt. sas = sár, mocsok, pi
szok; k. k. saz = mocsár ; csag, sas(ik = rothadás, bűz.
167.
Söz, sor, sur — beszéd, szó, hang, beszélni, szólni.
ujg.

sözük 3= mende-monda (Gerede), beszéd; sözéi — beszélő,
szóló.
csag. söz = szó, beszéd, hang L a u t ) ; sö^lemek = szólni, beszélni;
sörein = beszédes (gespráchig; sö^eöl, sö^aul = hirdető, meg
jelentő, kikiáltó (nem pedig szözleöl, a mi azt sejteti velünk,
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hogy egy sözmek vagy sözemek igei alaknak is kellett lenni);
sorinak, soramak = megszólítní, kérdezni, kóstolni, megíz
lelni, megvizsgálni; sorasmak=egymásnak köszönni, azaz
egymást hogylétéről kérdezni; sorak = tudakolás, tudakozó
dás; soragu = koldus, azaz megszólító.
oszm.söz,- söj'lemek = szólni, beszélni; ses = ha,ng (Stimme, L a u t ) ;
seslenmek—hangot adni (einen Laut von sich gebén).
alt. sös = szó; sorún, sorug=kérés, kérelem, imádság.
jak. ös = szó, beszéd, hír, tudósítás; östös = czivakodni; surak =
hír, tudósítás; swagila = kérdezni.
k. k. sóz, söt=szó; solirben = mondani; södanerben = beszélni.
csuv. sas = hang (Stimme, Laut); swmak=mende-monda (Gerede),
szó; si*makla = szólni, beszélni.
A jak. ös-hez sorakozik a sibillans szókezdő elhagyásával a
csag. öle; ujg. üce = szó, mende-monda, továbbá csag. ü/esmek=
szót váltani, feleselni; csuv. ocar = beszélni.
168.
Süz, siz, SÍZ, CÜZ, CÖZ — választani, elválasztani, elkülönítni, osz
tani, föloldani, föloszlatni, eloldani (los machen), eloldott (los),
szabad.
csag. sernek = elkülönítni, föloldani (los machen), tisztítni (láuteru); süziik—tisztított (geklárt), elkülönített, tiszta (lauter,
rein); süzkec = szűrő (Seiher — elkülönítő); sornak = oldani
(lösen), elválasztani, külön v. szétválasztani (auseinander
bringen), kinyújtani, kiterjeszteni; cözmék = eloldani (losmachen), föloldani (aufbinden), oldani (lösen); söz, süz, siz
= nélkül, föloldott (los).
oszm. süzmek, sernek — átszivárogtatni, átszűrni (filtriren), elkülö
nítni; siz, süz, sóz — nélkül.
alt. sis — lefejteni (abtrennen), származni (abstammen), megsza
badulni (loskommen — adanman siskán éneden cikkan jangis
men = csak én vagyok az atyától származó és az anyától
született).
CSUV. sir, zir, ser, zer — nélkül; sjür=átszivárogtatni,
átszűrni
jak.

(filtriren).
süör = oldani, megoldani, megfejteni (lösen), eloldani (losbinden).
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169.
8ü£, iiic, cüc, ses, cec, cic — édes, Ízletes, kedves, szép, csinos,
díszes, ékes.
ujg. sücik, sü£nk = édes, édesség, bor; sücünmek=tetszeni (Gefallen finden), izleni (v. ö. £aí = édes — íaíanmak = tetszeni);
éüéek, cücük — virág, dísz (Zierrath).
csag. süzük (mint fönt); citcuk = nedv, édesség; sücimek, ciicimek
= izleni; cüce, cücxm = szép, vendég (kellemetes ember?);
cicek, cecék = virág, dísz (Zierrath); cicen, cecen=jó, bátor, hős.
kaz. sücü = édes ; sücüzi = alkusz (Mákler — édesítő, azaz a ki a
jószágot dicséréssel vagy tetszéskeltéssel igyekezik eladni).
OSzm.süs = dísz, ék (Schmuck, Zierrath); s#slü = czifra, szöszke ;
cicek = virág, arabeszkek.
csuv. seske, cecék = virág (Blume, Blüthe); cecen = tiszta, sima.
k. k. t'etfék = virág.
170.
Tab, tap, tep, tip, dib, tüb — alant, alsó rész, fenék, föld (Boden),
talp, nyom (Spur); és minden erre vonatkozó cselekvés, m i n t : a
lábbal tiporni, nyomba hágni, utána kutatni v. fürkészni, keresni,
találni, magát lealacsonyítni, szolgálni, imádni, tisztelni, becsülni.
I. - a —.
csag. tap, iab = lépés, ütés, nyom, forradás (Tritt, Schlag, SpurNarbe); ta&an = alsó rész, t a l p ; ía&anlik = kiséret (Gefolge
— tulajd. a ki vkinek nyomába lép, a ki alattvaló); tabu =
bélyeg (tulajd. benyomás); tabus, tavus, taus = lépés, a lépés
hangja; íatnislamak =visszhangzani (lépésről); íaplamak =
letiporni, vékonyra tiporni vagy verni, széttiporni és abstract
vagy képes fogalomköre, mint: tapm&k — nyomozni, utána
fürkészni, fölkeresni, találni (v. ö. iz = iijom (Spur), benyo
más és ielemek = keresni); íapinmak== magát lealacsonyítni,
imádni, szolgálni; tapku, tapuk, tabuk = szolgálat, találmány
(Fund), a talált; íapkur = a zsákmánykeresésre kiküldött
hadtest; tapisruak= egymást megtalálni v. egymással talál
kozni; fapisirmak, íapsirmak=egymásra rábízni (sich gegen,
seitig anvertrauen), egymásnak valamit átadni.
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ujg. tap = ben3'omás, tisztelet; taplamak = bizni (vertrauen), tisz
telni.
alt. tapz= meghódolás, megegyezés (Uebereinstimmen — seniií
tabiii bolziii = ha neked tetszenék — wenn es dir genehm
wáre); tapir, tapkir = leleményes (erfinderisch).
az. fapmak = találni.
kir. tapmak = imádni; ío/>amak = ütni, tiporni; íapanza, to&anza
ss ütés, pofoncsapás, pisztoly.
jak. faptai = egyenesitni, egyengetni (ebnen), lapitni (platt ma
ciién), lapossá kovácsolni; tab = a, czélt eltalálni; í«Ms =
egymást megtalálni, találkozni; tabin = talány (a mit kell
találni. V. ö. oszm. ímZmaza=talány és bulmak = találni);
íopta = szeretni; taptal = szeretet, szerelem.
k. k. tofrarben, ía&erben, íq/armen, találni, czélba találni.
csuv. tap = tiporni, rúgni, törni (stossen); topran = mozdulni, taka
rodni (sich sputen), vergődni (zappeln), tipegni (oszm. davranmak = sietni!) top = nyomába jutni, nyomára akadni.
Ide tartozik még a majdnem mindenütt hasonlóan eléfordúló
foprak, tiiprsbk = iö\d (Erde), az a hely, a melyen tipródnak, mert
mind ez, mind pedig jer, jir (tul. tér) terra számára csak átvitt
értelemben használatosak. Terra számára az eredeti szó kak. Lásd
76. §.
II. — e—.
ujg.

tepmek, tepremek = összetiporni, tipródni, összeütni, érin
teni, mozdítni; teprenikli = az élő, a mozgó.
csag. tepmek, tepremék (mint fönt); telkeknek = vergődni (zap
peln).
kir. tepümék = rúgni, törni (stossen); tepke, töpke = lökés, a lovak
kirúgása.
oszm.fepmek = tánczolni, tipegni, tiporni, rúgni.
jak. tab, táb'áhm = a lábbal rúgni, lökni; töMs = tiporni (stampfen).
k. k. íé^ermen, íefcerben = lábbal rúgni, lökni (mit den Füssen
stossen).
III. — i, ü, ö —.
ujg.

töb, í«6 = alsó rész, alap (Grund), fenék, eredet; íö&lük,
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tüb\ük = & minek eredete van, nemes (adelig), nemes szár
mazású.
csag. tüb (mint fönt); tiibün — alant, alatt; ítífrsüz = fenektelen,
alaptalan (unbegründet).
alt. tümün, tömön — alant, alsó rész ; í<münki = az alsó, az ala
csony.
kaz. töb = alap = fenék (Grand, Boden); íö&lemek = feneket érni.
oszm.dib (lásd töb); dibli\i = a mi a fenéken van (was auf dem
Grundé sich befindet); difrlenmek = alámerülni, alásülyedni.
k. k. tüp — fenék (Grund); tőben — lefelé, le (hinunter).
jak. töb = alacsony (gesetzt), alacsonyság (Gesetztheit. — V. ö.
ujg. töb).
csuv. tüb]a = \e, lefelé (hinab).
Tep, töb, tiib-hoz csatlakozik a legközelebb rokon tek, tög,
tük, lásd 183. §.
171.
Tak, tek, tag, teg, taj, tej — megérinteni, hozzányúlni, hozzátenni
(hinzulegen, hinzufügen), -ig (bis, bis zu, azaz, az az állapot, mely
ben két test érintkezik); továbbá a képes fogalomkör, m i n t : megtá
masztani, támasztani (stützen),hozzányúlni segíteni (unterstützen).
L—a —
ujg. taku — hozzátett, hozzáfüggesztett, egyszersmind, i s ; to/cinak
= hozzáadni, hozzátenni (hinzufügen), rátenni (darauflegen);
takun = határos, egyszersmind (zugleich); ta = is, é s ; tokimak = érinteni, megérinteni; tokmak — kopogni, kopogtatni.
csag. takm.sk (mint föntebb); takar, tagax, takan = a rátett, azaz
takaró, lepel, a ló talpára tett gömbölyű vasdarab, azaz patkó;
takim, tokum = több részből ö s s z e i l l e s z t e t t egész ; taka,
ío/ca = csat (Spange, Schnalle azaz két külön test összeillesztője); íoA;umak = megérinteni, szőni (azaz fonalakat egymás
mellé tenni); takismak = összemenni (sich zusammen gebén),
összeállni; to/cinmak = ráfüződni, rajta csüngni (sich anhángen), vminek neki támaszkodni (sich an etw. anlegen); tajanmak = rátámaszkodni (az elavult tajmak = támasztani, oda
állítni szóból); tájak = támaszték (Lehne, Stütze), támasz
kodásra való bot; ta/ganc, taj = támaszték (Stütze), hatalom,
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kitartás; fajatmak) = oda tartani, támasztékot nyújtani (hinhalten, Stütze leihen).
trkm. íajau = az az a rúd, melynek a hajósok neki támaszkodnak,
hogy a hajót előremozdítsák, támaszték (Stütze, Lehne).
oszm. takmak, taklm, dajak, daja.nm.ak (mint fönt); dakhi = szintén,
is, egyszersmind; rfokmak = szőni; dokunmak = megérinteni.
alt. ta'a, da'a = egyszersmind ; íagau (1. takau).
jak. dag&m = i$, és; íajak = mankó, nád.
csuv. íq/a = támaszték, bot.
k. k. ía^aranerben = foltozni, kijavítni (azaz vmely nyilasra rá
tenni); í'érának, táh:ának = könyök, támaszték (v. ö. csag.
tirsek = könyök és íiremek=megtámasztani, rátámasztani
(stützen, anlehnen).
II. — e, i —.
ujg.

tekmek = hozzáérni (anlangen), érinteni, határosnak lenni
(angráezen), tek, teg, tekru. = határos, elnyúló, elérő (anreihend), -ig (bis, bis zu); tekmmek ( = ía/dnmak = csatlakozni;
tekismok = találkozni (sich treffen), egymást elérni; tekis,
tegi$ = & találkozás, ütközet (das Treffen, Schlacht), csata,
ügyesség; tegük = támaszték (Stütze); te&imlik = elérhető,
utolérhető (erreichbar).
csag. teg, tig, tigvvi, teg'm = -ig, (bis, biszu), mellette levő (anstossend), határos; tegme = érintés nélkül, alig; %dirmek = érin
tetni v. juttatni (zukommen lassen) ; íe^irmek = rávenni,
rábírni (dazu bringen), hozzá tenni (dazulegen — küngül
tegirmek= sóvárogni, vágyakodni, a szivet valamire vinni v.
birni); tegizmek, tegüzmek=megérinteni, hozzá nyúlni.
kaz. tejis = hozzá tartozó, odatartozó, odavaló (zugehörig, zustándig; tejismek = vmihez fogni, vmire készülni (sich zu etw.
anschicken),
oszm. dejmek= érinteni (szóval érinteni, megemlitni), hozzáérni
(anlangen — kolagima dejdi = hallottam — ich habé es gehört); dejin, degm = -ig; dejenek, dejnek (v. ö. dajak, daja,nmak) = támatzték, bot.
jak. tii, tij'éhin = hozzáérni (anlangen), elérni (erreichen); ti&i =
vmire vezetni (zu etw. führen), eléretni (erreichen lassen);
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tigis, tiksábin = nagyon összeütődni vmivel; tiksis össze
találkozni.
CSUV. tiv — megérinteni, érinteni (belangen, berühren), elérni; tiik
érinteni, rúgni, lökni, ütni; tiigxm = érintkezni, magát érin
teni (sich berühren).
A csuv. tük-höz sorakozik a csag. oszm. tögmek, döjmek, dövmek = ütni, megérinteni es származékai, m i n t : dögvmmek—vere
kedni; dö^dürmek, döjdürmek = megveretni; tögüs, dögüs, döjüs,
dövüé = verekedés; ugyanezek a fogaltnak különben e tőszó
tag alhangú alakjaiban is meg vannak; pl. ío&us = küzdelem,
verekedés; íoA;usmak = küzdeni, egymást elverni; tokáé, tokmsk =
z=mozsártörő (Stössel), buzogány (Keule); íofcat = ütés, pofoncsa
pás; jak. oguz = zörgetni, kogoptatni; ofcsa = a zörgetés, kopogta
tás ; az utóbbiaknál a dentalis szókezdő elenyészett. Továbbá alt,
ío/culda = ütni, rúgni, lökni; fonlak = rúgás, lökés, ütés.
172.
Tak, tek, tik, tok — metszeni, darabolni, összetépni, szétfejteni
(zertrennen), porrá tenni (zerstáuben), megvékonyítni (és az ilyen
cselekvésből eredt fő és melléknevek) mint: darab, tag, egyes,
rész, elválasztott, külön, vékony, ritka (schütter).
csag. tak, tek, tikke = egyes rész, egyedül, darab, elkülönített (tek
kisi = egyes ember, tek baraturgan = a ki maga v. egyedül
megy) teklik = egyedüllét (Einzelnheit), elkülönítettsóg (Abgesondertheit); ta#mak = szétdörzsölni (egy kelést); tollá
rnak = szétszórni, összehányni (aus einander werfen); tahit
inak = kiterjeszteni, kinyújtani; ío^ramak, to/cramak = met
szeni, összemetszeni, faragni.
kaz. taMlrnak = összemetszeni, összevágni, keresztülvágni.
oszm. dag — bevágás (Einschnitt), forradás, jegy (Maal = hibásan
származtatták a persából) ; <ta#lu = égés- vagy szúrásokozta
sebbel ellátott; dogmák— összedörzsölni; cZa(/lamak = szét v.
elszórni; (tahimnak = szórakozni, elszóródni; daginlik — elszórás, szórakozás; (Zo</ramak = metszeni, faragni, gyalulni;
do^ramazi == asztalos (Schreiner); tektikke (mint fönt) ; tikkelemek=összedarabolni.
alt. íoor = faragni, vakarni (schaben — íoorím ágas = legyalult fa).
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173.
Tak, taj, tog — kopasz, tar, sima, egyenes (eben), csúszni,
kicsúszni, megcsúszni.
csag. ía/c = sima, egyenes (eben), általában (durchwegs — csak tüz
mellett használatos mint nyomósitó szótag, mint: tak tüz =
egészen egyenes); toka, = szabály, rend, szokás, azaz sima,
egyengetett állapotok és innen ío#ru = egyenes irányban,
irányban, rendben; ío^rutmak = egyenesitni; takir = a, szilárd
sima agyagföld a pusztán, kopasz, tar, kopaszfejű; takrak =
takir; faA;irlamak = kopasz szá v. simává tenni (kahl oder glatt
machen), egyengetni (ebnen); tajmak = csúszni, csúszkálni;
tojgak = sikamlós.
ujg. tajik = sikamlós.
alt. ía/iz = vmely folyónak sekélye, kopasz helye.
oszm.dogru — egyenes, igazságos (v. ö. csag. togru).
Ha jobban megvizsgáljuk a s i m a , s z i l á r d , k e m é n y
fogalomkörét tak a kak=s z á r a z, s z i k k a d t , k i s z á r a d t tőszó
tag rokon alakjának fog föltűnni; a szókezdőnek ugyanaz a válto
zása ez, melyet már a c s ú s z n i , c s ú s z k á l n i fogalmának meg
jelölésénél máshol is észrevettünk. Pl.
OSZm./cöymak = csúszni, csúszkálni; kajak = csúszós, sikamlós.
jak. kalt&rii = kicsúszni; ftaZtirkai = sima, simaság (Glatt, Glátte).
Ezt a tőszótagot végre rokon s szókezdővel is lehet találni,
nevezetesen saj, sej-hon ( = taj, tej), melynek fő jelentése sima, ala
csony, sekély (seicht).
csag. saj = alacsony, sekély, kicsiny (vízről); sajluk = sekély, felölegesség.
alt. saj]ak=ritka (selten, schütter — v. ö. kuru = száraz, üres,
szegény); saj = kis kövek egy folyó partján.
az. sajirmak = kevesbbítni (abnehmen, vermindern).
OSzm.seJrek=:ritka (selten, schütter — a csag. saj comparativusa).
k. k. sai = & víz sekélysége, homokzátony.
csuv. saira = ritkán.

TÖRÖK-TATÁK NYELVEK ETYMOLOGIAI SZÓTÁRA.

415

174.
Tol, tel, tar, ter — nagy, tagos, téres, kiterjedt, nagy terjedelmű
— kibővítni, kiszólesitni, kiterjeszteni, kinyújtani, kiszórni, vetni,
(sáen) kiterjeszteni (darlegen).
I. — l.
talim, í^im = sok, nagy; taZulamak, íaiimlainak = növekedni
(zunehmen), meggazdagodni, szaporodni.
csag. íaiai = sok, gazdag, nagy; dalim, delim = sók; tah = messze
kiterjedt föld, puszta.
jak. talsi = nagy víz, vizek (Gewásser); íáigát, tálgiá = kiterjesz
teni, kinyújtani.
alt. taíai = tenger, nagy, széles víz (v. ö. oszm. en — messzeség,
szélesség és- emn = nyilt v. sík tenger; toZa = sík föld (oífenes
Féld), tájék.
Tal-val mind hangilag mind fogalmilag rokon a minden
török nyelvben egyképen eléfordúló e g y jelentésű szó, mint ujg.
csag. tol\x; oszm. dolu; jak, tuol, tolom; k. k. toló; csuv. tol, mely
nemcsak p 1 e n u s, hanem i g e n (sehr), sok és e r ő s jelentésű is.
A keleti törökségben pl. azt mondják tola obdan, tola jaksi = igen
szép, igen jó — tola ickendir = sokat ivott.
ujg.

II. — r.
ujg. tarajer, terejer = kiterjedés, lap (Fláche), lapos tér (jazi tak
í«rajeri = a hegynek és völgynek fölülete); íarakmak, iá-rá
m á k é kiterjeszteni, kiszórni, vetni (sáen);
tarákéinkjszóró,
vető (Sáer). földműves.
csag. tarimak = vetni (sáen), kiszórni; tarik = vetés (Saat), vetéses
föld (Saatenfeld), szántóföld (Féld); fan = dara (Griitze),
vetés (Saat); íaratmak = szélyelbocsatni (egy hadsereget —
auseinander gehen lassen); farkatmak=: szétszórni, össze
szórni, össetúrni, összehányni, elszórni, kiszórni; íarakmak
= fésülni, szélyel dobni, gereblyézni; íarak = fésű (a szét
szóró); íeremek, terkimek=kiterjeszteni,
kiterítni(ausbreiten);
íerkinmek = kiterjeszkedni; ter\ú = &z a kendő, vagy hely, a
melyre a kelmét, a jószágot kirakják v. kiterítik, kirakat, ki
állítás (Ausstellung), kiterjesztés v. kiterítés; tere, teríts
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völgy, lap, lapos hely (ellentéte tak-nak=hegy); terek — elő
terjesztés (Darlegung), tudósítás, hír.
alt. tora = elszórni, elvetni (aussáen); torkila = szélyel dobni.
oszm. torainak = vetni (sáen), kiszórni, fésülni; torla = vetéses föld;
darm&dar (kettőzött dar ma-val) = szétszórt, elszórt, szélyelhányt; torak = fésű, gereblye; dere = völgy.
az. (Z<zralmak=szórakozni, elszóródni; <tor-ba-dagan = elszórt
(dar, ba = ma és dagan-ból áll.
jak. torgat=elszórni, szétszórni; torá=fésülni.
k. k. tarirben, tárírben = vetni (sáen), fésülni;
torlak=szántóföld.
csuv. tira, = vetés (Saat); tora = fésülni.
Még egy alakot kell fölsorolnunk, melynél a szókezdő t s-ie
változott, t. i.
csag. smnek=kiterjeszteni, kiterítni; serilmék = kiterjedni, kiter
jeszkedni (sich ausbreiten).
oszm.sermek (mint fönt); sergi = kiállítás, kirakat (Ausstellung), a
portékának eladásra való kiterítése (v. ö. csag. terki).
k. k. sird = ágy, nyugvó hely (a tagok kinyujtására való hely?).
csuv. sar=kiterítni,
kiterjeszteni.
175.
Tal, dal—alant, hátúi, alacsony, alámerülni, lebukni, lesülyedni,
elsülyedni, leszállni, elállni, elfáradni.
az.

dal=hátúi, mögött, alant, az alsó vagy hátulsó rész, gyökér
(ellentéte kabag-nak = elől, előrész); ítoimak = elsülyedni,
lebukni, alámerülni; íto£dalamak=hátrálni, visszavonulni.
csag. talmak = elsülyedni, távol lenni, elállni (abstehen), elájulni;
talik, toZkan r= állott (abgestanden), fáradt, gyönge; toíikmak
= elfáradni (sich ermüden);toZgic,toZguci= búvár, alámerülő.
alt. toi = fárasztni (ermüden); toZdir = vkit elfárasztani.
Vájjon térin, íering, toriíí. = mély, azelőtt talán telin, toZin,
nem szármozott-e a jelen tőszótagból — ? azt némi tekintetben
lehet kérdésül fölvetni. Másrészt azonban azt sem szabad figyel
men kivül hagyni, hogy tal g y ö n g e , k i m e r ü l t jelentéssel jai-val
(szegény) némi összeköttetésben van; a l a n t , a l a c s o n y jelen
tésében azonban határozottan dl eredeti alakjának kell tekinteni.
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176.
Tal, tul, dal, dul — mezítelen, csupasz, csupán, egyes (einzeln,
vereinzelt), elhagyatott, üres, özvegyasszony; megrabolni, meg. fosztani (entblössen).
csag. tal = meztelen (nackt, entblösst — tal kilic = meztelen kard),
elkülönített, egyes (bir tal jigac = egy szál fa), fa (Baum),ág;
tala-tala, = egyedül, magán, elkülönített; íaZamak = megmesztelenítni, kifosztani (entblössen), megrabolni (v. ö. oszm.
sojmak = vkit levetkőztetni é s megrabolni); taZan, tálas,, talkan = rablás (Eaub), zsákmány, rablás (Eáuberei), czivakodás, veszekedés; tal&sm&k = egymást megrabolni, czivakodni;
tid = elhagyatott, üres, özvegyasszony (v. ö. viduus-^vidua;
k. k. ord'ok = özvegy, azaz férjetlen).
ujg. tid = elhagyott, komor, gyász, szomorúság.
kir. dal (mint fönt); dal kiloo = összedarabolni; dal dul = fél mez
telen, rongyos — dal neme, danneme = épen semmi; tal&sbak = czivakodni, pörlekedni; űwZda = özvegyasszony gyásza
férje halála után;fatZak= sovány tehén vagy l ó ; tálai z= egyes,
elkülönített, külön (einzeln, gesondert).
oszm. dal (mint fönt) dal taban = mezítláb járó, gyáva (meztelen
talp) — dal kauk = élősködő (meztelen kalpag*) dal sirt =
öltözetlen (meztelen hát); dul (kari) = özvegyasszony.
jak. talá, talíbin = rabolni, megrabolni; fali = a rabolás (darEauben); talaja — özvegyasszony.
alt. tul = nélkülözni, szükségeim (benöthigen, bedürftigen"— suga
tulgan kojon din = mint egy szomjazó nyúl — gleich einem
wasserbedürftigen Hasén); tulak = meztelen, szőrtelen bőr;
tul = özvegyasszony.
k. k. tul
)
csuv. tóukí = ° Z r e g y a 8 S Z ° n y V. ö. a í-vel rok. jal 127. §. és sal=eldobni 152. §. tőszótago
kat, mely utúbbi n é l k ü l ö z é s (Entbehren) alapjelentésben az
oszm. saft-ban = üres, csupasz (salt at = nyergeletlen [üres, mezte
len] ló) fordul elé. Nem szabad tovább azt sem mellőznünk, hogy
tal, tul-t az l szóvegzőnek w-»re való rendes változása következtében
*) Az az a ki mindenhová dörzsölődik, és ezáltal szőrnélküli
elkopott kalpagja lett.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. X I I I .
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a tan, tin, ten, dan, din, den = -tó\, -tol, -ból, hői (von, aus) postpositióban lehet fölismerni. Olyan viszony ez, mely élénken emlé
keztet a siz SÜZ, SUZ (nélkül -talán) éssisez siz, süz (kitörni, letörni,
elkülönítni) tőszótag közti összetartozásra. A t végre még c-re is
változott; pl.
csag. calmak = ütni, verni, vágni, metszeni, elkülönítni.
oszm. calmak (mint fönt, csak hogy még a következő jelentései is
vannak) lopni (v. ö. ía/amak), muzsikálni, zenélni (hangszert
verni); calik = összevágni, összeverni.
alt. cal\ = metszeni; c<zZa = fél (halb, Hálfte — cala tindi = félig
eleven). A m e t s z e n i és f é l (halb) analógiáját illetőleg
v. ö. bicmek és buciik ésjari (133. §.).
177.
Tam, tem, tim, tom, töm, tum, tüm, ton, tön, ton, tun — összegyűlt,
egyesűit, szoros, szilárd, sürü, zárt, megdermedt, megfagyott —
homályosság, sötétség, köd, éj, börtön, pokol, kőépület (közép
ázsiai fogalmak szerint, azaz ablaktalan) — gyűjteni, megakadni,
megaludni, fagyni, megdermedni stb.
Könnyebb megértés kedvéért a fölosztásnál itt a tőszótagnak
nem hangi, hanem fogalmi fejlődését fogjuk szem előtt tartani, és
először a g y ű j t é s , e g y e s í t é s alapfogalmával kezdjük meg.
I. (Gyűjteni, fölhalmozni).
ujg. tom = sok, fölhalmozott; íömen = rakás, igen sok; íömenmek
szaporodni.
alt. tem = gyűjtött, egyesített; temes — egyezkedni, egyesülni;
íemiktir= egyesítni.
csag. íomanmak = szaporodni; tum&r = rakás, csomó, halmaz, talisman (csomó, amelyben iratot tartanak); tömén — rakás,
tömeg, bőség (Füllé), kerület (Bezirk); íomusmak, dwmsajmak, ííwmsajmak = összehúzódni, összehúzódni, összeguzsorodni, összekuyorodni (és ennek átvitt jelentése) szomorkodni
(sich betrüben), durczáskodni (schmollen); íomluk, íömlük =
tömeg, vastagság, sűrűség (Dichtheit); íömmek — földuz
zadni. (A sok és felhalmozás felduzzadás fogalmi rokonságot
illetőleg v. ö. kai — kaim 73. §.).
jak. íowuruon=nagy terjedelmű.
CSUV. íwman = igen sok, töménytelen (Unzahl).
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Az ö s s z e h ú z á s , m e g d e r m e d e s ezen alapjelentésével
olyan testeket és természeti jelenségeket fogunk összefüggésben
találni, melyeknek alkata a s ű r ű s é g , z á r t s á g (Geschlossenheit) és h o m á l y o s s á g állapotát rejti magában, mint
II. ^sürű, szilárd testek).
csag. tora, iira = kőház, falak (Gemüuer): tomuk = pokol (sötét, zárt
hely); tornak, to-^ur = ér (Ader), torok, mély út, hegyszoros
(Schlucht); mélység, örvény (Schlund — tulajd. a szűk, üres
és sötét ú t ; pl. tag tamuri = sötét üreges út a hegyben); temir,
temür, frimur = vas, vasszilárdságú (v. ö. temirbas = kemény
fejű, önfejű, konok — temir kazik = éjszakcsillag— szószerint
vas ezövek [eiserner Pflocken], azaz mozdulatlan csillag).
ujg. towuk, torau = pokol.
oszm. temu (elavult) = pokol; í«mruk = börtön, tömlöcz (tumruk
agasi = börtönőr); demir = vas (demir kanlí — rettenhetetlen,
azaz vas kemény vérű).
alt. tim = szilárd, mozdúlutlan, sürü, csöndes; timi = elcsönde
sedni (salkín timi berdi = a szél elcsendesedett, lecsillapult).
CSUV. tomik = örvény, pokol (v. ö. csag. ucmak = örvény é s pokol);
íiraar = gyökér, ér.
- .
jak. íimir = vas; ítmirtsit = kovács (Grobschmied).
III. (Sötétség, homályosság).
ujg. tomlik= sötét, sürü, homályos; to/zilitmak, tumritmak = elsötétitni, elhomályositni, megszomorítni; tön, tün = éj, sötét
ség; tüneiik, anyaméh (érik?); tiinék=börtön,
sötét [helyi- ség; tünemek, tünenm.ek=elsötétedni, gondolatokba merülni.
csag. ütman = köd, sűrű légkör; tün. — éj; tiinmek, íonmak, tunmak
= beesteledni, besötétedni, elgondolkodni (nachsinnen), gon
dolatokba merülni; tünekiin = tegnap ; towkatar (tunkatar) =
éji őr (a ki az egész éjjelen át járkál).
jak. to>l = sürű, áthatatlan; íim = éj, éjfél; íwman = köd.
oszm. dün — tegnap (v. ö. szláv vecer — este és vcera = tegnap; lat.
vesper és ném. gestern, angol yester); ítoman = köd, füst.
alt. tün — sötét, éj; tüner = homályosodni, elsötétetni : tünevik —
sötétség (v. ö. ujg. tün érik).
kir. tómimek = az éjjelt átvirrasztani; ftmkatus^a ki egész éjen
át utazik.
27*
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k. k. tünéj, tegnap; tara = éjszak (Nord), éjszaki szél (v. ö. trkm.
temir kazik = i csillag é s éjsszak; magy. éjszak = Nacht és
Nord).
IV. (Megdermedés, fagy).
ujg. tong = ía,gy (Frost); tongsak = fagyos, hideg.
csag. tori, tong = fagy (Frost); tongm&k = megfagyni (gefrieren);
tonghi = fagyott (tonglu jagmur=jég [Hagel] — fagyott eső).
oszm. don = fagy; dolu (donlu jagmur-ból) = jég (Hagel).
jak. timni = hideg; ton = fagyott, szilárd, tömött; pl. ton rucca =
tősgyökeres orosz; tonui — fagyos (frostig); íonor = fagyni.
csuv. fura = fagy.
k. k. tong = fagyott; tonga,T = hóréteg.
alt. toii = kemény, szilárd, fagyott (ton torko = erős selyem —
Seide).
Úgy hiszem a fölsorolt fogalmak összetartozásához nem kell
több bizonyíték. Csak azt kell megjegyeznünk, hogy a tőszótag a
m e g d e r m e d é s-re, f a g yra vonatkozó szavaknál a szóvégző n-t
a legtöbb esetben n, ng-ve változtatta, némelykor ezonban mint a
jak.-ban és csuv.-ban az eredeti m-t meg is tartotta.
178.
Tam, dam, tim — csöpp, csöpögni, pecsételni.
ujg. tamka = csöpp, pecsét (azelőtt egy kölcsönös szerződés meg
erősítésére vagy aláírására a hivatalos okiratra ejtett vér
csöpp, melyet később piros színnel* [al tamga] pótoltak);
íamkalamak = csöpögtetni (tráufeln), pecsételni; íamusmak
= csöpögtetni, kiönteni v. ontani (vergiessen).
csag. tam, tim = csöpp; tamrnak, íimmak = csöpögni; tamlamak =
szivárogni (tráufeln); tamsimak == csöppenkint inni; tamga, =
pecsét.
kir. tamsi = csöpp, szélütés (Apoplexie); damla,mak = csöpögni;
damga, = pecsét.
jak. tamm.uk = csöpp; tammalá, = csöpögni.
k. k. támev = forrás (csöpögő forrás); tawdelirben = folyni, .foly
dogálni.
oszm.daml& = csepp, szélütés; damlanmk=cseppegni.
csuv. tamga = pecsét; fomla = csöpögni (triefen); tomlak=csöpp.
Úgy látszik, hogy tam, tim a leeső csöppnek, az ütésnek,
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melyet okoz, hangutánzásából eredt. Másnemű összefüggést nem
gondolhatok.
179.
Tan, ten, tin, tün — világosság, hajnalpir, ég, isten, ragyogni,
sugározni, fényleni, világítni.
ujg.

tang = hajnalhasadás, nappali világosság, világosság; tangmak=r rábámulni, megbámulni, csodálni (tulajd. világosnak
vagy sugárzónak lenni); tangri = isten, ég; tangsuk = a csoda,
a kápráztató (das Verblendende); tüngmek, tingmek, tinmek
= fényleni, sugározni, ragyogni (jasik fingliki = napfény).
csag. tang = hajnalhasadás (tang jolduzi = Orion); tangl&mak, tang
atmak = világosodni (hell werden), szürkülni; tangsuk, tansuk (mint fönt); tangizgsbm&k, íawsuklamak = csodálkozni
(Wunder nehmen), kíváncsinak, vágyakodónak lenni (neugierig, lüstern sein); tangn, tingri, tengri = isten ; tüng = ablak
(Lugati Fazlullah Khan); tünghik, tárniuk = világosság bebo
csátására való nyilas (Lichtloch), füstös nyilas (Eauchloch),
nyilas a sátor tetején.
o$zm.dan = napkelte (Tagesanbruch), elcsodálkozás (dana kalmak
= meglepettnek lenni (überrascht sein); dinlík (aj dinlik =
világosság, holdvilág (v. ö. ujg. jasik tingligi); tanri=zisten.
alt. tang (mint fönt); fanda = szürkülni, bámulni; tóneri, tegri =
ég (Himmel).
jak. toríara = ég, istenség, isten; tirl = hajnalpir, napkelte; íimnük
= ablak; tiinnö, = kikészített jávor bör (gegerbtes Ellenfell —
sima, ragyogó külsejéről nevezték így. V. ö. jargak — kikészí
tett bőr é3jarak = sugárzó.)
k. k. tang (mint fönt); d'dn, d'ájan, fáján = isten.
csuv. tóra*), tór=isten, istenség; tiine = világosság kibocsátására
való nyilas, a füst kibocsátására való nyilas.
A mint a v i l á g o s , t i s z t a (hell, dicht, klar) jelentéséhez
más nyelvekben is hozzá sorakozik a megvilágosodás (Erhellen,
Eileuchten), megismerés, tisztává levés, tisztulás (Klarwerden)
stb. fogalma (v. ö. német weiss és wissen), véleményem szerint
*) Alkalmasint a tanri-ból eredt, mert az oszm. népnyelvben
még ma is tari (tanri helyett) használatos.
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az itt tárgyalt tőszótaggal a Umg, tan — tudni, megismerni, érthe
tőnek lenni (einleuchtend sein) ép úgy van közel rokonságban.
A tan, dan persa eredetét tehát határozottan tagadva, az utóbb
emiitett szócsaládot itt soroljuk föl.
ujg.

tanuk =s bizonyíték, tanú, bizonyítvány; űcmukluk = megisme
rés (Erkenntniss).
csag. fammak = ismerni, megismerni, tudni; íanglamak, ía/tlamak
= (lassankint megismerni), választani, vizsgálni, kóstolni,
kikeresni, eltalálni (errathen); tangla, = íiiy (tulajd. a meg
vizsgáló, megkísértő); te/nismak = egymást megismerni,
ismeretséget szerezni.
kir. £aw(/dabak = megismerni.
jak. tawalai = kemény szájpadlás (v. ö. csag. tanglü).
k. k. £an<mia = ismertető jel, jegy (nem kell összetéveszteni tamgaval 178. §.).
alt. tani = tudni, ismerni (wissen, kennen).
180.
Tar, ter — szűk, szoros, keskeny, süríí; megszorítni, összehúzni,
egyesítni, gyűjteni, összehozni.
L. — a —.
csag. tar = szűk, szoros; tarlik. —.szorosság (Enge), megszorulás
(Beengung — É l i k tarligi = fösvénység, köngül tarligi = elszorúlás — Beklemmung — harag); íarimak, ícwukmak =
elszorulva lenni (beklommen, beengt sein), haragudni (zürnen, bőse sein — v. ö. kii =szűk, szoros és femak = hara
gudni) ; taxik = haragos, elszorult (beengt, beklommen);
toritmak, ííwiltmak = vkit megszorítni (jem. beengen), hara
gudni ; tortmak (tar-etmek ?) = összehúzni, húzni, elhúzni (in
die Lángé ziehen), tartani (dauern). Magából értetik tart-nebk
összehúzás, összevonás alapfogalmából kiindulva, ellenkező
esetben azt 174. §. II-hez kellene sorolni.
OSzm.c#ar = szűk, szoros; danlvcink — meg v. elszorulni (sich been
gen), magára haragudni: dargin = haragos, boszús; íartmak
= mérni (wiegen — tulajd. húzni, minthogy itt többnyire
húzómérlegről van szó. Ilyen a persa kesiden is = húzni és
mérni (wiegen).
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alt.

tarux = boszankodni, haragudni; tarincak = haragudásra haj
landó.
k. k. í a r = s z ű k , szoros; íaranerben = boszankodni, haragudni.
jak. torendak = haragos (bőse, zornig); tara, tard&hin = húzni.
csuv. tort = fölhúzni, fölölteni, húzni, vonni (ziehen, sehleppen),
dohányozni (v. ö. oszm. tütün icmek; persa. tombaku kesiden = füstöt vágy dohányt húzni, azaz dohányozni).
II. — e —.
termék = gyűjteni, összehúzni; terenmek = magát Összeszedni
(sich zusammennehmen); íerken = rakás, összehúzás, össze
vonás (Zusammenziehung — cerik terkeni = csapathalmozás
— Truppén-Anháufung).
csag. tmnek, tirmek (mint fönt); térim, í m m = a kalászok össze
szedése, bilingérezés (Nachlese); terme, tirme — gyűjtemény;
terki — bátyú, tarisznya (Eanzen — hely vagy edény egyes
tárgyak gyűjtésére; íergemek = összefűzni, összekötni, össze
adni (zusammenkoppeln).
az. dermek, dinnek = gyűjteni.
oszm. dirim (dirmak-ból) = rakás, tömeg (Haufe); dirmti = gyüle
kezet; ífo"reng = reunio.
kaz. ftVgemk == összefűzni (zusammenheften), összevarrni.
k. k. térirben = gyűjteni.
csuv. targan, íorgan = gyűjtő (Sammler), sereggytijto, előljáró
(Oberhaupt. — Itt kell valószínűleg alapját keresnünk az
ismert tarchan, terchan, ujg. tarkan czímnek, melyet rende
sen f e j e d e l e m , f ő e m b e r [Oberhaupt] szóval fordítunk).
T-hez, nevezetesen a tőszótag I I . alakjához tartozónak te
kinthetjük még a majd mindenütt egyképen eléforduló cerig, cerik
= sereg, csapat szót; a szószerinti jelentése c s a p a t , t ö m e g ,
g y ü l e k e z e t , a mint különben a cerik íartmak= egy hadsereget,
csapatot összevonni szólásmódból és a t;e/\kenmek (terkenmek
egyik mellékalakja) = gyülekezni igei alakból is kitűnik.
ujg.

181.
Tat, dat — szilárd, nyugodt, csöndes, békés, készséges, kellemes,
édes, Ízletes.
csag. tat. teák = őszinte, becsületes, édesség, íz, ízlés; íaíiklik, tatlig = édes, ízletes, kellemes; tattu, íaíu = egyesítés, fölvilágo-
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sítás (Verstándigung), készségesség (Genehmigkeit); taíuluk
= szives, készséges, békés; toíurmak = megízlelni; taíanmak,
tarulasmak = készségesnek vagy szívesnek mutatkozni, megegyesűlni, békét kötni; tuci fhtíci-ból) = édes; pl. tuci su =
édesvíz, tuci tilli = édes nyelvű, mézes beszédű; tacik (tatéikból), toiik = az a név, melylyel a törökök és mongolok a be
k é s, letelepedett népeket nevezték. így nevezték el a betörő
arabok Közép-Ázsiái iráni lakosait is, és így nevezik még
ma is. Ta^ik-nak tehát a tazi szóval, mint azelőtt hibásan
vélték, semmi köze. Tazi ó-persa kifejezés volt az arabok és
mohammedanusok számára, sőt az örmény még ma is tazik
névvel jelöl minden moszlimt, akármily nemzetbeli is.
ujg. tatik = kellemes, szives, édes.
alt. tedü = békés, csöndes, nyugodt, készséges; tattxi = édes.
kaz. tat=íz, ízlés (Geschmack); íaíli = édes; íaítiu = béke, kész
ségesség (Genehmigkeit); taüi ulanis = békésnek vagy kész
ségesnek mutatkozni.
k. k. tárZelék, tádelik = kellemes, ízletes.
csuv. tocak= szives, kéznél, keze ügyében (gefállig, bei der H a n d ) ;
tut = íz, ízlés; tutta> = édes, ízletes.
T alapjelentése szilárd, biztos (solid), nyugodt, békés, a
melyből a szelid, édes, kellemes (genehm) átvitt fogalmak szár
maztak. Vájjon tat, a melyből a tut alak is fönmaradt, tut-val=:
s z i l á r d , e r ő s , f o g n i , t a r t a n i (fest, fassen, haltén) rokon-e,
azt lehet ugyan sejtenünk, de kimutatnunk még nem.
182.
Tek, tok, teg, t'óg, t'óng, tej, töj, tev, töv — kör, gömbölyegség,
körül, köröskörül, forgatni, megfordítni, fordítni, körözni.
ujg. tekri = körül, a környékben; teknlmek = forogni, körben fo
rogni (sich kreisen); töngxnek = megfordulni.
csag. tekre, tegre, tigre = körben (im Kreise herum); teftre-tas = az
egész környék; teker, íe/rir=gömbölyeg,kör (tekir bas = göm
bölyű fej; tekerme = gömbölyűség, gömbölyeg (Eundung,
Kundé); tekercik = kerék, kis kerék;
tekerlemek=henger
getni; tekrenmek — körben mozogni; tegirmen, íefcirmen =
malom; íö^e=rdomb (gömbölyegség); tögremek, tögermék =
megfordítni (umdrehen), földönteni, gömbölyűvé tenni; t'ógvl
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csomó (Ballen, Knaul); teverek, töverek = gömbölyüség, kör
nyezet, környék; tevrik, föyrők = földöntött, elcsavart (umgedreht), megfordított.
kir. tökre = körben (im Kreise herum); íö/cerek, íö^ferek = göm
bölyű, gömbölyüség); íön</erlemek = körben forogni; tönkül,
tüngül — tengely; döngelek — köröskörül. alt. ígérek = kerék, kör, gömbölyüség; tegilek = gömbölyű kis
pénz; teermen — malom ; torolok = gömbölyű forma ; ío^olon
henteregni.
oszm. teker = gömbölyű mozdulat, bukfencz ; ícfcerlemek = henger
getni, gördítni; tekeűik = kerék; degirmen, íZejirmen = ma
lom; dinil = tengely; döfímek — megfordulni, fordulni; devirmek = földönteni (umstürzen); devrik = földűlt (umgestürzt),
fordított.
jak. tögürükz= gömbölyű, kör; tö^öröccü = köröskörül; íö^örüi ==
körben menni; íöMnüi = legördítni; tönxm = megfordítni;
tönnör = megfordíttatni (umkehren lassen).
csuv. tügür = astrolabium; í%iirt = tükör (Kelet- és Közép-Ázsiában
még ma is köralakú).
A t szókezdőt a megelőző tőszótagban, még pedig a v szóvégzőjű alakban, a rokon c-re változva is lehet találni, pl.
oszm. ceyirmek = forgatni, csavarni, megfordítni; cevre — köröskörül,
kör, környék (v. ö. tekre, tevre) cevresini almák = vmit kö
rülvenni (etw. umringen); cevre = kendő, ruha (tulajd. olyan
dolog, melyet betakarásra, becsavarásra használnak).
az. ctwürmek = forogni (kreisen), körülvenni; cövrük = megfor
dulás (Umkehr).
csuv. sjav — fordítni (wenden); sjavrin = megfordulni (sich umwenden).
183.
Tek, teg, tej, teng, tin, deg, dej, den — sík, sima, egyenes, egyenlő,
hasonló, hasonnemű, egyértékű, érő v. értékes (werth), megérni
(werth sein), fölérni (aufwiegen), mérlegelni, megfontolni, próbálni,
hasonlót hasonlóért adni, azaz cserélni.
ujg.

tek = hasonló (gleich, áhnlich); teng = sík, egyenes, rend, sza
bály, vezérfonal (Eichtschnur); ícw</lemek = igazítni, rendbe
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hozni, elrendezni; tengeémek—egymással fölérni (sichgegenseitig aufwiegen), egymást segitni.
csag. teg,tig,dek, dik = hasonlóan, mintha (mentig — minten—gleich
mir, b&rirdik = mintha menne, a menéshez hasonló); tegiz\
tigxz — sima, sik, lapos, egyenlő; teamek = érdemes (werth), föl
érni (aufwiegen), megfelelni; tegev, tegié = elégséges, megfe
lelő, érték, a mi fölér (was aufwiegt); tegismek, tikmmek =
egymással fölérni, kicserélni, elcserélni, egyet a másért adni;
teng = egyensúly, rend, ellensúly; den, dm = sima, egyenlő,
hasonló, egyenes (ne dinlu, ne denlü=: milyen ? miféle ? mi
hez hasonló — was gleich ?); teng-tüz = egészen egyenes,
egészen sik; tenlik = egyenlőség, érték; fentinek, denlemék =
mérlegelni, próbálni; tengsemek, dimemék = fciegyezkedni, az
egyensúlyt kölcsönösen helyreállitni.
kir. tik, tig, tigiz, ting (lásd tek, tegiz, teng), %mek, tijmek =
megérni (werth sein).
oszm. den = egyensúly; defilu = annyi mint, értékű (im Werthe von);
denmek, defternek = megfontolni (erwágen), megkisérteni;
dejmek = megérni (werth sein); dejismek = cserélni.
alt. tifi —sima, sik; tij, dij = hasonló v. olyan (gleich), sik (eben);
í£Á;si = sík, egyenes.
jak. tdn = sima, sík, hasonló; tórtniá, táwnibin = összehasonlítod;
tánnii = kinyúlni, kiterjeszkedni (tul. lapossá, síkká lenni).
k. k. teg = hasonló, mintha (gleich, als wenn); teng = sík, egyenes;
tengniiben = egyengetni.
csuv. tan, %is=:sima, sík, egyenes, hasonló; tanáé = egyenesedni;
taíiastar = egyengetni, egyenesítni.
A fölsorolt szókincsnek mind hangilag, mind fogalmilag szoros összefüggéséhez nem kell bővebb magyarázat.
184.
Ter, tir, tes, tis — mozgó, mozgékony, gyors, eleven, élénk, meg
mozdulni, mozogni, élni.

ujg.

I. — r.
téri, terk — sietős (eilig), biztos (sicher), fürge (behend), jó,
fris; terkin = rögtön, gyorsan, sietve; térik, tirik = eleven,
élet; íirikmek = elevennek lenni, élni.
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csag. téri, tiri, tirik — gyors, fürge, sebes, élénk, eleven); tirilmek
= élni; í m m e k = megmozdulni, mozogni; £mtmek = mozgatni, megindítni (rührig machen); íirgüzniek = éltetni (beleben).
alt. tiril = reszketni, remegni (tengeri tirler = az ég reszket. Bud.
Eadl. után); tür=gyors, sebes, fürge (hurtig, flink); türü =
eleven.
jak. tilin, tiláhm=zmeg v. föl elevenedni; íiÜnnár = éltetni, életet
önteni (beleben); íiZli = az élet.
oszm. diri = eleven ; tirilmek = fölelevenedni; tini, tiril = remegő,
reszkető.
csuv. ciri = eleven; cir'ü = föléledni, újra élni (aufleben); cir'ú=.
éltetni, életet önteni (beleben).
II. — s, z.
csag. tes, tez, tiz = gyors, élénk, sebes, sietős (nem persa eredetű
mint általánosan hiszik); íiskinmek=gyorsnak lenni, meg
mozdulni, mozogni, remegni; tizlemék = sietni.
ujg. teskinmek=mozogni, mozdulni (sich bewegen),
alt. tes = futni, szaladni, elszaladni, megfutni.
jak. tóskiliá = veszedelemtől menekülni (von einer Gefahr davon^
laufen); tósi=iszonyodó (scheu), iszonyodás (Scheuheit).
185.
Ter, tir — nedvesség, izzadság, nedves, fris.
csag. ter, tir = izzadság, nedves; í<?rlemek=izzadni; íeretmek =
megnedvesítni.
oszm. ter — izzadság; tere = fris (tere jag = fris vaj, ter taze = egé
szen friss, vonatkozva vmely test nedvez, zöld állapotára);
terlik = izzasztó takaró (Schweissdecke), izzasztó ruha v.
kendő (Schweisstuch).
jak. tirit = izzadni; tallia = izzasztó takaró.
csuv. tir, tar=izzadság.
Itt is ki kell külön emelni, hogy ter nem persa kölcsönvétel,
hanem valószinüleg megfordítva van a dolog.
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186.
Ter, tir —tisztátalan, ügyetlen, fordított.
ujg. ters = barbár, ügyetlen, rossz.
csuv. íms = piszok, mocsok (Unrath).
oszm. teres, terez = rossz, tisztátalan, kényelmetlen, kellemetlen;
ters = fordított (verkehrt), rossz (schlecht, ungerathen —
innen ters khane = arsenal,
tisztátalanok helye, mivel
itt kezdetben csak hitetleneket alkalmaztak).
Ters-t továbbá acsag. íeskeri-ben fordított is föl lehet ismerni,
melyből az r kiesett. Képzését illetőleg v. ö. ic, ickeri.
187.
Tű, kii — nyelv (Zunge, Sprache), szó, beszélni, kérni, kívánni,
könyörögni, koldulni.
ujg.

ül = nyelv (Zunge, Sprache); tilék = kívánság, kívánat;
tilekei — koldus; tilekli = a, kinek kívánsága van; tilmeci =
tolmács (tulajd. beszélő).
csag. tű, tilek (mintfönt); tiléi = kém,tudósító; pernek = beszélni,
kérni, kívánni; íiZenmek = magának vmit kívánni, koldulni;
tilmané = tolmács; íiZmürmek = kívánsággal v. vágyakodással
tekinteni vmi után.
kir. faZemsek = tolakodó, rábeszélő; íiZdik = fecsegő.
alt. tilmes = tolmács; tilmeste = fordítni(übcrsetzen),tolmácsolni;
í^bilen, tilbirge — sóvárgónak, epedőnek lenni v. sóvárogva,
epedve tekinteni.
oszm.dil=nyelv (Zunge, Sprache), hír, tudósítás; dilemek = kol
dulni; dilenzi = koldus.
jak. til (mint föntebb); ííZbas = tolmács; ííZla = tudósítni.
k. k. tél=nyelv (Zunge).
CSUV. kil'= imádság,kérés; cil = nyelv (Zunge), kiejtés (Aussprache);
kil'-giY=imádkozni.
kaz. kelja,, teljíi =kérni, könyörögni, imádkozni; keljem = kérelem,
kérés, könyörgés, imádság.
Yajjon a csag. oszm. íimek, temek, oszm. dijmék, demek=:
mondani, beszélne nem származik-e ettől a tőszótagtól ? Erre a
föltevésre nagyon csábít az alt te, csuv. té — beszélni, szólni (sprechen, reden).

TÖRÖK-TATÁR NYELVEK ETYMOLOGIAI SZÓTÁRA.

429

188.
Tin, tim, tin, tinc — lélek, lehelet, lélekzet, lélekzetvétel, lélek zeni, magát kifújni (sich ausschnauben), nyugodni, nyugodtnak v.
csöndesnek lenni, megszűnni (aufhören), meghallgatni.
ujg.

ím=lélek, lélekzet, lehelet, gőz v. pára (az utóbbi jelentés
ben e szó a törökben és új-persában dem alakban is megvan.
Iráni származása tehát határozottan téves); ímmak = lélekzeni; ímikli = lélekző, élő; tinlik = eleven, lelkes . (belebt);
ting, tinc = csöndes,nyugalom; ímtürmek=megnyugtatni.
csag. tin, tem, dera = lélekzet, lélek, gőz v. pára (tin kilmak=élni,
tem almák = magát kifújni (sich ausschnauben), lélekzetet
venni, tem birmek = nyugalmat megadni — Euhe gewáhren);
ímmak, tinc (mint fönt); temlemek, demlemek, dem urmak =
gőzölögni, párologni (theáról); tmclamak = magát megnyug
tatni, megnyugodni; ímlamak, íinlemek = csöndesnek lenni,
meghallgatni, hallgatni (anhören, zuhören); tinik (su) =
állott, leülepedett víz.
alt. tin = lélek, élet, lélekzeni; ímdu = eleven; ímis = a föllélekzés, nyugvás (v. ö. tinc); tim=nyugság, béke, csönd; thnl =
csöndesítni, elhallgattatni.
0$zm.dÍTimek=nyugodni, megszűnni, fölhagyni (aufhören); dinlemek = magát csöndesen viselni, meghallgatni (anhören, zu
hören) ; dmdürmek=:lecsillapítni.
jak. ím = lélekzet; ímnak = élő, eleven (belebt); tin, ímabin =
lélekzeni.
csuv. tin = értelem, öntudat; tiwla = ráemlékezni (sich entsinnen).
k. k. íáw = lélekzet; íéwanerben=kipihenni, kinyugodni.
A szókezdő elhagyása következtében tinc, ténc-ben keletke
zett a hasonló jelentésű iné, enc, mint:
ujg.

inc = nyugalom, csöndesség; alt. ewcü = nyugalom; encik =
nyugodtnak vagy békésnek lenni.

189,
Tir, tor, tür, tör, til, tel — törni, összetörni, összedarabolni,
összetörni, zúzni (zerstossen), áttörni, lyukasztani, porrá tenni
(zerstáuben).
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L — r.
ujg.

íorlamak = összetörni, porrá tenni, összeesni, romba dőlni;
tor = por.
jak. tir = keresztülvágni, áthasitni; íírit == összetépni; íírinkala =
kis darabokra hasitni; tir=hasadék (Spalte).
csag. tirim = töre'dék, darab; íire = vmely családnak ága ethnikus
értelemben; íorgamak = összedarabolni, összetörni; törselmek = letördelni v. aprogatni (abbröckeln), lassankint össze
törni (innét az oszm. örselemek = magát megtörve érezni);
törtmek = összezúzni v. megtörni (zerstossen); íörtülmelí =
elmállani, apróra töredezni (sich zerbröckeln.
oszm. dirim = darab; dörtmek összezúzni, zúzni (zerstossen, stossen); törti=hulladék, seprő, alja, sarok (Abfálle, Hefe, Absatz).
csuv. tordu = vmely család ága.
A szóvégzö r-nek 2-be való lágyulása folytán e tőszótagot
még a következő alakban lehet fölismerni.
II. — z, s.
tos = darabokra töredezni, összetöredezni (sich zerstückeln);
tosklr = összetörni, eltörni; íodn = por.
csag. toz = por, darabocska, morzsa (Bröckel — v. ö. ujg. tor);
tormák = porrá tenni (zerstáuben); to£ang = puha föld (weicher Boden), por; íozanglamak = porozni (staubén).
kaz. tozgak — poreső.
jak. tosun — törni, szét v. kettéválni (entzweien); fosut = vmit
összetörni; íostu = ketté (entzwei).
alt.

III. — l
csag. tilmek = törni, áttörni; tilim. = törés (Bruch), darab; íiZimgac
darabocska; tüük=áttörés (durchbruch), lyuk, lóláb nyoma;
tilm = darab, áttörött, kivágott (tilin-tilin = darabonként).
oszm.íicZmek = áttörni; delik = lyuk, áttörés (Durchbruch); delinmek = lyukat v. léket kapni.
jak. dülbi = szakadás, hasadék (Eiss, Spalte); daZbárit = szét v.
megrepeszteni, meg v. fölpukkanásra vinni (zum Platzen
bringen).
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És végül a dentalis szókezdő még c-re és sibillansra válto
zik, mint:
IV. c, s —.
CSUV. cií = össze.v- szétdarabolni, összevágni (v. ö.til = törni); sjür
elrothadni, darabokra törni, összemorzsolni (zerbröekeln).
alt. ciri =. elrothatni, törékenynyé, gyöngévé válni (gebrechlich
werden).
csag. cürümek, cwrükmek—elrothadni; c/irük, cwrüken = gyönge
(gebrechlich, schwach).
jak. siti = lusta (fául),
Tir, til-wél v. ö. továbbá kir, kii 91. §. Az utóbbiak szigo
rúan véve ehhez a szócsaládhoz tartoznak.
190.
Tir, tiz — támaszték (Stütze, Lehne), térd, könyök.
ujg. tirkek, tirkuk = támaszték, oszlop.
csag. íiremek, tirkemek = támasztani; tirek = támaszték, oszlop;
íirsek=könyök; tiz=térd.
kir. tireö = árbóczfa, oszlop; íireöüs = támaszték.
OSZm. direk = oszlop; íZirsek = könyök ; diz = térá.
JBk. tira,n = megtámaszkodni, támaszkodni; írná = támasztani;
tirábil = támaszték.
k. k. ícrál = támaszték; tórirben = támasztani. ;
csuv. cire, éir bossi = térd.
A térd és könyök szavak ugyanazon tőszótagtól való szár
maztatása 1) mind a két testrész alaki hasonlósága 2) a kölcsönös
hangviszony folytán van igazolva. Mind térd mind könyök szósze* rinti jelentése támasztó pont, mert valóban egyik a test fölső, má
sik alsó részének támasztására szolgál.
191.
Tob, töb, cob, cob — rakás, tömeg, gömbölyű, vastag, gömbalakú,
összeguzsorodni, összekuporodni, gyűjteni, együtt (zusammen).
I. t —
csag. tob, top = rakás, golyó, csomó, cserje; topi — gömbölyű, fél-
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gömbforma sapka Khokandban; topok = vmely kötél csomója;
íojjcak—kövér, gömbölyű ló ; topie, töpie (töb bije ?)—kövér
gömbölyű kancza ; tö^e, tiipe, tipe = domb, fölső rész, fejtető;
íoplamak = gyűjteni; íöplenmek=: gömbölyödni, hegyeződni.
OSZm. top = golyó, lapda; tepe — csócs, domb. V. ö. tek = gömb
és töge = domb 182. §.; topalak, íombalak = egészen göm
bölyű (kugelrund); ío^al = görbe, sántító (tulajd. vmely tag
összehúzott gömbölyű alakja).
kaz. üíialasmak=összekuporodni, magát összehúzni.
csuv. tűbe = magaslat, domb, fönt; tübek a madarak búbja, bó
bitája.
alt. töbö, íö&e = domb.
II. c —
csag. cofrulmak = csomódni, keveredni, kuszálódni (sich in den
Knaul verwirren).
ujg. co&runmak = összeguzsorodni (zusammenschrumpfen), öszszejönni.
Mind top mind cop közel rokonságban vannak tom, jom, comval (177. §.), sőt a szó szorosabb értelmében az utóbbiak.synonimái, a mennyibén együttvéve a g ö m b ö l y ű , ö s s z e g y ű j t ö t t
sb. fogalmát fejezik ki. Meg kell még itt továbbá említenünk, hogy
cob, com, cum az összekuporodás mellett a f ü r d é s , lebukás (sich
ducken) fogalmát, a mi összekuporodás folytán történik is kifejezi.
Ezek következtében e családba tartoznak még:
csag. cummak
alt. com
az.
cöramek = fürdeni, lebukni, (baden, sich untertauchen).
OSZm. ci?nmek
csuv. cum
192.
Tok, toj, tot, tut — sűrű, szilárd, tömött, sok, tömött, sok, tökéle
tes, jóllakott, tele — megerősítni (fest machen), tartani, tömni,
tölteni, jóllakni, tökéletesítni.
I. - k J .
csag. tok = tele, jóllakott, csöndes, nyugodt, higgadt; tok\xik = bő
ség, gazdagság; tokmak=megtöltő (Anstopfer), mozsártörő,
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kölyű; íoMamak = etetni, jóllakni; ío&tamak = csöndre birni,
csöndesitni, csillapítni, megállapodni (inne haltén), föltar
tóztatni; toj—jóllakás, lakoma, ünnepi evés ; tojum. = gazdag
ság, zsákmány; fo/garmak = jóllakatni; #o/magur=telhetet
len (Nimmersatt); tojmak = jóllakva, tele, áthatva lenni
(innen tudni, érezni, észrevenni. Az utóbbi jelentést ugyan
gyakrabban jelölik íií/makval, de az alhang felhangú ö, ü-re
is változik, mint tqjők, tűjük = tudatos, tudó, érző— tö/üklük
= érzet, öntudat).
€SZm. tok=jóllakott;
ífo/mak= jóllakni; dujmak = érezni, tudni
(empfinden, wissen, fühlen); toj = ünnep, ünnepi evés, la
koma (és innen düjün = ünnepnap, tulajd. toj v. töj-gun =
ünnepnap).
az. tok— jóllakott; foglárnak = etetni, hizlalni; íoitlu = kövér.
jak. toktu.8, íofctubun == megállapodni, megállni; toktot — föltartani,
vkit föltartóztatni (aufhalten, jem. anhalten).
csuv. íw/cta = megállapodni (innehaltén); toj = lakoma (Festessen);
íwran= jóllakni (sich sáttigen).
k. k, tok=jóllakott;
ío/cpak — tuskó (v. ö. csag. tokmak); toi = la
kodalom; £o&terben =megszűnni (aufhören).
Tok-hoz = jóllakott, tele tartozik 1) megváltozott belső hang
gal tik is a csag. oszm. fi/cámak = megtölteni (voll machen), tele
tömni, megtömni, tömni; tik'm, tigin = szűk, szoros, etlömött, el
dugult; tik (v. ő.. sik) = szűk, keskeny; íi#izlik = szűk nyilas, szo
rulat; ükeié = dugasz ; tikilmak= eldugulni, eltömődni szavakban;
2) változott szókezdővel, t. i. c-vel a következő az "elején fölsorolt
jelentésekkel rokon, sőt synonim tömeg, sokaság, hatalom, gyűj
teni, szaporitni jelentésű fogalmak, mint:
ujg. cok = hatalom, nagyság, méltóság, erő.
csag. co/í;rnak = szaporitni, gyűjteni.
oszm. cok — sok, igen (sehr); co</almak = sokasodni (viel werden).
jak. cuoírai = vmely rakáshoz, csoporthoz állni; cuogu& =
összeállni. És
3) felhangú belső hanggal, mint:
ujg. tök = sok, számos; tökün = egészen, tökéletesen; tökeilik
= bőség, tökéletesség, áldás.
NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. X I I I .

.
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csag. tükel, töküz = tökéletes ; íwA;ellemek = tökéletesítni, meg
tölteni, k i e g é s z í t n i ; tükün = tökéletes, bevégzett.
OSZm. íZMfcelli = m i n d , mindnyája, együttvéve.

Továbbá a tok, tuj (szilárd, erős, tele) tőszótagot m é g tag,
íit?'.—kötni, megerösítni t á r g y a s jelentésű változatában is találjuk
m i n t e szócsalád etymonját.
alt.

tuj, Í M = k ö t n i , megerösítni (befestigen), lezárni, e l z á r n i ; tujuk
megkötött, zárt (tujuk süs = vers, kötött beszéd; csag. tujuk
= v e r s ) ; íM?'ukta= zárni, l e z á r n i ; ímincek, t ü g ü n = csomó,
gomb (Knoten, Knopf).
csag. íMJmek, tügmek=kötni,
kapcsolni, c s a t o l n i ; tüjüm, tügüm =
csomó (Knoten), bokor v. csombók (Masche), botyk a f á b a n ;
% m e , íMj'inie = g o m b ; íiyülge = csomó az ostor v é g é n ; í?yemek, íüjlemek = fölrakodni (aufladen, tulajd. fölkötni, meg
t e r h e l n i . Vájjon n e m íM?'e; a l t . í ö ö ; csuv. töve; oszm. deve =
teve alapja-e e tőszótagnak — e szerint teherhordó állat,
ellentétül ul&k-hoz — szaladó v. n y a r g a l ó á l l a t ? ) .
oszm. düjüm, döjm.e = csomó, g o m b ; eÍMjmelemek = begombolni.
jak. tiai, tiájábm. = vmit v m i r e r a k n i , pakolni (kötni?).
csuv. tije = r á r a k n i , terhelni (aufladen); tüve = csomó, kötés ( B á n d ) ;
íMmme = gomb.
II. — í.
ujg.

íoíu, íítíu=jóllakot, tele; íoímak= jóllakni (satt werden);
íoíurmak= jóllakatni; íMímak = érzeni (fühlen, empfinden),
megfogni (fassen), fölvenni, tartani (v. ö. csag. íojmak, tujmak); íMía, ÍMÍSÍ, ÍIÍCÍ = tartó, tartós, mindig; íMíruk == tartó
(Behálter); íMíusmak = verekedni (raufen), egymást megra
gadni vagy t a r t a n i ; íMíkak = ajak, orr (Schnabel —tulajd.
megfogó, megragadó).
csag. íMímak = tartani, megfogni, erősen tartani (fest haltén), meg
kapni, megragadni; íoí=rozsda (a vason), tul. a mi a vasra
ragad. Pl. pas tutmak = rozsdásodni (persa pas = rozsda szó
tól). V. ö. magy. rozsdát fog; íMíak = háborútúsz (tulajd. a
kit tartanak); íMíak, ái£fZak = ajak (v. ö. ujg. tutkak); tutku
fogás (Griff), nyele, füle (edénynek — Henkel); íMűum = tele
marokkal (handvoll — a megfogott), íMíkun = elfogott (gefan-
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gen), elfogult, szomorú; tutluk, tütek = hebegő (elfogult
nyelv); íwí=füst (vastag sürü légkör) v. ö. íoman = füst és
tom 177. §. sűrű, homályos.
kaz. rátíurmak = megtölteni; tutak = fogás, fogó (Griff);
tutw=
akadály, gát; íoí=jóllakott; íoíu = jóllakottság; íoíor = jól
lakatni.
k. k. íwíarmen, duderhen = tartani, fogni (haltén, fangen).
csuv. Hí=fogni, tartani, kapni (fassen, haltén, erhalten); tot= jól
lakott, tele ; tolla, = jóllakatni; tüdüm — füst; ráiíüm =
sötétség, homály. Az utóbb említett két szó legjobban bi
zonyítja a rámán és tum (1. csag. tut) között fölállított ha
sonlatot.
A csuv. tárgyas fogni, tartani jelentésű tit alak arra emlé
kezteti, hogy a tőszótagnak ez az alakja másutt is, még pedig át
vitt eltiltani, azaz v i s s z a t a r t a n i , t a r t ó z t a t n i értelemben
van meg, ennek következtében tehát a jelen tőszótaghoz kell számítnunk; mint
ujg. ráírnak = eltiltani, vmitől tartóztatni; ráíikli = visszatartóz
tató, eltiltó (Abhalter, Verwehrer).
csuv. ílíar=tartóztatni, eltiltani, tiltani (alt. tuttir = eltiltani).
csag. ráírnak és rájmak = eltiltani; rájmagur=készséges, azaz a ki
semmit sem tilt el.
oszm.ráíiz= ellenkező, veszekedő, tlZciZ cl ki mindent eltilt.
Budagov tij-t ráw-ből = csöndes, nyugodt származtatja, de hi
básan, mint a jelen összeállításból kitűnik.
193.
Tok, tog — följönni, fölszinre jönni, magasodni, keletkezni, szü
letni, szülni, nemzeni, születés, születésbeli rokonok.
ujg.

tok = gyermek; ío/cmak=keletkezni, kibújni v. sarjadzani
(aufgehen), születni; toka,— szokás, szabály (das aufgekommene), királyfi (Prinz — v. ő. tőre = királyfi, törvény és tő
reinek = nemzeni, létre hozni, teremteni) születéstől fogva;
ío/car = kelet (Ost), napkelet; ío/cukli = föld szülötte.
csag. toka, = fej (Oberhaupt), fölügyelő, törvény; ío^mak = kelet
kezni, felkelni (a nap), születni; togu = napkelte; ío<7Us =
születés; íogkan (uruk) = rokon (bir togkan = édes testvér —
28*
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leiblicher Brúder); togm.fi = rabszolga (tulajd. bennszülött,
szépítő kifejezés a nagyon rossz néven vett kul helyett.
oszm.dogmák, íZoomak = születni, keletkezni; dogma = születésű
(von Geburt).
jak. tagis, íaA;sabin = előjönni (hervorkommen, hervorgehen), ki
menni; dagd&i = emelkedni £(sich heben), nagyon megduzzadni, föltornyosodni; dag&txcci = nagyon megdagadt.
csuv. tok = kimenni, következni (herausgehen, hervorgehen).
alt. tuu = szülni; tuul = születni.
A mint a jak. tagis, csuv. tok emlékeztet a nyugati és délkeleti törökségben nagyon használt rokon ci/c-ra = kimenni, kiszállni,
és melynél fogva cik, cik=i kimenni, kijönni, eredni értelemmel
szorosan véve ide tartozik. V. ö. alt. éneden cikkan = anyától lett,
anyától született, ép oly világos a föntebbi összeállításból, hogy a
csag. oszm. tak, tag, dag, csuv. tu, alt. tu = hegy,.domb, magassága
felemelkedés alapfogalmánál fogva szintén ide tartozik. Tok-hoz sorakozik továbbá a legközelebb rokon jok = magas, fönt (1. 7. II. §.),
és mind a kettőnek középalakja a k. k. fogsu — íöl (hinauf); toktarmen = fölfelé menni (aufwárts fahren) stb.
194.
Tol, dol — körül, köröskörül, körben mozogni, körüljárkálni,
körülvinni, bepólyázni, bebonyolítni.
csag. íoíamak, foZgamak = polyázni (wickeln), bepólyázni, keringni,
forogni, csavarni, pólyálni, gj^öngyölgetni (winden), fájdalom
tól összehúzódni, szülésfájdalommal lenni; íoZag = kapczaruha ; tolxik, íoZgas = csavart (gewunden, geschraubt), görbült
(gekrümmt), fájdalom; toZanmak, to£ganmak = körben mozogni, foZasmak, fo/oasmak= járkálni, körüljárni; tola,j, tőle]
= kör (Zirkel), gyülekezet; doZana = forgószél.
oszm. c?oíaj = kör (Zirkel, Bereich, Betreíf), -ért, miatt (wegen, fürwegen — ben den dolaj= miattam. V. ö. arab dair = miatt
é's daire = kör); doZanmak= járkálni, körülvéve vagy körül
zárva lenni; rfoiandirmak = megcsalni (tulajd. vkit megjár
káltatni); dolsbsmali — járkálni, körüljárni; rfoZasik = kerülő
utakon, görbe.
az. dolfxj = környék, kör (dolajini almák = vkit körülvenni —jem.
umringen); doli =forgószél; cZokmac = kör.
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alt.
jak.

tolu = forogni.
tul = körüljáró, megkerülni; tula, = kerülő, kerület (Umkreis),
köröskörül; tidalé, = körülvenni (umgebeu); gömbölyitni, kerekitni (abrunden).
k. k. íoíganderarmen = körülvenni (umringen ; íoZgirben = csavarni
• (winden).
Tol-t csak föltevéskép soroltuk föl mint tőszótagot, mert nem
szabad elfelednünk, hogy a csag.-ban más alakunk van, t. i. taul,
távul = bepólyálni, körülcsavarni (umwickeln), forgószél, a mi azt
sejteti velünk, hogy itt tak, tek-t (1. 182. §.) tekintsük alapszótag
nak. A gutturalis szóvégzőnek ilynemű egybeolvadása majdnem
rendesnek nevezhető (v. ö. sakmak és saidmak, sGwnilmak = őrizni,
őrizkedni.
Tol szókezdőjét végre a rokon c-re változtatta; innét: colgamak = göngyölgetni (wickeln), coZgau, coZgak = kapczaruha; coZgasmak = bebonyolódni (sich verwickeln).
195.
Tor, tűn, jon, jün — fölület, takaró, ruha, gyapjú.
csag. ion = ruha, a ló szőrének szine; tám = bőr, gyapjú (v. ö. japaj
= takaró, gyapjú); jong = gyapjú (Lugati Fazlullah Khan
szerint); jün = dísz (Zierde); íottanmak = ruházkodni (sich
bekleiden).
alt. ton = takaró, lepel, fölső ruha.
kaz. zon = gyapjú, madártoll; tun = fölső ruha.
oszm.do?i = &\ső nadrág (is ton = belső ruha); donatmak = diszítni;
ékesítni; <io/ianmak = kivilágítni (illuminiren), fölcsinosítni,
ékesítni (ausschmücken).
csuv. sjun = gyapjú, madártoll.
jak. ön — gyapjú.
Az utóbb említetthez, t. i. a tőszótag jak. alakjához sorako
zik hangilag ön, öng = szín, külső (Aussenseite. V. ö. 64. §.) és az
utóbbi család [eszejárásából épen nem nehéz a kettő rokonságát
fölismerni.
196.
Tur, tor, tür, tör — elől, fönt, elől levő, előhozni, teremni, terem
teni, fölállítni, állítni, állni.
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I. — Ö —.
ujg.

tör — legfölül (obenan), előtt (vor), diszülés (Ehrensitz. —
E szónak ellentéte éden, idén = a legalsó ülés a sátorban,
eredet ?); törümek = előjönni, kijönni, kibújni, fölébredni
(aufkommen, hervorkommen), világra jönni; tőrük, türük és
törükli = teremtmány, lény, a mi előjött, fölébredt (das Angekommene. —''Nekem úgy tetszik, hogy ebben a szóban van
meg a Türk = török tulajdonnév etymonja, eredeti jelentése
szerint t e r e m t m é n y , l é n y , e m b e r , mint hasonlót
más nyelvekben is vehetünk észre); törü = törvény, szokás,
divat (tul. a mi fölkerekedett, fölkapott — das Aufgekommene); tőre = királyfi (Prinz —legfelső), pánczél (fölső ruha);
törütmek, töretmek = előjövetni, teremteni.
csag. tür, tör = elől, díszülés, legfölsőbb rész , felszin, külső
(Aussehen), alak (a f ö n t és k ü l s ő [Aussehen] azo
nosságát illetőleg v. ö. jüz = fönt, alak 65. §.); tarlük = fajú,
nemű, alkatú vagy alakú (von Art, Beschaffenheit oder Gestalt — ni türlük = milyen, miféle?); fóré, töretmek (mint
fönt); türmek = fölemelni, föltürni (szegélyt).
alt. törö = nemzeni, létre hozni; tör = legfölül (obenan); töröl =
nem (Geschlecht); törömel til = rokon nyelv.
jak. töröt = szülni; törüö = születni; törül = származás, faj, nem
(Herkunft, Geschlecht).
k. k. törirben = szülni.
csuv. tőre = biró (legfölső); tört = szülni.
II. — o, u — .
csag. tnrmak = fölkelni, keletkezni, lenni; íwrguzmak — fölkeletni
(aufstehen lassen), fölkelteni, fölébreszteni; íwrgalamak =
lassankint fölemelkedni; íwrgalan = fölkelés (Aufstand), láza
dás; turgak = őr (oda állított alkalmazott); tarák = állás
(Stand), állóhely; törlamak = fölakasztani, fölállítni; tor=
hurok, háló, verem, csapda (tulajd. a fölállított; torlak = füg
göny (a fölfüggesztett).
OSzm.ítaruk = legfölsübb vég, csúcs, tető (Gipfel, Spitz); ítarmak
= állni (nem pedig fölállni, minthogy az utóbbit kalkmak-val
[lásd 73. § ] fejezik ki).
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jak.

íwr= fölállni, fölkelni, fölemelkedni, állni; íoruor = fölállítni;
fo?*ui = vmi előtt állni, vminek élén állni (vor etw. vorstehen);
íorut = kinyúlás, kidülledés (Vorsprung).
k. k. tori — folytonosan (stets); fwerben állni.
csuv. tur = fölállni, fölkelni, állni; tur&s = állítni; turil = elállni
(abstehen).
alt. tur = állni, fölállni, fölkelni, élni; íwrumdu = magas, emel
kedett.
A szóvégző r mouillirozása következtében még a következő
ket kell ide számítnunk: tuzak = csapda, hurok, háló (v. ö. csag.
turak); ujg. tüzmek*) (tizmek) = fölállítni, föltűzni, fölszúrni (aufstecken — v. ö. csag. türmek) és más tárgyas és vont értelemben
a fölemelés, fölegyenesítés, fölirányzás cselekvésre vonatkozó
szavak.
197.
Tur, tuz — só, megsózott, savanyított.
oszm. turné, turs = savanyított, sózott; turai = sóval savanyított
zöldségek; tuz = só; íw^latmak = besózni.
jak. tar = megsavanyodott t e j ; tus = só.
csuv. tuvSLT = BÓ; íwvarla = sózni (itt is meg kellett az r szóvégző
nek lenni, mely gyakran változik v-véi).
Tur-hoz sorakozik a ma névszóul és határozóul használt sor,
sur = só, sózva. Első jelentéssel a keleti törökségben lehet találni
(lásd Shaw Grammar of Eastern Turki. szöveg 22. 1.) az utóbbi
ban pedig a nyugati nyelvterület egyes részeiben. V. ö. magyar
só — sav.
198.
Tök, tiig, cök, cük — padló, fenék, alja, örvény, vég, végezni,
elvégezni, kiürítni, kiönteni.
*) Tüz-nek egy rokon mellékalakját tünteteti föl a csag. süzmek, süsmek = fölszúrni, fölttizni, fűzni, szegezni (heften); pl.
közüm anga sözüldi = szemem rá szegeződött.
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I. t —
ujg.

tök, töng, tikig = fenék, örvény (Boden, Abgrund); töngge =
fenékig (bis zum Grundé), végig (bis zum Ende).
csag. tiig, tüng, tög, tig = fenék, alja (Boden, Grund); takinek = ki
esni, kihullani (hajról), kiönteni; tükenmek = végének lenni r
végezni (ein Ende nehmen, beschliessen); í»A;ettirmek = vé
geztetni (bechliessen lassen) ; í»Mlmek = megszűnni (aufhören).
jak. tüg'ák = fenék, alja.
alt. tügön = megrövidülni, bevégződni (sich abkürzen, sich be
schliessen).
k. k. £?7<jrándá = az utolsó (v. ö. csag. tükenmek).

II. 6 —
csag. cökmek — leesni, lerogyni (niederfallen), leguggolni; cö/cünmek leguggolni, lekuporodni (sich niederkauern).
alt. cök = lehullni, leesni, térdet hajtani; cok = leguggolni, áldozás
közben a letérdelésre való szólítás.
Tiik, tög-ben első pillanatra föl lehet ismerni tek tik—sík —
(ebenl. 183. §.) és tüb, töb (1.170. III. §.), melynek az az. tej=alant
a középalakja; igen valószínű továbbá az is, hogy tös (1. 199. §.)
s= vmely magasságból esni, földre esni, hullni a két tőszótag egyi
kéből (töb-üs, tövüs, töüs, tös) keletkezett.
Meg kell végül még jegyeznünk, hogy a jelen tőszótag szó
kezdője még a hozzá legközelebb álló s-vel is váltakozik ; mint:
III. s —.
seknmek, sökiimek— leesni, lehullni, térdre esni (A Kudatku
Bilik szövegében bezanu uftaden-val van magyarázva).
csag. sökmek = letépni, kitépni, kiszakítni, lealacsonyítni, szidni,
gyalázni, tönkre tenni; söA;ük = a mi könnyen leesik, a mi a
beomláshoz közel van (egy homokban növő fa [tamarix] y
melyet, mind a mellett, hogy gyakran jelentékeny nagy
ságú könnyen ledöntenek); sökül, siike\=alacsony, gyönge,
beteg; söftünz==lealacsonyítás, meggyalázás, szitok, átok;
sö&üklemek = gyakran szidni v. gyalázni.
ujg.
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oszm. sögmek, söjmek, söjünz = szidni, átkozni, szitok, átok, gyalá
zás; söhmék=zelválasztani (trennen), elvégezni (beenden);
söfcük = a mi végére jár, a mi elválik, feslik (was sich trennt);
zügÜY — alacsony, szegény. (V. ö. csag. sökül?)
jak. HÖgü = a, szidás; üögás = egymást szidni.
k. k. sö/cerben = fölfejteni (auftrennen).
alt. sökü. — szitok, gyalázás, átok.
A mint s z i t o k , á t o k , g y a l á z á s a tök, cök, sök (alant,
alacsony) tőszótagból eredt, ép úgy származott ellentétképen áld á s , d i c s é r e t ol, al, ul-ból (magas, fönt). L. 11. §.
199.
Tói, tiil, tör, túr — elébe, ellenébe (entgegen), átellenben, szem
közt, a mi vmely tárgygyal szemközt van, az értéknek megfelelő,
értékben fölérő, pótlás (Ersatz), váltságdíj.
csag. íöZemek, ikernek = megtérítni v. megfizetni (vergelten), kár
pótolni, pótolni (entschádigen, ersetzen); tülek = pótlás (Er
satz) ; tüleöci = megtérítő, fizető (Vergelter, Zahler); tűr, tűri
= szemközt, átellenben (í/irisike = kárpótlásul, pótlásul —
als Ersatz); íüZebir, /eZebir = találásért járó pénz (Findergeld
— vmely tárgy megtalálásért való jutalom). Ettől a szótól
származott az oszm. kelebir = találásért járó pénz, ajándék
vmely megtalálás fejében.
oszm. dídenmek = kárpótlást kapni.
jak. tolni = kiváltani (auslösen, loskaufen); tölön = megfizettetni
(bezahlt werden); tölöiii = magát kiváltani; tolobur, tölobm
— találásért járó díj, váltságdíj; tuorü, = kasul, keresztbe
(quer), átellenben, szemközt.
k. k. tóra, — kasul (quer); tölirben = megfizetni.
csuv. tül = átellenben; tül bol = találkozni; tüle = megfizetni, adós
ságot leróni.
alt. tölö, tiile = megfizetni, megtérítni; toli = kiváltani (auskaufen); tol~m = magát kiváltani.
Úgy látszik, hogy tör, tűr, íwor-val szemközt, átellenben az
ujg. türemek, íwrmek — tűrni, eltűrni szintén összefügg. Azt hiszem,
hogy ez a szemköztállásnak, valamely eseménynyel szemben való
állhatatosságnak képes tolmácsolása; innen van aztán ez a szó
lásmód is : bu katkuka türelmedim = ezt a gondot nem viselhettem
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el — szósz érint: ennek a gondnak v. bánatnak nem állhattam
(állhatom ellent?). V. ö. a német stehen, widerstehen és ertragen,
dulden fogalmi tartalmát. A csag.-ban a szóvégző r z, s-re válto
zott, a mi némileg igazolná azt a föltevésünket, hogy a legközelebb
fölsorolandó szócsaládnak a most fölsorolt szócsaládban adjunk
helyet; elégedjünk meg azonban a rokonságra való utalással s tár
gyaljuk töz, tűz stbit külön.
200.
Tös, tös, tüs, tüs — a szemközt levő, szemelőtt levő, előtte lebegő
— mind képes mind tárgyas jelentésben.
ujg. tös, tüs, tüs=zszemközt álló, a mi az értéknek megfelel, áb
ránd (az ész vagy szem elé álló), álom, gondolat; tiisemek =
álmodni, gondolni, gondolkodni.
csag. tüs = szemközt, átellenben, ellen, vmely test előrésze, mell,
dél (Mittag, Süden, azaz mikor a nap a föld átellenében van.
A négy világtájék összeállítása tehát következő, az ősember
tellurikus nézetével megegyező fölfogást tüntet föl. 1) kelet
= öng szószerint elől. 2) nyugat = kat — szósz, hátúi. 3) dél
(Süd, Mittag) = tÖs, szósz. Fszemközt, átellenben. 4) éjszak
(Nord, Mitternacht) =/coí, szósz, alant); íöslemek = a delet
eltölteni (den Mittag zubringen); tóslesmek = találkozni; tüs
gondolat, álom alvás (de csak átvitt értelemben, mert e szóra
a tárgyas ujku van meg), képzelődés (Einbildung), vélekedés
(Wahn), ötlet — egy szóval a mi a lelki szem előtt lebeg;
tüs körinek álmodni, azaz álmot vagy káprázatot (Wahngebilde) látni.
oszm. dus, düéz= szemközt, egyenes; c2wi gébnek = előtalálni; düsxmmek, elgondolkodni, gondolkodni.
jak. tus = a vki előtt levő oldal, a szemközt levő; tusxm = egy
mással szembe állni; tosui = előtalálni; tüsiíö = álmodni.
k. k. tus = ellen, ellenébe, elébe (entgegen); tüs = dél (Süden, Mit
tag) í tüs, tüis = álom.
Ha tekintetbe veszszük a tös, düs szemközt, átellenben, ellen
tárgyas jelentését, nem fog igen merésznek föltűnni, ha a persa
eredetűnek tartott düsmen, düsmsbn, csuv. alt. íwsman; kir. tiispan
= ellen, ellenség szót, tus, düs-töl és a man, men collectiv képzőtől
származtatva szintén ide sorozom.
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Tös, tös-t külön fejezetben soroltam föl, de nekem úgy tetszik,
hogy hangi tekintetben közel viszonyban van tül, t'ól, f«r-vel (lásd
199. §.). Erre a föltevésre az a csuvasz példa csábit, a hol ugyan
azon és hasonló fogalom l szóvégzésű, valószinűleg rokon tőszó
taggal van kifejezve. PL tül véletlen, esemény (Zufall, Begebniss),
a mi valakinek szembe jön, a mi vkivel megesik (was einem zukommt); íwZük^álom, vélekedés (Wahn), gondolat.
,201.
Töz, tüz, tös, tös — sima, sik, egyenes, helyes, irány, sor, rend,
törvény és az illető igei alakok, mint: egyengetni, simítni, kinyúj
tani, kiterjeszteni, igazítni, jóvá tenni stb.
ujg. tüz, tös, íö^ = sima, sík, helyes, tökéletes, egész, síkság, mé
lyedés (Niederung); tözüií, íösün = rendben, egészen; tüzük
szabály, mérték (Eichtschnur), törvény, rend.
csag. töz, tüz, tüzük (mint fönt); töveknek, íö^lemek = simítni,
egyengetni, rendezni; tüz, íi'^en = illedelmesség (Schicklichkeit), mérték (Maass), modor; tüzük, tizik = sov.
Qszm.döz, düz = sík, sima, helyes; düzetmek = rendezni; dizi, dize
= sor.
k. k. toza — egész, minden (ganz, alles).
csuv. í«re = sima, egyenes, igazságos; türüs = tökéletes; tü?'let =
kiegyenlítni (ausgleichen), simítni; tir = sorozni (reihen),
állítni.
A fogalomkör analógiáját illetőleg illetőleg ez a tőszótag igen
emlékeztet jat, jas,jaj-m (138. §. sík, lapos és jaz, jas 134. §. sor,
rend), mint a következő szembeállításokból kitűnik :
jassl, jatuk + töz = sima, sík,
jasak,jasao + tüzük = törvény,
jasaX
+ tizi = sor, rend,
jasamak
+ tüzlemek = kiigazítni, berendezni (herrichten) stb.; és mivel épen jat, jaj-hői egy igei alak, t. i. jaímak
(kinyújtani, kiterjeszteni, feküdni) is keletkezik, azt hiszem nem
tévedek, ha töz, tus mellé a tös, tüs igei alakot állítom. Mint:
csag. íösemek = kiterjeszteni, kiterítni, kinyújtani (tulajd. egye
nesre tenni); főlek=ágy (v. ö. a föntebb fölsorolt összeállítás
folytatásául jaímak = kinyújtani és játok = ágy); íösmek, tüs

444

VÁMBÉRY ÁRMIN.

lebetegedni (niederkommen), leesni, esni (tösken zaj = tábo
rozó hely, letelepedés helye); töáük = lejtős, meneteles, a mi
lefelé megy.
kir. tös, tüs = lejtő lejtős; í/Vsmek = esni.
oszm. <ÍMáemek== kiterjeszteni, kitéritni, beszönvegezni (tapetziren
— szőnyeget kitérítni); düseme — bútor, szőnyegezés (Tapetzirung).
jak. tűs, tüsübm = magasból leesni; íüsár=vmit ledönteni, lebuk
tatni (etw. zum Fali bringen).
k. k. tilsuk = alacsony; ikerben, íüsarmen = leszállni, leesni.
Hangi tekintetben töz, tös-t alig ha lehet tőszótagnak tekin
teni és úgy látszik, a mint már jeleztük (lásd 197. §.), hogy tök,
tüg vagy töb, töv-böl (fenék, alja) frequentativ és transitiv s-vel
származott, talán f e n é k r e m e - n n i (sich zu Boden bégében)
jelentéssel. A mennyire a jelen tanulmányból kitűnik, az igei ala
kot szóvégző s-je csak igen ritkán tartozik a tőszótaghoz.
202.
Tük, tik, cük, cig — dugni, tűzni (stecken), föltűzni, bedugni,
szúrni, varrni (meredek, hegyes, szúró minőséggel ellátott testek
jelölésére), szúró (Stecher), tüske, tű, szeg (Nagel) stb.
ujg.

tüknn = tüske, tövis; cügi = khinai villa, hegyes botocska alakú
evő eszköz.
csag. tikmek = föltűzni, bedugni, varrni; tik = merev, meredek, he
gyes; tóMesmek=feszesnek (steif), meredeknek vagy meredt
nek, merevnek (tulajd. föltűzött) lenni; tikén = tüske, tövis.
kaz. tikmek, cikmek = föltűzni, fölszúrni, rá vagy beleültetni (aui
oder einpflanzen), varrni, növényt ültetni.
kir. tikme, dikme = a, föltűzött, zászló; tikme tas = sírkő. Ezt az
észjárást a csag. tüge =±sirkő, továbbá csag. oszm. tug, tuk =
zászló, eredetileg hosszú, lófarkai díszített pózna szavakban
is meg lehet ismerni.
oszm. dik, dikmek (tik); diki\i = föltűzött, föligazított (aufgerichtet). Pl. dikili tas = oszlop; diken = tüske, tövis; diven (eldiven) = keztyű, eredetileg el-digen = a hová a kezet beledug
ják. V. Ö. k. k. eltek, e\dik = keztyű, tehát hasonló jelentésű
és származású.
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jak.

tik, %ábin = dugni (stecken), megöklözni, varrni; tigi — a
varrás.
k. k. í'égsarmen = eldugni, elásni.
csuv. cik=beledugni, varrni; cigen = dugni; ciZdnjak=oszlop.
Az ujg. tüküxi és cügi szókkal kapcsolatban emlitsük még
meg, hogy ez a töszótak c szókezdővel és ü, i belső hanggal más
hosszúkás, hegyes testek jelölésénél is eléfordúl; pl. csag. cügüv —
tüske; cüí/ = penis; cük=zszempilla; cügi = szeg (clavis) — csuv.
cw#a = penis — oszm. cigi, cu-i = szeg, civileinek = szegezni, beszegezni.
203.
Bag, heg, bik, bog, bük, baj, boj, büj —kötés (Bánd), varázs, bűbáj,
megkötött, megerősített, szilárd, erős, igen, kötni, kapcsolni, csa
tolni, elbájolni, elvarázsolni.
I. — g, k.
tíjg. bak, bek = kötés, kötél (Bánd, Strick); fcaA:laniak = kötni, bi
lincselni, zárni (schliessen),; bik—megerősítés (Befestigung),
kötés, kötelék (Bánd); fo'Minmek, freftünmek, szilárdulni vagy
keményedni; frcfrük = megkütött, megbilincselt, zárt, erősí
tett (geschlossen, befestigt) ; ic/vitmek = zárni, kötni (schlies
sen), megerősítni, megkötni; bök, bük = szilárdság, hata
lom, erő.
csag. bag, bagl&mak (v. ö. bakiamak); bek, bik— szilárd (fest), ke
mény, igen (sehr); frflf/inmak, beginmek = megerősítni, szö
vetkezni (sich verbinden), békét kötni (v. ö. ellentétét araiari
cozük = viszonyuk megtágult, föloldgtt, azaz ők ellenségesek);
beklik = keménység, szilárdság); bog = gomb, csomó, bog,
csontocska v. bütyök (Knöchel); zsinór; bogmak = kötni, foj
togatni (würgen); bogulm&k =.magát megfojtani (sich erwürgen); vízbe fuladni (ertránken); bogán = kézbilincs (Handfessel); bogra = nyakbilincs (Halsfessel); boka,ga = bilincs,
békó, lábbilincs (Fusseisen); bogxrn, bogwoa, bogdak = csomó,
ág, bog, bimbó, nyaláb ; bögüt = gomb, csomó v. bütyök (Knorren); bögeöl, bükeöl = utósereg (vmely menetet bezáró rész);
bőket = gát, töltés (Daniin); ftö/cetmek —gátot emelni, töltést
rakni (einen Damm legén).
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oszm. bag, frar/lamak, bogmafc, bogum (mint fönt); pek = kemény,
szilárd, igen (sehr);fcogca= nyaláb, csomó (Bündel).
jak. bag&tsi — halászháló (v. ö. il = kapcsolni, kötni és ilim = háló);
bögö = szilárd, erős; bogok = karkötő ; bögök=: jó kedvű (guten
Muthes. — V. ő. ujg. bök) ; öö^örgöt = megerősítni; bugxív —
szénakazal.
k. k. bak, bag = kötél, szij; &a#larmen = kötni (binden); bokse =
torok, gége; bektsucmen = megerősitni (befestigen).
alt. pöktö — mdgerősitni, körülzárárni; pökö = erős férfias.
II. —j, v (a torokhang teljes elenyésztével).
ujg. &amak = zárni, kötni (schliessen. binden).
csag. fca/= kötelék (Bánd), varázslat, bűbáj; &a/lamak = elbájolni,
elvarázsolni; &ajgin== ájult, elbájolt, elvarázsolt (megkötött
értelmű erő).
trkm. böjü, biijü = varázslat, bűbáj; fo'yülemek = elbűvölni, elbájolni.
oszm. baali — megkötött, elbájolt, elvarázsolt (bagíni cözmek=a va
rázslást, bűvölést, igézést eltávolitni — den Zauber lösen).
jak. bai, frajabín = kötni, összekötni (verbinden); &«=hatalom,
kényszer (kötés ?); tőjilin) = megköttetni (gebunden werden);
báli, 6allbín=:kényszerítni (kötni?); &alai = vak (V. ö. sok =
keskeny, szűk, sűrű, szilárd és so/cur = vak).
alt. pu — kötél, kötelék, folyónak gátot vetni (einen Fluss dámmen); puuk—gát, tölték.
csuv. JJÜV —töltést csinálni (eindámmen); püve = gát, töltés.
A német Geschenk és Angebinde közti viszonyt tekintetbe
véve hajlandó volnék a csag. oszm. fra^islamak = ajándékozni, egy
más lekötelezni (ajándék által) szót ide számítui. E szerint az ujpersa bachsiden = ajándékozni és az oszm. bachsis, bagiéis szava
kat határozottan török eredetüeknek kell tartanunk.
Bog, bőg-bői a szóvégző gutturalis orrhangusítása után bong,
bong, beng, bonz keletkezett gomb, csomó, bimbó, korall, szem,
mag (Korn), anyajegy stb. jelentéssel.
csag. bonzuk, monzuk = korall, gomb, csomó, zászló; bündük
bimbó, csomó; burz = borsszem, bors; bur£&k = borsószem;
borsó; meng, beng, möng = szem, mag (Korn), gabnaszem,
anyajegy (Muttermaal), jegy, jel.
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oszm.5e?í = folt, anyafolt, anyajegy; benek\i = foltokkal vagy szep
lőkkel ellátott, foltos, szeplős.
jak. mán = szülés következtében származott foltok (Geburtsfiecken).
kir. muk, mug = szem, mag (Korn), folt (v. ö. csag. karamuk =
fekete bogyó; kízamuk = vörös foltok, vörös himlő (Masern);
magy. mag=Korn, Kern.
204.
Baj, bat, bej, bet, bij} bit, boj, bot, böj, bőt, bas, bes, bos, bos — ma
gas, emelkedett, gazdag, tekintélyes, fő (Haupt, Oberhaupt), kez
det, magasság, növés, alak, termet — magasodni, nőni.
Ez a hangváltozásban egészen rendes tőszótag a fogalomkör
kifejtésében is egyike a legszebbeknek és legnevezetesebbeknek.
A rokon fogalmak különbsége a belső magánhangzó szerint van
kifejezve, ez azonban épen nem gátol bennünket abban, hogy a
családágakat a szóvégző szerint oszszuk íöl.
I- —j> 9ujg. baj=gazdag, magát jól biró (wohlhabend), királyfi; bajumaik
meggazdagodni; &ajitmak=meggazdagítni; baját = isten (a
meggazdagító, a legfelsőbb ?); beg = fejedelem ; beg\ik = ura
lom, uraság (Herrschaft).
csag. baj (mint fönt); bajm.ak = meggazdagodni, nagygyá lenni;
foylamak=uralkodni; frajurmak, foy'urmak = uralkodni (beherrschen), parancsolni; bagót, bij&t (mint fönt); baja, baják,
bajiv = öiceg, tekintélyes (tulajd. magasra nőtt).
kir. baj = gazdag, férj (Gemahl), elsőszülött (baj bese = elsőszü
lött gyermek).
kaz. bajaic (orosz bojár) = udvari ember, mágnás; bajá&g= gazda
gon (reichlich), bőségesen, eléggé (hinreichend).
jak. bai = gazdag; bai, öo/abin = meggazdagodni; b% = öregebb
fitestvér, bátya.
k. k. fow = gazdag; big, bik = ínc, törzsvezető (Stammführer).
oszm. baj — gazdag; baj\x = magasság; bej, bég = fejedelem ; baját
— öreg.
alt. pai = gazdag; paitsbk=bőséges (reichlich).
csuv. poj&n, puj?m = gazdag.
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Míg a belső a hang a csuv. kivételével a jelen fogalmat mind
tárgyas mind elvont alakban kifejezi, addig a belsöhangú o és i-vel
különösen magasság, hosszúság, növés és alak van megjelölve; pl.
csag. boj = alak (Gestalt), hosszúság, növés, termet; boj, böj = íü,
növény (tulajd. a növő, a föl v. fölszinre jövő); bojmi, mojim
= nyakcsigolya, nyak, tarkó (Nacken — más testek és tár
gyak magas, hosszú részének megjelelése is); bőjük, bijik =
magas, emelkedett; böjümek, bijimek = iiöm, magasodni.
kaz. 5oj = alak (Gestalt), személy (bojum = én magam); bojat =
kötőfék (V. ö. csag. bojbag = nyakravaló, nyakkendő, nyak
kötő).
oszm.[boj (mint fönt); &o/la = magas; bitjük, foyük = nagy; büjmek,
böjmek = nőni; bijik = bajusz x ).
jak. tö/a = alak, alkat, termet (Gestalt, Statur).
csuv. pü = növés, termet (Wuchs), magasság, tökéletesség.
II. — s, s, z.
ujg.

bas = fej, kezdet, csúcs v. hegy (Spitze); basa, tasra = újra;
frösütmek, bösütmek (bas etmek-ből) vezetni, vezérleni (fejé
nek l e n n i — das Oberhaupt maciién); baséi = vezető, vezér
(Anführer, Leiter).
csag. bas, taskannak, Z>asarmak = vezetni, vezérelni; 6a«lamak =
elkezdeni; tasak, wasak = vme]yhosszú test legfölsőbbrésze,
kalász, nyíl hegye, kezdet.
oszm. basa, bese = fő v. előljáró (Oberhaupt — az utóbbi tekinté
lyes falusi emberek czíme Anatóliában); baska = ismét (újra,
kezdetben).
jak. bas = fej, fő; basllík — a legtekintélyesebb; tasta = előlmenni
(vorangehen); basii = legyőzni (behaupten, überwinden. —
V. ö. csag. basa cikmak = legyőzni, meggyőzni — über
winden) .
alt. pas = fő; pasia = elkezdeni; jfcfíkar = vezetni, vezérelni; pastaűi = első, legelői levő (vorderste); paza = újra.
csuv. pos, pus = fej, kezdet, kalász; pos'ne = máskép, kivéve (anders, ausser); pizík = magas, nagy (v. ö. bijik).
k. k. bas (mint fönt); basa, bazók = uiva, ismét.
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n i . — t, d. :
ujg.

&atuk = magas, emelkedett; batVL — magas; batum&k = ma
gassá v. halmassá lenni; baúi=hatalmas,
tekintélyes (v. ö.
csag. Scyirstb.); bol = növés, termet, alak, magasság 2 ); bötiik
fölnőtt, magas; &öímek = nőni, főlsarjadzni.
jak. bitík = szakáll; Híirdirá = nőni, kibújni (hervorkommen).
k. k. bedek, buznk=magas.
x

) Az oszm. bijík, jak. bitik (úgy látszik, hogy a csag.
Zmrut-ban = bajusz az eredeti v r-vé változott) rokonságát boj, büjvel (magas, fölnőtt, öreg) csak akkor lehet eléggé megmagyarázni,
ha arra a fontosságra utalunk, melyet a bajusznak majd minden
török-tatár népnél, mint a férfiasság és nagykorúság jelének tulaj
donítanak. Azt mondják pl. az oszm.-ban: bijikli oglan = érett ifjú.
V. ö. továbbá a b u r u t k e s i m i = bajusz vágás ünnepet a kirgi
zeknél, tulajdonképen a bajusz megnyirbálása, mely által az ifjút
nagykorúnak nyilvánítják.
2
) Boj, bot (fű, növény általában) jelentését tekintetbe véve
hajlandó vagyok föltenni, hogy oí=fű növény az imént említett
ujgur szótól származik és labiális szókezdőjét elveszítette. V. ö.
bile — ile (-val, -vei); bol — oímak (lenni); bőlüs — ölüs (osztály
rész) stb.
205.
Bak, bek — megnézni, nézni, tekinteni, őrizni.
ujg. karnak = vigyázni (Acht gebén); bakni = figyelmes, vigyázó,
éber; baksi = fölügyelő, jós, próféta, költő, pap (Priester) ;
fea&lamak = körülnézni, széttekinteni.
csag. bakmsbk=vigyázni, ügyelni, figyelni, ápolni (pflegen); bakin- .
mak = engedelmeskedni (tulajd. oda fordulni — zich zuwenden); bakaxüz= fölügyelő, pohárnok (Mundschenk).
oszm. bakmük=:látni, nézni; beklemek = várni, megfigyelni (v. ö.
csag. karab turmak = várni, szószerint látva álni); bekei = őr
(Wáchter).
alt. pak=fordulni vmihez (sich zuwenden), magát alárendelni,
engedelmeskedni (v. ö. csag, bu kul mangga bakadur = ez a
rabszolga engedelmeskedik nekem).
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. X I I I .

29

450

VÁMBÉEY ÁRMIN.'

csuv. pik = kinézni, nézni, látni; jw°&ni = fölügyelet.
Ha e tőszótag alapjelentését pontosan vizsgáljuk, nevezete
sen ha altáji értékét teljesen méltatjuk, akkor bak alatt nem anynyira a látás, nézés mint inkább a hozzáfordulás (sich zuwenden),
magát oda vonzva érzés (sich angezogen fühlen) cselekvését kell
értenünk. Bak = kötelék — 6a/cinmak-val = engedelmeskedni, azaz
magát megkötni, magát ráakasztani, ragaszkodni (sich anhüngen)
némi összefüggésben ez a föltevés talán igazolható volna némikép ?
Hasonló okból hajlandó vagyok bak, bek — sóvárgás, kivánság,
vágy szavakban is a megkötöttség (Gebundensein), egy tárgyhoz
való vonzódás (Angezogensein zu irgend einem Gegenstande) alap
fogalmát fölfödözni. Ezt az illető szavaknak a különböző török
nyelvekben való mai használatából igen könnyen meg lehet érteni;
mint:
ujg. fra/carmak=kivánni, kérni (wünschen, verlangen); bak=z8Óvárgás (Sehnsucht), kedv, kivánság.
jak. bagax = akarni (mögen, wollen), kivánni; baga, = keáv, kiván
ság; bagaid — ingerelni (reizen); vonzani (anziehen — kivan tatni); bagaXak = vmibe belebolondult v. odáig van vmiért
(auf etwas versessen).
Oszm. fr^enmek, bejenmék = megtetszeni (Wohlgefallen finden—
szósz, magát megkötni).
alt. paksátl = magátt bilincselve vagy oda vonzva érezni, kívánsá
gának vagy vágyának lenni; £>aftatíllu = vonzó (anziehend),
kivánságot keltő.
206.
Bal, bel, böl, ol, öl, ül üj — összevágni, elosztani, repeszteni,
repedés, rész, osztályrész, mérték.
I. b, p, v —.
CSUV. vala, = rész; z?aZajas = kis részekre osztani, őssedarabolni,
összemorzsolni; pül= elosztani, fölosztani (abtheilen, eintheilen).
alt. p'öl = osztani; pölgüs = szakasz (Absclmitt), rész.
k. k. balak —seb (bevágás. V. ö. Jarmak==széthasítni és jara,^
seb); &aíta = fejsze, balta.
csag. balta (mint föntebb); ?><?Z == kapa; belő, bejlo = kő ék v. czövek
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fahasításra; belemek = levágni (umhauen), Mvágni; bölmek
osztani, elosztani; bölek = elkülönített, kivül (ausser), sza
kasz (Abthailung), rész; bölüm = szakasz, fölosztá.s (Abtheilung); böliismek = egymás közé osztani.
,
.,'.
oszm. bőlmek = elosztani; böliik=zosztály, csapat.
: .<
II.—-o,ö,ü.

'_>.{ „ \ - r \ ' x '_•

ujg.

ol, öZ = mérték, rész, osztályrész, sors (v. ö.-arab kasam.a==
osztani és kismet = sors); öZemek = részesítni (betheiligen),
ajándékozni í öZek = osztályrész ; öZüs, üliié=£ szakasz, fölosztás (Abtheilung), néptörzs.
csag. öZcek = mérték; iiles, ölüs = svadrony (Escadron), osztályrész; oZca = zsákmány, tulajd. a zsákmány egy része ; öZke,
ülke = provinczia, vmely ország fölosztása.
oszm. öZcü== mérleg; öZcmek = mérni (messen, wágen).
kaz. iilkü — mérték, minta; wíkülmek = minta után vágni.
jak. illlür = osztani; üZázerben = osztozkodni; wítü = rész; ítoZtsas
mértéket tartani, a határidőt megtartani (die Zeit. einhalten).
alt. ide = osztani; ülü = osztályrész.
E tőszótag utóbbi alakjában a szóvégző Ij-re változik s ez
által következő alakokat nyerünk:
'
alt. ?i/e = tag, rész, vers; üjele = elosztani, széttagolni.
csag. ö/e = tag, testrész.
207.
Bal, bol, bel, bil — ide-oda mozgatni, himbálni, hintálni, rázni,
keverni (rühren, mischen), ide-oda dobni, szórni, kiszórni.
ujg. &aünglamak = himbálózni, inogni (sich schaukeln), mozogni
(ide-oda).
csag. balg& = buzogány (Schwingkeule), csép; fraZgalamak = a csé
pet emelni (den Dreschflegel schwingen); froZgamak, f a i n a k
keverni, elegyítni, fölkeverni, fölzavarni (aufwühlen); froZasmak, bul&smak = magát megkenni, bekenni, magát bemá
zolni ; belemek — köszörülni, fenni, ide-oda húzni; beleklemek
taposni (walken), hengergetni, görgetni; belek = kalló tábla
(Walke), mángorló íekercs v. henger (Walze); belsik, beleik
bölcső, hinta; baléik = sár (tulajd. keverék, elegy-belegy
(Maische, Mischmasch).
29*
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oszm. belinlemek = ingadozni, tántorogni; billemek = köszörülni,
fenni; besik (v, ö. csag. beleik) = bölcső.
jak. biliíi, bilihm = himbálni, hintálni; fada,, yw/abin = keverni,
elegyítni; bula,n — elegyedni, elkeveredni (sich vermengen).
k. k. owigirben, owíharmen = bekenni, bemázolni.
alt. pulga = megkeverni (umrühren), keverni, elegyítni; pidg&ák
= zavar (Aufruhr), zűr-zavar.
csuv. pilcik=&áx.
kir. fcoitramak = megbotlani, tántorogni; boltak = göröngyös.
A kir. boZtramak-hoz sorakozik még a csag. ooíramak =
elszórni, szétszórni, porrá tenni; feo<rati = zavar, lázadás (Verwirrung, Aufruhr); továbbá a csuv. ^»wtral=összedobálni (durch einander werfen), összekeverni (vermischen).; ^wdu = kása é® pudwtmak = lázadás (revolte).
208.
Bar, var— birni (habén), lenni, létezni, vagyon, gyűjtemény.
csag. 6<xr = van, neki van (es ist, es gibt, er hat); &arluk=a levés
(das Sein), a birás (das Habén), a lét (Existenz); &arlig =
= gazdag; barim, barum = vagyon, marha, barom (v. ö. arab
mai = vagyon é s marha; szláv lichvo = marha és jövedelem);
frarumtai, fraranta (kirg) = barom birtokba ejtése, rablóme
net (Raubzug — Budagov, Grigoriewnek a kirg. puszta sta
tisztikai adatairól szóló értekezése után); bari, foirca = mind
együttesen (allé insgesammt).
oszm.var = van (es ist, es gibt); varim= jószág, vagyon; varlik =
birtok, lét (Besitz, Existenz).
jak. 6ar=itt]ét, meg lenni (Dasein) vorhanden sein); oari = mind,
egész.
alt. par=lenni, lét.
k. k. bárha, = tarisznya (összecsomagolt jószág); órai, berai =
mindnyájan (allé).
csuv. por = lenni, létezni; poru = élni, lenni, sich befinden); _pornis
= az élet, létei, lét.
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209.
Bar, var — menni, járni, kelnL
ujg.

barmok = menni; &<zrismak = kibékülni (egymáshoz menni),
békét kötni; tarkuluk — menedékhely (ahová menni kell);
frarlamac = savanyitatlan (meg nem kelt — nicht aufgegangen); tárlatnak = megkisérteni (vmit járálni — etw. angehen); baris = mód (Weise), modor (menet); fearik = gazdaság,
takarékosság (menage — menet).
oszm. varrnak = menni; barié=béke; fcaristirmak = kiengesztelni,
kibékítni (eszközölni, hogy egyik a másikhoz menjen); bark
(ev bárki) = gazdaság, háztartás (a ház menete).
jak. bar, öarabin = menni, elmenni.
k. k.
bőreiben=menni.
csuv. pir=menni,
haladni, érkezni (anlangen); pirat = menni
hagyni.
Vájjon nem leli-e magyarázatát a csag. hármak = elfáradni
és varrnak = menni is a jorumak = menni és jormak elfáradni közti
kölcsönös viszonyában ?
Eredeti jelentése szerint barmak-t nem menni, haladni, járni,
hanem elmenni, előrejönni, előrehaladni, elhaladni szóval kell for
dítanunk és a bar tőszótag annyiban függ össze bor, bar-val=:
előre, elő, elől (vorwárts, zuvor), mint körülbelül ajak. ?«annai=
elől (zuvor) és csag. mangmak = elmenni; franczia avant és avancer. Ez okból épen nem habozunk a következő — elére, előrememegelőzés, elől álló fogalmát kifejező szókat is idetartozóknak
tekinteni:
csag. borxm = először (zuerst); borwnki = első, legelői levő; tamás
inak = megelőzni; borún, burxm, murxm = minden kiálló rész,
mint orr, hegyfok, csúcs. Pl. burnuni kirmak=eltompítni,
:
csúcsát letörni, lealacsonyítni.
oszm. burnn = orr, hegyfok; barmok, parmak = ujj (Finger, hegyes
test).
jak. 5arin = nem sokkal azelőtt (kurz zuvor), rövid idő előtt (vor
einiger Zeit); raurun = orr; ?miran = nagy földhegy, földhalom
(Erdberg).
k. k. bar= fölső (előllevő); a bunda előrésze; fewrungo = korábbi
(der Frühere); íwrnirben = elől v. előre menni (vorangehen).
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210.
Bat, baj, bas — alacsony, közönséges, alatt, alant, elmerülni,
alásülyedni, sülyedni, nyomni.

.. .'.'.'-- ::

L

~J-

ujg.

bajik = alacsony, közönséges, közönséges,-aljas, hiú; bajiklik
mulandóság, aljasság v. durvaság (Gemeinheit).
csag. baj&g = alacsony, közönséges, aljas, durva (niedrig, gémein).
0S2m.baja, = alacsony, aljas, közönséges; bajalik = aljasság.
II. — s, t.
ujg. batik, basík= alacsony (nieder, niedrig); basmak = nyomni^
lenyomni; batmak = elmerülni, elsülyedni, bedőlni (untergehen, einsinken); &<ifrumak = elnyomni; bata,r=nyugat, nap
lenyugta.
csag. basmak, batmak, basik (mint fönt); batik = a, mi az elsülyedéshez, elpusztuláshoz közel van (vergánglich); batu, baÚB=
elsülyedés, elpusztulás (Untergang); batka.rn.ak = elsülyedni
(einsinken); batkak=mocsár;
basti = a, nyomás (al basti=
képzelt nyomás, boszorkánynyomás — Álpdrücken); baskié
= lépcső (Treppe).
oszm. basmak=nyomni, vkinek nyomára jutni (baskin vermek =
magát eléretni, eléretni); batak = hiú, veszteség, mocsár;
&aíakci = lump.
jak. bat, batabin = hajtani, üldözni (v. ö. oszm. basmak); batax=.
eszközölni hogy bemenjen (hineingehen machen); batis ==
üldözni; battá = nyomni, elnyomni, sanyargatni (drücken,
bedrücken); batti = nyomás.
k. k. ftaíarmen = le v. lefelé menni, folyón lefelé hajózni; basa,!*men = tiporni, nyomni (v. ö. tap = alacsony és tiporni
170. | - b a n ) .
csuv. pos = tiporni, nyomni; pozin = magát lealacsonyítni, magá
ban vmit elnyomni v. elfojtani; pot = elmélyedni, elmerülni,
elsülyedni. ; . »
A jelen tőszótaggal mind hangilag mind fogalmilag rokon
még bos, boz=üresség, semmiség, elpusztulás, melyet, tekintetbe
véve önálló fogalomkörét külön sorolunk majd föl. L. 221. §.
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211.
•
Ber, bir, ver, vir — adni, ajándékozni.
csag. forrnék, birgn ]
oszm. vermek, vergi J = adni ajándékozni, adomány, adó (Abgabe).
k. k. termen
I
jak. Már, foárábin==adni, oda adni, átengedni; &árik, Uári, Már
= adni (az e—i hangváltozás a csag. bei, Mi, jak. bás, biás
= öt szóban is meg van); 6arin = magát átadni.
csuv. par = adni.; j3arne = adomány; ^arím — adó (Abgabe), adós
ság; parim\a, = adós (Schuldner).
Ber majd minden nyelvben a megengedni (zugeben, gestatten), történni (sich bégében), hagyni (lassen) fogalmát is fejezi k i ;
pl. gide ver = fogj a menéshez (begib dich zum Gehen). A tágabb
rokonságot illetőleg, úgy látszik, hogy ez a tőszótag bar, £>or-val =
birni (besitzen) függ össze.
212.
Berk, berd — szilárd, erős, kemény, jó.
ujg.

berkz=igen (sehr),'erős (fest), megerősített; berkiemét = megerősítni.
az. berk = kemény, szilárd; 6er&itmek = megkeményítni.
jak. frár&ká = igen (sehr), j ó ; bárd=jeles, kitűnő.
k. k. bert = merész, bátor.
csuv. parge = szilárd, erős (fest), egészséges.
Azt, hogy berk milyen viszonyban van bek, pek-xel (igen
[sehr], kemény, vagy hogy egyáltalában van-e vele viszonyban,
'egyelőre csak mint kérdést kell fölvetnünk.
213.
Bil, bel — vmely test vékony része, közép, csipő (Lende). A test
alsó részének jelölése azonos v a s t a g , e s e t i é n-vel; pl. kund =
vastag — kund&g=8zár, nyél (Schaft).
csag. bil, bel = csipő, közép (Lende, Mitte); bilek = billentyű,
(Handgelenk); bilha,g=öv (Gurt, Gürtel); bilekzik. Mlezik=
karkötő; bilékci = bilincs, békó (Fussschelle, Fessel); pilte =
gyertyabél (a gyertya közepe).
oszm. bel = CBipő, közép; derék (Lende).
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jak. bil = termet (taille); bilsak = gyűrű (Fingerring).
k. k. bel = öv, heveder (Gürtel).
csuv. pilik = csipő.
214.
Bil, bel — tudni, ismerni, megjelölni, jel, jegy.
ujg. belmek, bilmek = tudni, ismerni; belkii = jel, nyom; belkülemek=megjelölni; belküsüz = nyomtalan; bilik = tudás, isme
ret, vélemény; bilge, belge = bölcs, okos.
csag. bilmek, belga, bilik (mint fönt); 6iZgürtmek = tudtára adni
(zu wissen tbun, bekannt gebén); bilgiiliik = ismeretes, meg
jelölt.
oszm. bilgi = ismertető-jel; bellemek = könyv nélkül tanulni,
figyelni; &<?Zletmek = megjelölni; bilis = tudás (Wissen).
jak. bil, bilábm = ismerni, tapasztalni; bilis = ismeretséget sze
rezni ; bils&r = ismerős ; belia, = jel, jegy (Zeichen); bülmt:á =
észrevenni, megjegyezni (bemerken); bálak=ajándék (tulajd.
jegy, emlékezet; eszerint tehát semmi köze bölek-hez (rész,
osztályrész mint Boethling akarja).
csuv. pil=t\idm,
érteni; pildir = tudtára adni; _paZla=jel, jegy
(Zeichen, Merkmal), megismerni; ^ l a t u r a n = ismerős (Bekannter).
Ugy látszik, hogy a régibb a\ák pal, bal és pel, bal. A tőszó
tag konkrét jelentése bevágni, bemetszeni, azaz bemetszés, bevá
gás által vmit megjelölni. Hasonló észjárást tüntetnek föl a török
nyelvek ezekben : jar=h&8Ítni, jir = bemetszeni, vésni és jaz = irni;
sür= marni (átzen) és sür=irás, jel 159. §.; &ic = metszeni és bitik
= irás (Schrift). Az i s m e r n i , t u d n i szónak tehát a konkrét
j e g y e k e t c s i n á l n i képezi alapját, másrészt pedig az e l v á 
g á s , e l k ü l ü n í t é s és m e g k ü l ö m b e z t e t é s .
215.
Bir — egy, egyesítni, gyűjteni.
ujg. bir = e g y ; birik, birek, birkin = egyenes, egyedül (einzeln,
alléin); 5mkmek = egyesítni, összegyűjteni (einigen, versammeln); birismek=megegyezni
(sich einigen).
csag. bireö = egy, valaki (einer,jemand); birge = együtt, egyesülten
(zusammen, vereint); birgemek=gyűjteni,
halmozni; birikmek = egyesítni (vereinigen).
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oszm. bir, 6mkmek (mint fönt); birle = egyesűit (vereint), -val, -vei
( l á s d i l e b i l e 4 1 . §.).
k. k. ber=egy.
jak. bir = egy; biris = eteő; &irgá = együtt (zusammen).
216.
Bic, bis, bit, bes, bet — metszeni, összemetszeni, bemetszeni,
vésni, irni, rajzolni — bevágás, jel, irás, kép, külső (Aussicht), arcz.
ujg. £>icek = kés, faragó-kés (Schnitzer).
csag. bicmek, bicmak = metszeni, vágni, fürészelni;
bicim=vágás,
metszés (Schnitt), szabás (Zuschnitt), alak; 6icimli = szép
alakó (schön geformt); &icak, bicki = bicsak, kés, fürész;
frocak, pocak = vmely fa vagy gyümölcs kérge, héja (csak
h á m o z o t t , l e h á n t o t t állapotban); pucuk = orratlan, fél
szemű (tul. megcsonkított. V. ö. conak, colak 163. §.); buc
inak, buckak = csúcs (Zipfel), sarok (tulajd. az egészből el
v á g o t t , elkülönített rész) ; biz, bis = ár (Ahle).
oszm. bicmak (mint fönt); &wcuk = fél (Halb, Hálfte); buzak =
sarok, szöglet, Bessarabia (a szárazföld egy csúcsa).
jak. bis, Csabin = metszeni; bisk = választani, fejteni (trennen);
bisak = kés, bicsak; Msagas = fele (Hálfte); Hsán = megsza
badíttatni vagy megváltatni (vmitől elvágva vagy elválasztva
lenni. V. ö. ellentétét bisi = vágás (Schnitt), alak (Gestalt);
bistalá, = összevágni, összemetszeni; bistin = időszakasz (v.ö.
csag. cak, cag = íáö, időszakasz és cakmak = metszeni); Ma
gán = igen hicsiny (v. ö. kismek = metszeni, vágni és kicik =
kicsiny).
kik. bit'ak, biskk = kés; bit'evhen = szabni (zuschneiden); bife,
bifi = kicsiny, kevés; bis, bes = ár (Ahle).
csuv. picik, picéik = picziny, kicsiny; picéén = egyes (einzeln).
Láttuk sür-nél 158. §. és jar, jir-nél, hogy a m e t s z é s ,
b e m e t s z é s , b e v á g á s alapjelentéséből a r a j z o l á s , i r á s ,
f e s t é s és ebből festmény, diszítmény, külső (Aussehen), arcz
megjelölése keletkezett. Az észjárásnak egészen hasonló viszonyát
vehetjük észre bic, bit-nél. Még pedig
a) bit, bet, bic, bee — rajzolni, irni.
ujg.

becek, bicik—irás (Schrift).
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alt. pici = irni; picik = könyv, irat; p.et = jel, arcz.
csag. bet=&rcz, külső, ismertetőjel; bitmek, petm.ek — imi (tulajd.
rajzolni, jegyeket csinálni); peték = levél (Brief), irat, ok
levél; becek, pecek—jel, jegy (Zeichen, Merkmal, anyajegy
(Muttermaal).
kaz. beti, 6iíi = amulet (tulajd. irás. V. ö. rnagy. betű).
jak. bit=jel (Anzeichen).
csuv. pit = atcz, arczvonás.
b) bic, bis, bes — diszítni, ékítni.
ujg. besmek, bezmek — diszítni (zieren); besük — ékesség, dísz
(Schmuck, Zierde).
csag. be£ek, bezek = diszítmény (Zierrath); bezekéi = divatkereskedő
(Putz waarenhándler).
oszm. B e r n e k = elkészítni, kiigazítni (herrichten); bezek = dísz,
ékesség (Putz).
jak. bicik = diszítmény (Verzierung), minta.
A bevágás, bevésés a turániaknál és más kezdetleges népek
nél még ma is az első írásmód.
217.
Bis, bus, püs, bos — forrni, főzni, sütni, fölháborodni, haragudni
(a fölés, forrás, sütés sistergő hangjának utánzása).
ujg.

bismek — íölm, forrni, megérni (v. ö. persa puhte == megfőlt,
megsült, érett (reif); pisik, bisik = érett; frosmak = fölhábo
rodni, haragudni; bosu, bosu — harag (Zorn, Groll); bosis=
aharagudás; bosikli = fölizgatott, fölháborodott (der Aufgeregte. — V. ö. kiz = izzani é s haragudni 93. §.).
csag. bismek, pismek (mint fönt); 6osmak, fcosukmak = haragba v.
dühbejönni; frosukturmak = megharagítni, dühbe hozni.
kaz.
fcosanmak=haragudni.
kir. püsmek, pismek=főni, sülni, fölháborodni.
oszm.j>ismek = főni, sütni, megérni (reif werden).
jak. &ws = megérni (reif werden); 6ttsar=főzni.
csuv. pis = buzogni (ereifcrn), fölháborodni, haragudni; pizer=
főzni, sütni.
Bos, bus-hoz = főlni sorakozik boz, bor=erjedni, forrni tőszó*
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tag, melyből boza, bozu; ujg. bor— erjesztés által készült ital, bor,
lekvár, gyümölcsbor (Muss) keletkezett.
.'.; -••:^:-ríi.a ,£& - 2 f 8 . : ; - \ f1^.

•i^r'f'^

±:::i

Bit,' büt, bűz — tetű, féreg, bogár (Ungeziefer).
csag. bit, büt = tetű (oszm. takhta biti = büdösféreg vagy agyi tetű
— budaj biti = gabnatetű, zsizsik: (Kornlaus); büt = féreg
(Wurm — kagaz bütü = moly, azaz '•. papirféreg); bütcek,
bücék, müzek = bogár (Káfer).j
-.3
oszm. bit, fröiek (mint fönt; pl. sümükli bözek = csiga, azaz nyálas
bogár—jildiz bözegi;= szentjánosbogár, azaz csillagbogár).
jak. bit \. , ,„
> tetű.
.
k. k. bét s
.•;..-•;
219.

' • 'y-

•;.•

;,:
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'

Sq/, froí — szin, pirosság, vér.
ujg.

k>íak, butak= szín, festék; &oíaklamak== színezni, festeni;
pirosítni.
csag. 6ojak = szín festék; öojakci = festő (Maler, Fárber); boj =
menstrues (havi tisztulás).
. . .
jak. butxxi = pirosra festeni.
oszm. boja,= szin, festék; &o/amak = festeni.
alt. puduk, poju = szín, festék; pojo = festeni.
Úgy látszik, hogy bot, boj-\al az oszm. &o/c = piszok, mocsok,
ganéj (Unfiath) is rokon, melynek alapjelentése tehát nem excre*
mentum, hanem zsir, háj, kenőcs (Schmiere) volna). Hasonló vi
szony van a magy. fosni (oszm. /tski = ganéj) és fösteni között.
Sokkal valószínűbbnek tetszik azonban nékem afcöí=lepel, takaró
228. §. szóval való összefüggés; mert a mit Curtius Griechische
Etymologie czímű munkájában L, a 92. lapon mond — «A szint
a nyelv mint takarót fogja föl, mert a mint color celare, oc-cul-ereval úgy függ össe a szanszkrit varna-s (color) a vr=befödni, elta
karni gyökérrel, a görög %po>ua ^(oft>5-val=bőr —»> azt itt joggal
lehet bot — &öí-re alkalmazni.
=i
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220.
Bor, mor, hoz, moz, bos — fehéres, szürke, szürkés, fakó.
csag. bor = fehéres, kréta; boru\ = szürke, hamuszürke; frorlamak
= fehérítni, meszelni (weissen), fehérre festeni (weiss übertünchen); hoz = szürke, szürkés, fakó; bos, bus = & levegő
szürkés szine, köd.
oszm. hoz, mor = szürke, fehéres (mosmor = egészen szürke); pus =
szürke, ködös, köd.
alt. poro = szürke; purxú = szürkés.
jak. boron = feketeszürke (lovakról); borolkoi = szürke, homályos
(dunkel), zavaros, borús (trübe); k>ruor = szürkület.
Vájjon bora, bura, = yihar, förmeteg, minthogy a h o m á l y o s ,
s z ü r k e légkör jelölését sejtjük benne, ide tartozik-e, vagy pedig
bőr, bur-hoz 227. §. = elhomályositni, eltakarni, vagy hogy ez a
két tőszótag egymással rokon-e, azt egyelőre még nem döntjük el.
Annál bizonyosabb azonban, hogy buz, mus, muz=jég, fagy ebbe
a szócsaládba tartozik, mert az alapjelentés inkább a szinre mint
a tárgyra magára vonatkozik. V. ö. kir. szürke és A;iran = dér,
fagy; franczia gris és gréle; magy. dér és d e r e s (gráulieh);
d e r ű i (es graut), végre a ném. e i s g r a u szólásmódot.
221.
Bos, bot, boc, bos — üres, puszta, sivatag, elhagyatott, elpusztí
tott, elromlott, szétrombolt.
ujg.

bos=.üres, puszta, hiú; k>sarmak = elereszteni (los lassen);
feosatmak=ürítni, kiürítni; bosnk, búsuk = sivatag (Wüstenei),
rom, pusztulás (Zerstörung); &Msmak=elpusztítni.
csag. 6osr=üres, tág (locker), gyönge; iosang=gyáva, bátortalan;
bosukmak = szomorkodni (sich betrüben), unatkozni; &osuk
szomorú (betrübt); iosamak = elereszteni (loslassen), elgyön
gülni; bozmak, ^?Má;mak = elpusztítni, abba hagyni (auflassen), elhagyni (verlassen); bosmak = mindent elhagyni (Haus
und Hof verlassen); bozgnn = elpusztított; bosu, bosku, busku
= les (Hinterhalt; — t u l . visszavonultság); 5z*skuci = kém,
a rejlő; poc, buc = ostoba (tul. üres agyú).
oszm. k>satmak = elbocsátni (entlassen), kiürítni; bozulmak = magát
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elrontani, vereséget szenvedni Niederlage erleiden); pusu =
magánosság (Einsamkeit), les (Hinterhalt).
jak. bosko = szabad, nőtlen (ledig), megterheletlen, meg nem
terhelt.
alt. pos = üres, puszta; posto = panaszkodni (klagen).
k. k. bos, bot = szabad, üres; Mederben = szabadon ereszteni. '
CSUV. poja = üres, puszta, sivatag, ismeretlen; poéat = kiürítni;
pus = elpusztítni (zerstören).
A szókezdő labiális elvesztével (v. ö. böl-öl = osztani — bileile = -val, -vei) a föntebbi tőszótagból keletkezett
os, us, uz, ut — rósz, elromlott, lusta, tunya, hanyag.
osuk, wsuk=romlás v. pusztulás (Verderben), baj (Uebel —
v. ö. bosuk, búsuk); usal, osal = hanyag, lusta, tunya, gyáva.
csag. Msal = nem szép, nem kedves, rossz; wsluk = fölosztás (zersetzung), forradalom.
kaz. usal = gonosz (bőse); wsallamak = elromlani (verderben).
oszm. wsanmak = utálni v. ellenszenvének lenni (Widerwillen ha
bén), unatkozni; wsanz = utálat, ellenszenv (Widerwille),
unalom.
csuv. osal = sovány, rossz.
ujg.

Bug, bugh, büg, bőg, böü, miig, müng — némely állatok hangjának
utánzása, mint; ordítni, bégetni, bőgni, nyerítni, kiáltani — vala
mint hasonló hangot adó állatok elnevezése.
oszm. oö^fürmek, oö/ürmek, bugh etmek
csag. műremek, műremek . . .
bőgni, ordítni, bégni,
nyerítni, kiáltani.
kaz. mügiemek
alt. möörö
Továbbá oszm. csag. buga, owA;a = bika; csag. bugn — szarvas;
oszm. bugu = bagoly; csuv. vugux=oköi' — és a labiális szókezdő el
hagyása után öküz, ögüz = ökör (az elavult ögxncmek=bőgni szótól ?);
csag. ögn; csuv. üge=bagoly stb. Említsük még meg végre, hogy
bugh, pugh, puu mint onomatopoea még a csag. jwlaniak = fújni
(tulajd. puh !-t csinálni), pwlaman = síp szóban fordul elé. Hasonló
alkatú a csag. oszm. q/urmak, w/ürmek = fújni i s ; of, uf t. i. a
török népeknél szintén a fúvás hangjának egy utánzása.
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223.
Bng, bugh, buu— gőz, pára, kigözölgés (tul. a gőzölés, fúvás hang
utánzása és az utóbbi tekintetben puu, buu pulamak = fújni (lásd
.222. §.) szóval rokon.
csag. bug, mug, buh =göz,pára (Dampf, Dunst); buhlsunak, buhhimak = gőzölögni,; párologni (dampfen, dünsten). Azt, vájjon
nem az utóbb említett igétől származik-e bulxxt, jak. bilit =
felhő, eredeti jelentése szerint gőz, pára, kigözölgés — itt
csak hypothesis.ként említjük. Igazolja ezt némileg a Curtius
«Griechische Etymologie» czímű munkájában I. k. 259. 1.
szanszkr. nab-as = levegő; lat. nubés, nebula = felhő; német:
Nebel és görög ytip, é?y=felhő szók összeállítása.
224. .
But, bőt, büt — gömbölyű és esetlen testek vagy testrészek
jelölése.
csag. put = csi-pő (Hüfte), czomb (Schenkel), az állatok hátsó lába
(tnl. a vastag, húsos rész); Zm-íur=porczogó (Knorpel, Knöchel); butn = gömbölyű bokor (rundé Staude), tuskó; butalak
tuskóforma, ostoba.
oszm. foííur = kótyonfity (Knirps), törpe (Zwerg); biida,\a, = ostoba.
. .

;

> csipő (Hüfte, Lende), láb.

Put-Yíük a keletturkesztani nyelvjárásban láb jelentése Van.
Eokonnak látszik az oszm. paéSL = birkaláb és egy lábikrára való
ruha vagy lábbeli nem (Waden- oder Fussbekleidung) is, de nem
úgy van a dolog, mert paca a persa pajce = lábocska rövidítése.
225.
Büt, piit — hinni, bízni.
ujg. bütmek = hinni, bízni (glauben, Zutrauen habén); bütéi =
hitelező.
alt. püt = hinni; püdüm. = hit (Glaube); püdiiméilii = hivő
(gláubig).
Büt konkrét jelentését nem ismerem, hacsak bőt, büt-vel
228. §., a h i n n i , b í z n i jelentéssel a csatlakozás, hozzákötés
(Sichanschliessen, Sichanbinden) fogalmát nem lehet azonosítni ?
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226. "
Bök, bög, bük, biig, boj, moj — hajlítni, fordítni, meghajlítni, megfordítni, csavarni, görbítni, rátenni (umlegen), összetenni.
csag. bökmek, bükmek = görbítni, fordítni (umlegen), hajlítni, íbüni,
kötni (flechten); böküyimek = meghajolni (sich beugen oder
büc.hen); böge = szügy (Bug); &öfcür = púp (Buckel, Höcker);
bökÜYmek = leguggolni (sich hocken); bök = egy, púpú teve ;
böklüm = fürt, tekercs (Gewinde); bogii, b'ögxü '= görbe,
hajlott.
alt. 2 ; % r u k = púpos, görbe.
kir. bökhe = kötél, tekercs (Gewinde) ; bökül = görbület, ráncz.
oszm. &ö#ri = púp, görbület.
jak. bügüt = hajlítni; bügün — lehajolni, meghajolni (sich bücken);
bökmi — hajolni (sich biegen); bökcögöi, bakii = görbe, hajlott.
k. k. 6ü/ítür = domb.
.
csuv. pük, pügüi=hajlítni,
görbítni, összetenni; piigüil'= lmjolni
(sich neigen).
Előbb is említettük már (1. 31. §.), hogy bök, bög, böj az eh,
eg, ej-nek, illetőleg ök, ög, ö/-nek eredeti alakja és vele fogalmi
tekintetben is egészen azonos. A causativ egii, ögixr, ejii, ójör-nek
hangilag és fogalmilag megfelel a fr-vel kezdődő böküi, bögür, bügiii,
büjüi; szint ilyen viszony van öiir, or, ür, űr és bor, bür, búr között
is. — Pl.
csag. burmak, burmék (örmek örümek) = fordítni, csavarni (wenden, drehen), niegfordítni (umkehren), csavarni (schrauben),
fúrni; bura, bíwagan = forgószél (Wirbelwind); böréek, bürcek = fürt, tekercs (Gewinde. V. ö. örüm = fürt, czopf; borulmak, &örülmek = körben forogni, forogni (sich kreisen oder
drehen).
jak. &«rcüi = az ajkakat összeszorítni (die Lippen zusammenkneifen); &ürcüccü = ránczos.
alt. pur = csavarni (drehen, schrauben); piirm&kt& = tekerőzni,
forogni (sich winden, sich drehen).
csuv. pürxm = összehúzódni.
A bög, böj stb. tőszótagot még föl lehet ismerni az. alt. majruk; csag. wio/'ruk = görbe, hajlott; továbbá csag. mögüz, möiiiz,
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mqjúuz ; oszm. tojunz ; jak. muos = szarv, tekercs, ágazat (Geweih)
szavakban. A s z a r v szót a török-tatár nyelvekben ezenkívül
görbe, hajlott tárgyak és nem csak a kérdéses testrészek jelölésére
is használják.
Még ma is mondják az oszm.-ban egri- bogii vagy ejiü, böjrii
= görbe, ferde.
A szóvégző r mouillirozása után rokon még bür-Yel büzmek
= összehúzni, becsavarni, elcsavarni (zudrehen, zuschrauben); jak
mus = gyűjteni; musxm = gyülekezni; oszm. büzvlmék = összeguzsorodni (zusammenschrumpfen).
227.
Bör, bür, bar, ber, bur — elfödni, eltakarni, rá- vagy fölhúzni
(überziehen).
csag. börmék = betakarni, befödni; tőrük, bÖrk = sapka (Kappe,
Kopfbedeckung); feőrek=zsák, barátfüle vagy derelye (tész
tanem); feörgenmek = magát betakarni, befödni (sich bedecken); törküt = fátyol; öőrünzek = fátyol (nem használt
tőrünmek = magát eltakarni igétől); baru (ború ?) = bőr
(Haut, Feli).
oszm. börmek, büriimek (mint fönt); börk = köpönyeg, sapka; burunzak = szúnyogháló (Gelsenflor).
jak. bürüi — eltakarni, f ö l ü l r ő l betakarni (verdecken, von oben
zudecken); büriin = vmivel betakarózni (sich mit etw. umhüllen); &ürüö = födélzet (Verdeck); bcirg&sa, = sapka; bárg&sálá = sapkával ellátni, esketni (trauen, férjhez adni, azaz fő
kötő alá hozni).
k. k. tőrben, &őrmen== bezárni, befoglalni (einschliessen); burük
= sapka.
alt. pürük — sapka; pürlen = magát befödni (sich bedecke); pürke
befödni, betakarni.
Úgy látszik, hogy bör, bür mind hangi mind fogalmi tekin
tetben rokon őr, ür-\el (65. §.). Hangilag közelít hozzá a csuv.
vir, vur, fogalmilag ajak. bürüi=fölölről betakarni. Bör tehát vir,
vur-Yal együtt az illető tőszótagp szókezdőjű eredeti alakja mellett,
második alaknak tekinthető.
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228.
Böt, büt — kötni, zárni (sperren, schliessen), egyesitni, gyűjteni,
gyűjtött, rakás, tömeg, sokaság, nép.
ujg. böt, büt, but = kerítés, zár (Sperre), lepel, takaró; foöímek =
elzárni, gyűjteni, egyesitni (einigen) ;büte = együttesen, öszszevóveellentéte birik = egyes, magános szónak); bütün =
tömeg, nép, mind (allé), együttesen (v. ö. büt = kötni és bütün
= nép—iZmek = kötni és iZ=nép); Mini, bütxü = egészen,
egészben (gánzlich, im Ganzén).
csag. bütmek, bitvaék — elkészülni, egészszé lenni (ganz werden),
záródni (sich schliessen); büteö = tökéletes, egész; bütkenmek = bezárni, elzárni, végezni (beschliessen); bütük, bitik
= bezáró, bevégzö (beschliessend, beendend), beteg, kor, dü
ledező; bütüiíluk = bőség (Füllé).
oszm.feiiíün — tökéletes, egész ; bitmék = végződni, elenyészni (enden, vergehen); &iíirmek = bezárni, végezni (beschliessen).
jak. büt, büt&bin = elkészülni; &üíái = zárt, sűrű, úgy záródni,
hogy semmi nyilas se maradjon; bütür=elvégezni;
bütün =
egész.
k. k. tiiíürá = minden; büdün = egész.
CSUV. püt, p't = elvégezni (beendigen); püdüm. — együttesen (insgesammt); pHir=bevégezni.
alt. püú\ = bevégzett, kész (óeschlossen, fertig); püdün — egész.
Böt, büt hangilag bag, bog, 607-val = kötni, gyűjteni rokon és
legközelebb áll az utóbbi alakhoz, minthogy a szóvégző j í-re
változott.
Tekintve e szócsalád fogalomkörét a 224. §-t szorosan véve
ide kellene számitani.
229.
Bun, bün, mim, mün — fáradság, fáradalom, öregségtől gyönge
(alterschwach), bágyadt, törődött.
ujg.

műnk = fáradság, munka, dolog, gond, baj, szomorúság;
munk-a,\mÍ8 = bútól levert (abgehármt), gyönge; münmek —
öregségtől elgyöngülni (Alterchwáche bekommen).
NYELVTUDb KÖZLEMÉNYEK. XIII.
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csag. mun = gond, aggság, szükség; munluk = szomorú (betrübt) :;
mwrlalmak = vesződni; mon, m'ön = gyönge, vesződséges (geplagt); wio«umak = megöregedni.
oszm. bön, bön, bün — öregségtől elgyöngült szellemi tekintetben,
körülbelül az arab m'atuh = öregségtől gyönge; bufialmak =
elfáradni, elgyöngülni.
jak. munux — tompa, hegy v. csúcs nélkül (a csúcs és erő fogalmi
analógiája, mely a németben és más árja nyelvekben eléfordúl, a török nyelvekben is meg van); mun = Mn, gyötrelem,
fáradság, erőlködés, megfeszítés (Anstrengung); munná =
kinozni, gyötreni; mtiriár = bolond (verrückt); mdn\k — os
toba ; mun, mwnabín = tévedni.
Igen valószínű, hogy bun, b'ún hangilag bag, bog-hoz tarto
zik, melynek gutturalis szóvégzője orrhangos lett. Először nem
nagy dolog a fáradság, gond és elgyöngűltség (Alterschwáche) fo
galmával a kényszer, megkötöttség alapeszméjét szembeállítni;
másodszor a bag és mun közti hangbeli viszony, különösen a jak.ban, úgy szólván föltűnő. Pl. jak. mt*#ka=háló (eredeti jelentése
szerint szövés, kötés — Gebinde — v. ö. il 41. §.); maniins —
összegyűjteni (összefoglalni, összekötni).
230.
Maj, jagh — háj, zsir, kenőcs.
ujg. májúmnak = magát kenni (sich salben, sich schmieren).
csag. maj=kövérség, zsir; ma/lik = kövér, megkent, mázolt (geschmiert); ???,a;'lamak = kenni (schmieren).
kir. maj\uk = zsebkendő, asztalkendő (v. ö. oszm. jagh = kövérség,
háj és jagliMk — zsebkendő, törölő ruha).
H a tekintetbe veszszük, hogy m és j soha se szoktak válta
kozni, nehezen határozhatjuk meg, hogy az oszm. jagh, a kiejtés
ben jaa, milyen viszonyban van a kelet-török maj-yal, hacsak a
vetítő v alakra nem gondolunk, mely egy rokon nyelvkörben, t. i.
a magy. vaj szóban van meg. Maj eredeti jelentése különben nem
kövér, hanem kenőcs, máz (Schmiere), mint a csag. maZmak =
mártani, bemártani, bekenni igei alakból leginkább látható.

TÖRÖK-TATÁR NYELVEK ETYM0L0GIAI SZÓTÁRA.

467

231.
Mak — magasság, dicséret, dicsőség, dicsérni, magasztalni.
ujg.

mak = dicséret, dicsőség, kitüntetés; maA;utmak = magasz
talni, dicsérni, dicsőitni.
csag. mak=.tisztelet (Éhre), dicsőség (makki cikkan kisi = tisztelt,
becsült ember); magtárnak = dicsérni (rühmen); makt&nz&k
= dicsekedő, a ki magát dicséri.
jak. maktai = dicsérni, dicsőitni; ma&tagal = dicséret; maktaní =
köszönet.
k. k. ma/c-pas = magas fatörzsök (bas = fej); makttiben = dicsérni.
CSUV. mukta, = dicsérni, dicsőitni.
Mak konkrét jelentése, mint a k. k. mak-pasból látható,
m a g a s , e m e 1 k e d e 11. V. ö. magy. m a g a s .
231.
Man, men — fönt, legelői, először, elől lenni, előre jutni.
jak.

mannái — először (zuerst), kezdet; mani = kitüntetés, tiszteletnyilvánitás (Bevorzugung, Ehrenbezeugung); mánk = őrizni
(túl. elől lenni, élén állni.
csag. manla = vmely test legeleje (vorderste Theil), homlok (v. ö
persa pis = előtt és pisane = homlok, előrész (angol: forhead),
továbbá öng = előtt és önglük=homlok);
manmak — előre
jönni, menni; meniz, mengvL — axcz (tulajd. külső — Aussehen, tekintet — Ansehen, Ansicht); inengzemék == tekintély
ivel birni Gesicht habén, Ansehen habén), az utóbbiból ke
letkezett az oszm. ie/tzemek = hasonlitni.
kir. ma?iap = fejedelem, öszszakállu, előljáró (Vorgesetzte — v . ö.
jak. maná).
alt. mangtsi, meng&e = sietni, megelőzni (zuvorkommen); marig =
ügetés (Galopp).
k. k. ??iöm</zerirben = sietni.
A f ö n t , e l ő l (zuvor) fogalomköréhez sorakozik a m a g a s,
e m e l k e d e t t , f ö l m e n n n i , f ö l s z á l l n i konkrét jelentés,
mint meng, ming müng-ben látjuk a következő családnál; pl.
ujg. mengi, mingi = magas, emelkedett, magasztos, örök, égi, hal
hatatlan (az elavult meng-ből = a, magasság, menny, ég. V. ö.
jak. mánge) müngmek — fölszállni, fölülni.
30*
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wia-nge = nagy, kiterjedt, maradandó, ég, menny (v. ö. magy.
menny) ; min = fölülni.
alt. möwí/kü = örök; minit = nyargalásra való állat (ellentétül igás
állathoz).
csag. mengi — örök ; mengilik = örökkévalóság; mengüleiaek = örökké
tartani; mingmék, minmek, binmek — fölszállni, fölülni;
mingis, minge\ = magaslat, magasság, kelet (Aufgang).
k. k. mimarmen, miinerben = fölülni, lovon ülni.
E tőszótag észjárását illetőleg QS, ÖZ, ör-ben 65. §. hasonló
fejlődést találunk; pl.
öze, üst — mawnai = legelői, legfölül (vorderst, oberst).
üssk
— mengi = magasság.
önnek — mingmek = fölszállni.
jüz
— mengvL — külső fél (Aussenseite), arcz.
süs
— mangl&i = homlok.

SZÓMUTATÓ.*)
Czikk.

Ac
1
aci (testvér, bátya)
26
acik
1
acmak
1
adak
4
adak (arába)
27
adasniak azasmak . . . .
23
adim
27
agh, aa
6
aga
5
aghir
8
agil
5
agiz, aiz, avuz . . . . . . .
1
aglamak
141
agri, agrimak
9
aguz
9
aj (luna)
5
aja
1
ajak
27
ajamak, ajanc
3
ajartmak
. 31
ajaz
1
ajdínlik . . . . «
179
ajnamak
29

ajunmak
29
ajirmak
29
ajlamak
. 31
ajri . . . .
29
ajtamak
2
ajtim
4
ajtmak
4
ajitmak
4
ak
5
akar, akarmak
5
akce
5
akhtarmak
7
akinzi
41
akis
11
akmak
41
aksak
41
al (vörös)
10
al (csalárdság) . . . . . . .
13
alaman
15
alat (sárga ló)
10
albasti
13
albasti
210
albuga
10
álcák
12

*) E szómutató csak az oszmán és csagataji nyelvekre szorítkozik,
és csakis lényees eltérések esetében a két szókincs elválasztására reflectál-

tatott.
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Czikk.

alci
ajgir
aji, ajik
alcik
alcimak
alcin
aldamak
aldaguci, aldauc
algajmak
alin, aln
alis
alismak
almák
alp
alt, alti (lenn)
altin, altun
alzasmak
am
amcik
ana, ene
anc
and, ant
ang
anlamak
ara, aralik
arai
aralas
ard, ardin
aris
arik (sovány)
arik (árok)
ari, arik (tiszta)
árka
arkam
arslan
art, artka, artkaru
artuk
asaki, asagi

12
14
26
13
13
10
13
13
11
11
11
15
15
11
12
10
15
16
16
16
15
18
48
48
19
19
19
20
19
127
133
132
20
31
14
20
20
23

as, asamak (enni)
asi .
asinmak
asmak, asiri
asuk
asuri, asurmak
asig
ászt (lenn)
asztar
at (ló)
at (név)
ata
atalig
atim
atmak
av, avlamak
az
az
azgun
azi
azi, ázik
azmak
azuk (eleség)
azimak

25
25
21
24
24
24
21
23
23
14
4
26
26
27
28
6
23
1
23
46
9
23
25
• 9

b a g kötelék)
baja
bajilmak
bakmak
balcik
balta
baranta
bark (ev)
bas
baszmak
batmak
begum
bej, baj, bij

203
210
203
205
207
205
208
209
204
210
210
5
204
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Czikk.

Czikk.

bejenmek
205
beklemek
205
ben
203
bel, bil (ágyék). . . . . . . 213
berk
212
besik
207
bet
216
bezemek
216
bicmek . . ,
216
bijat
204
bijik
204
bilezik
213
billemek
207
bilmek
214
binmek
232
bir, birikmek
215
bit (tetű)
218
bitmek (bevégezni) . . . . 228
bitmek (irni)
216
bodur
224
bogca •
203
boghulmak
203
bója
219
bojnuz
226
böjü, büjü
203
bojunduruk
113
bok
219
bolgárnak
207
bolmak
52
bonzuk
203
boj
. 204
bos
221
bosmak (haragudni) . . . . 217
boz, mor
220
bozmak
221
bögri
. 226
bögürmek
222
bögüt
203
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bőjük
bökmek
bölmek
bőn
bőrk . . . . . . . . . . . .
börümzek
bőzek
bucuk
budala
bugh
buga
bulasmak
bulut
bunalmak
bura
burun
burunzak
butun
buz, muz
buzak

204
226
206
229
227
227
218
216
224
223
222
207
223
229
226
209
227
228
220
228

cackan
154
cadir
88
cag (idő)
. 77
caganak
77
cagirmak
141
cajkalamak
149
caki
77
cakil
124
cakmak
77
cakmak (villámlani) . . . . 124
cakmak (dőzsölni
122
cala (sietősen)
149
calkamak
149
calmak (lopni)
176
cafi
>, 77
capmak
130
caprak
153
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VÍMBÉEY ÁEMIN.
Czikk.

Czikk.

carlamak
catmak (összerakni) . . . .
cauknn
caus
ceri, cerig
cevirmek
cicek
cigir
cijnemek
cikrik
cilgin
cimmek, cimmak
cin, cen
cingirdak
ciraj
cizmek
cok
colak
com, zom
comak, coman
cökmek
cöküc
col
cömrü
cöp
cözmek . . . *.
cukur
cücük
cüg (szén)
cük
cün, sin (festék
cürük

141
88
153
141
180
182
169
141
149
141
126
191
118
77
158
158
191
163
147
147
198
77
164
147
153
168
77
169
124
202
158
189

da, de
dag (bevágás)
dag (hegy)
daglamak
dajanmak

171
172
193
172
171

dakhi
dalga, talga
dalkank
dalmak, talmak (buktatni)
daltaban
damar
damgha
danila, támla
dan, den din
dan, tang
dar, tar (szűk)
dargin
dari, tari
degil, dejil
degin, dejin
dej, dek (egyenlő)
dejirmen
dejismek, tegismek
dejmek, tegmek
deli
.
delmek, telmek
demek, dimek
demir, temir
demlemek
dere
derin, térin
deve, tője
devrik
dib, tüb
diken
dil, til
dinil
dinlemek
direk
diri
dirim
dirim, dirinti
dis (künn) diasri

171
152
176
174
176
177
178
178
176
178
180
180
174
143
171
183
182
183
171
126
189
187
177
188
174
175
192
182
170
202
187
182
188
190
184
189
180
24

TÖRÖK-TATÁR NYELVEK ETYMOLOGIAI SZÓTÁRA.

473

Czikk.

Czikk.

diz, tiz
- . . . . 190
dize, dizi
201
dogramak, tokramak . . . 172
dogru, togru
173
dolaj
. . 194
dolu (jég-esö)
177
don, ton
195
don, tong
177
dögmek, döjmek
171
döjme, düjme
192
dökmek, tükmek . . . . . . 198
dönmek
. . 182
döz, töz
201
dudák
192
dujmak
192
dul, tul
176
dumán, tuman
177
dumsajmak
177
durmak, turmak
196
duzak, tuzak
196
düjün
192
dün
177
dürlü, türlü
196
düsmen
200
düsünmek
200

ejmek
31
eke
5
eki . . . . . .
32
ekmek (vetni)
32
eksi
9
eksik
4
el (kéz)
15
el, il (idegen)
14
eldiven
202
elgermek
15
eli, eldi (elé előbb)
11
élik
15
emcik
16
emdi, imdi
17
emek
34
emlemek
33
emmek
16
en (szélesség)
103
en (leginkább)
64
ene (itt)
17
engel
34
engin
103
engin, angin
64
enmek
35
er, férfi, (férj)
36
er, ir (korán) . . . . . . . .
44
erken, ergen
36
erimek
* . 45
erkek
36
erken
44
es (társ)
32
esmek
22
esmek (társitni)
32
esen
3
esirgemek
3
eski
55
esmek, ismék . . . . . . .
40
esremek
25

edinmek
ege, eje (ur)
egér, ejer
egermek
egirmek
egiz, igiz
egmek
egri, ejri .
egrim
.
ejkü, ejü, eji
ejlemek, ijlemek
éjiemnek . . . . . . . . . .

39
30
31
32
31
7
31
31
31
3
39
31
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VÁMBÉRY ÁRMIN.
Czikk.

Czikk.

etmek, itmek
étke
ev
evrilmek
ezmek, izmek

39
26
47
31
46

gebe
72
gecmek
107
gedek
107
gelin
102
gelmek
102
gep
101
gercek
105
gézek
106
gerek
105
gerinmek
104
gevrek
72
gevsek
72
gevsemek
72
géze, kize
107
gezmek
23
gibi
101
gijmek, kijmek
74
girmek
108
girü
74
gitmek
107
gizli. . . .
109
gocak
94
göcmek . . . . . . . . . . . 114
göjüz
72
gök
. 110
göl
62
gölge
111
gömbür
72
gömmek
112
gömürmek
72
gömüs
112
göndürmek
118

göngül, köngül
görmek, körmek
göt, köt
göt (hatalom)
götürmek
gőz, köz (szem)
gübre
güc, küc
güjmek
gülesmek
gülmek, külmek . . . . . .
gümlek
gün, günes (nap)
gürlemek
güveji
güvenmek
güzel

116
83
74
115
114
83
72
115
116
86
117
74
116
114
88
72
83

haide, haj de
haikarmak
hangi, kangi
hármak .
höl . .

2
2
75
127
62

ibar
ic, icre
icmek
icün
igrik, ijrik
ij, is (szag)
il (nép, béke)
ile, bile
ilej
ilek
ilerü
ilik (gomb)
ilinzak
ilize

40
38
25
66
. 31
40
42
42
11
42
. 11
42
126
126
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Czikt.

CzikV.

ilk . . . .
ilki,jilki
ilmek
imrak
imrenmek
inanmak
indamak
inek
ini, inak
inmek
inze, ince
inzitmek
ipjib
ipek, jiplek . . . . . . . . .
iri, irik
irim
irin
irlamak
irmak
irmek, imek (lenni) . . . .
irmek, érmek (elérni) . . .
irteki
is, es (ész)
is (égés) . .
isanmak
isirmak
isik
isimek
islak
islernek, eslemek (hallgatni)
isiik
isnemek
issi
issitma
,
islernek, istemek
iston
itmek, ittürmek

11
42
42
33
33
43
54
54
35
35
35
35
37
37
36
44
45
141
45
44
44
44
68
43
43
25
135
157
136
68
40
40
93
93
46
38
28

itük (veszteség)
iz (nyom)

jaba, j a v a
jaban . . . .
jabu
jag, jah (zsir).
agi (ellenség)
jagma
agmur . , . .
jaján, jajak
jajmak
jaka (oldal)
jaki (folyó seb)
jakin
jakmak (meggyújtani) . . .
jakmak (jól esni, jót tenni)
jakhsi
jalau
jalan
jalang (meztélen) . . . . .
jalin (láng)
jalvarmak
jama, jamak
jaman . .
jan (oldal)
jangm
janglik (hasonló)
janku
janlis
janmak (égni) . . . . . .
janmak (visszafordulni) .
japmak (befedni)
japmak (csinálni, épitni)
japrak
. . .
japuk, japik
jara (seb)
jarak (fegyver)

28
46
119
119
119
120
125
125
121
137
138
123
124
123
124
122
122
127
126
127
126
127
130
119
123
124
129
54
129
124

35
130
131
130
130
133
132
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VÍMBÉRY ÁEMIN.
Czikk.

jaramak (érni)

132
128
jarasa
133
jarim
jarin (holnap) . . . . 128, 44
jarlig, jerlig (parancs) . . . 141
127
jarlik (szegény)
133
jarmak (fényleni)
133
jarmak (hasitni)
158
jaruk (világos)
136
jas (nedves) jasil
134
jasak
119
jasmak
135
jasnamak
138
jassi
129
jasurmak
137
jat (idegen)
138
jatmak
125
jau, jauz
119
jav
119
javas . . . .
123
javuk, jauk .
138
jaz (nyár). .
138
azi (sikság)
23
jazuk, jazik.
142
jel, jil
142
jelken . . . ,
35
jené, jine
35
jenscmek, encmek
35
jengis
35
eni, jengi . . . .
139
er, jir (föld) . . .
136
jesil
140
jetmek
35
jigit
7
jigmak, jigin . . .
146
jikamak
. . . . .
126
jildirim, jiltramak
42
jilim

Czikk.

jogún
jogún
jogurt, jourt
jok
jokus
jol (ut) .
jolmak
jonga
jorgan
jorgun
jort, jurt
jormak
jorulmak
jourmak, jogurmak . . . .
jovan
jormak
jufka
jular
jumak
jummak
jumruk
jumsak
jumurta
jut, (pestis,) jot (dögvész) .
jutmak
jüb, jöb
jük
jüksek
jümri
, . .
jürek (szív)
139,
jürümek
jüz
jüzmek (nyúzni)
jüzmek (úszni)

kaaii
kába .

7
49
67
143
7
145
144
144
129
145
133
145
145
49
119
122
49
145
146
147
147
49
147
14 >
143
131
7
7
147
145
145
65
71
65
72
80
72
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Czikk.

kában
72
kabarmak
72
kabuk
87
kac . . . . . . . . . . . . .
75
kacmak
107
kadin
88
kaja
87
kajci
91
87
kajgi
kajín (ata)
88
kajirmak
87
kajmak (hajlitni)
74
kajmak (csúsztatni) . . . . 173
kajnamak
73
kajtmak
74
kaju (milyen)
73
kak (száraz)
76
kakimak
76
kakmak (ütni)
77
kaldirim
73
kalga . . .
73
kálin
73
kalkan
73
kakmak
73
kalmak (maradni)
79
kalpak
73
kamci
81
kamci
96
kanat
85
kapák
81
kapi
81
kaplan
14
kapmak
80
kar (hó) . . . . . . . . . .
89
kar, karak, (kar)
85
kara (fekete)
84
kara (szemgolyó)
83
karakci (rabló, zsivány) . . 84
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Czikk.

karalti
karamak
karául
karcimak
karga
kari (öreg)
kari (asszony)
karsi
karú (felelet)
kas (szemöldök)
kas (-nál, -nél) . . . . . . .
kasik
kasimak, kasak
kasmak
kasnak
kat, kati (nél-nál)
kati
katmak (egymásra tenni) .
katnamak . .
kaurmak, kagurmak . . . .
kav (tapló)
kavun
kavusmak
kazak
,
kazán
kazanmak
kazkanmak
kazmak (kivakarni) . . . .
kazuk, kazik
kel (kopasz)
kelebir
kengesmek . . . . . . . . .
kepék
kermek
kesikci
kesmek
kevs.
khan

84
83
83
22
84
84
84
82
82
74
88
22
22
22
87
88
87
88
107
76
76
72
80
23
22
21
21
22
22
126
199
103
81
104
109
106
81
72
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VÁMBÉRY ÁRMIN.
Czikk.

Czikk.

khatun
88
kic . . . . . . '
74
kice .
74
kicik
106
kijmek . . . .
91
kijn
94
kii (haj)
91
kilic
90
kilik
90
kimildamrik
96, 64
kin (kín)
87
kin (tok)
74
kipcak
72
kir (szurok)
84
kir (piszok)
92
kir (dér)
89
kirek
105
kirmek
91
kis (tél)
89
kisen
109
kisik (féder)
74
kis, kiz, (szűk)
87
kisir
87
kismak (nyomni)
87
kissa
87
kit
87
kívilzím
91
kivirmak
74
kiz (leány)
93
kizil (veres, arany)
93
kízmak (izzónak lenni) . . 93
koc (kos)
94
koji, koju (befelé)
98
kojmak
98
koju (sürü)
87
kol (kar)
85
kol (hegy)
73
kolauz
85

koku
78
kom.
97
komsu
98
konak
98
kopmak, koparmak . . . .
72
kos (páros)
80
kosmak (hozzátenni) . . .
80
kosun
80
kous
80
kovmak
95
kovuk, kouk
72
koza
94
kozgamak
22
köb
72
köcek
114
kök
UO
kölek
111
körnek
34
kömüldürük
113
könlemek
97
köprü
72
köpük
72
kötermek
114
kudaman
88
kudurmak
100
kuj, kuju, (kebel)
98
kujas
116
kujmak
116
kuju (kut)
98
kujumzi
98
kulák
99
kulac, kolac
85
kullanmak
85
kumalak . *
97
kund
97
kungur
87
kur (ör)
86
kurci
86
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Czikk.

8G
kurgan
kuru (száraz)
84, 151
kurumak (védni)
8G
kurut
. .
95
kus (vadászat)
86
kusak
kutaul
. 83
100
kutluk
106
kücük
116
küjmek
116
kümür
118
kün (sima)
künde
. 97
küng
72
künü (irigység)
116
küresmek (birkózni) . . . . 86
kürüng
117
küt
115
kütrüm
87
küz (szén)
116
maj
maktamak
manmak
merne
mengi
mengiz
möjüz (szaru)
műnk
o d a , otag
ogan (isten)
oglan
ogmak, ovmak
ogri, oghri, ouri . . . . . .
ogul
oguz
oj (érzék)

230
. 231
232
16
232
232
226
. 229
47
48
50
49
98
50
7
57
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Czikk.

oj (mélység)
47
oj, öj (marha)
14
ojat . . .
59
ojmak (gyüszü)
47
ojnamak
58
ok (nyíl) . . .
7
ok (készpénz)
.
8
okar
7
okimak
54
oklamak
7
oklau
49
oksamak
51
okti . . .
7
okumak
48
olcamak, olcas
11
olgajmak
11
olturmak
52
on (hang)
54
onat
53
ong
53
onulmak
53
orta, ortak . . . . . . . . .
19
ortanzi
19
osurmak, usurmak
40
ot (tüz)
56
ot (fű)
204
otun, odún
56
oturmak
52
ova
47
ozak
56
Ödemek
öfke
ögmek
ögül
ögün (idegen)
ögüs
ösüt

66
56
7
7
61
.7
48
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Czikk.

öj
öjgo
öjle (dél)
öjrenmek, ö g r e n n i e k . . . .
öjün
öjünmek
öjür .
öjürmek
öjütmek, övütmek
öksüz
öküz
ölcü
öhnek
öngmek (nőni)
ön (hang)
.
ön (előtt)
ör (magas)
örgemzi
őrnek
ört (égés) örüng
örtünmek
örümzek
ösmek
öt, öd ( e p e ) . . . . . . . . .
öte (tól-től kezdve)
ötniek
ötrü. .
ötülemek
öz
özge
özmek
öze (szó)
parinak
pek
pctek
pilte
pismek

47
56
70
48
7
Gl
7
31
49
48
222
206
63
64
54
64
65
31
83
128
65
31
65
56
66
66
66
66
30
71
71
167

209
203
216
. 213
*. . 217

Czikk.

pusu
put . . . - . sacmak
sag, sagh
sagin
sagu (gyász)
sagmak (fejni)
saj (sekély)
sajak
saji
saji (szám)
sajiklamak
sajlamak
salak
salkin
sahnak
salt
sancmak
sanga
S an (szám)
sanmak (vélni)
sap (szár)
sapmak
sári, sárik
sarsamak
satmak
saulmak
saurmak
sauzi (khatun)
sejrek
semiz
serin, selin
serkmek
sermek, sergi
ses
sevmek
sidik

221
224
154
122
148
150
148
173
149
150
150
149
150
152
142
152
176
161
156
150
. 150
153
153
151
152
137, 154
.122
142
141
. 173
147
142
155
174
167
156
157
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Czikk.

Czikk.

sigmak
161
sigir
148
sijdam
158
sijírmak
148
síkmak
162
silmek
158
silkmek
152
sinamak
118
sínanlamak .
118
sinmak
161
sinek
161
singmek
161
sipalamak
158
sipozga
142
sirce
155
sirt
159
sis
166
sivárnak
158
sivismak
158
siz (nélkül)
168
sizmek
158
sizak
93
sojmak
148
sogan, sovan
148
sogulzan, soulzan
161
sogurmak
148
sok, suk (sovány, szegény). 162
sokmak
161
sol, solak
.163
solamak ( m e g ö n t ö z n i ) . . . 165
solmak
164
soluk . . .
142
som (tömör)
147
sori, song
164
sopa
153
sormak
167
souk, sovuk
160
söjmek (szidni)
198

sökmek
198
sönmek
164
söz
167
su, suj
.165
sus (gyenge)
. 166
susamak
. 165
süjmek, süümek
156
sülük
142
sümük
161
süngü
161
süngür
161
süpürmek
158
sürgü
158
sürmek . . . . . . . . . . . 158
süs (ékesség)
169
süzmek
168
süzük
169
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saksal
sasmak
simdi
sur
sük .

. . .

151
154
17
197
162

taban
tacik
tapmak
tak (sima)
takmak
tal(fa) . .
tála
tálai (sok)
talárnak
tálas
tamu, tamuk
tamur
tangsuk
tanimak

170
181
173
173
171
176
174
174
176
176
177
177
178
179
31
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Czikk.

tanri, tengri, tingri . . . . 179
tapmak
170
tarák
174
tarik (vetés)
174
tarkan
180
tarkatmak
174
tartmak
180
tas, taskaru (künn) . . . .
24
tasmak
24
tatli
181
taus
170
tekirlemek
182
tekre
182
teng, den (egyensúly) . . . 183
tepe
191
tepmek
170
tere
185
terki
174
terlemek
185
tersane
185
tez
. 184
tikárnak
162
tikmek
.202
tili, tilbe
126
tim, tam
177
tin (lélek)
188
tire
189
tiril
184
tis, tiskarn (künn)
24
tisi, disi (nőstény)
38
titiz
192
titmak
192
tob, top (golyó)
191
' togmak
193
toj
192
tok (jóllakott)
192
toka (törvény)
173
tokac
171

Czikk.

toktamak
192
tokumak
171
tolamak
194
tonkatar
177
toz (por)
189
tölej
194
tömén
176
tömmek
177
tőre
196
törselemek
189
törti
189
tösemek, dösemek
201
tug .
202
tumar
177
tumruk
177
turs
197
tutmak
192
tuz
197
tüg, tüng, tig
.198
tüjmek
192
tükel, dükelli
192
tükenmek
198
tülebir
199
tülemek
199
tün (éj)
177
tüng
179
tür, tűri
199
türk.
196
türmek
196
tüs (képzelődés, á l o m ) . . . 200
tüs (szemközt)
200
tütün
192
tüzük
201
ucmak
ucramak
ufak
ufarak

65
66
49
49
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Czikk.

Czikk.

uj (tehén)
ujumak
ulak
ulu, uluk
ummak
um, un
urmak, vurmak
uruk .
urumak
usak, usatmak .
usanmak
uslu
utanmak
uzak
uz, uc (hegy) .
ücmek
ücün
üksek
üksük

14
67
.145
11
33
49
36
36
31
23
221
68
59
65
65
67
66
7
41
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ülken
ülümek
ünek
üng (szin)
ürük (kötél)
üsmek
üsrük
üst
üvej
üz (velő)
üzengi
üzre

11
11
34
64
31
69
25
65
61
38
65
65

var, bar .
varrnak
vermek, birmek

208
209
211

zügürt
zirtlan
zili, cili

198
14
126

A M. TUD. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI.
Kaphatók a M.,T. Akadémia könyvkiadó hivatalában Budapesten (Akadémia
épület) s minden hazai könyvárusnál:
NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. Kiadja a M. T. Akadémia Nyelv
tudományi Bizottsága. Szerkeszti H u n fal vy P á l . I—X. kötet 30 füzet
ben. 1862—1873. (S-adréf 300 iv.) Ára egy 10 kötetből álló teljes példánynak
1.5 forint. Egy-egy kötetnek ára különvéve 1 frt. 50 kr. Az l-"sö és X-dik
kötet külön nem adatik.
NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK stb. Xl-ik kötete. AZ OSZTJÁK.
NYELV. Nyelvtan, Szöveg és Szótár. Irta H u n f a l v y P á l . 1875. 30 iv.
Ára 3 frt.
NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK stb. XII. kötet. Szerkeszti H u n f a l vy P á l . Ára 3 frt.
A KONDAI VOGUL NYELV. Irta H u n f a l v y P á l . (Nyelvtudom. Közi.
IX. köt.) Ára l.frt. 5Ókr.
CIIRESTOMATHIA FENNICA. II u n f a 1 v y P á 11 ól. Pest. 1861". (8-adrét,
XIV.'és 580 lap). Ára 1 frt.
REGULY ANTAL HAGYOMÁNYAI. A V o g u l f ö l d é s n é p e i. Kidol
gozta H u n f a l v y P á 1. (4-edrét, VII. és 364 lap.) Ára. 2 frt.
MAGYAR-UGOR ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÓTÁR. Irta B u d e n z J ó z s e f .
1. füzet. (1—16 iv) 1873. 8-adrét. Ara 1 frt.
ERDEI- ES HEGYI CSEREMISZ-SZÓTÁR. B u d e n z J ó z s e f . (A Nyelv
tudom. Közlemények IV. kötetéből.) Ára 50 kr.
NYELVEMLÉKTÁR. R é g i M a g y a r C o d e x e k és n y o m t a t v á 
n y o k . Kiadja a M. T. Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága. Szerkesztik
B u d e n z J ó z s e f , S z a r v a s G á b o r és S z i 1 á d y Á r o n . I—V.
köt. 1876. S-adrét
Ara 8 frt.
Egyenkint
Ára 2 frt.

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. I-IV.
köt; 1869—1875. Ára 7 frt SO'kr.
RÉGI MAGYAR NYELVÉSZEK "Erdósitöl Tsétsíig. Kiadta T o l d y P er e n ez. Ára 2 frt.
.A MAGYAR IGEIDŐK. Irta S z a r v a s G á b o r . Ára 1 frt.
A MAGYAR NYELVÚJÍTÁS óta divatba jött idegen és hibás szólások bírá
lata. Irta I m r e S á n d o r . Ára 1 frt.
A HELYES MAGYARSÁG ELVEI. Irta P T h e w r e w k E m i l i Ára 50 kr.
FINN NYELVTAN. F á,b i á n I s t v á j \ t ó 1. Pest, .1859. Ára 50 kiv
KALEVALA. A finnek nemzeti eposza. Fordította B a r n a F é r d . Ára 1 frt.
ABUSKA. Csagatájtörök szógyűjtemény. V á m b é r y Á.-tól Pest, 1862.
Ára 40 kr.
Franklin-Társulat nyomdája.

