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SVÉD-LAPP NYELVTAN.
A lapp nyelvnek négy fődialectusa van : a finnmarki, a svéd,
az Enaretó-melléki és az orosz. E négy nyelvjárás mind hang-,
mind alaktanilag annyira külömbözik egymástól, liogy egyik nyelVjárásbeli egyáltalában nem érti meg a másikát. A nyelvjárások ily
nagy külömbözése mellett tehát mindegyiknek terén külön kuta
tásokat szükséges tennünk. Legtöbb gondot fordítottak eddig a
legelterjedtebb dialectusra, a finnmarkira. Ezen van számos fordí
tott és némi eredeti szövegünk is (Friis : Lappiske sprogpröver.
Christiania 1856), Friis és Hunfalvy pedig az ezekben nyújtott
anyagot teljesen föl is dolgozták.1) Az.Enare-lapp dialectusról az
első dolgozat jelent meg Lönnrottól, 2 ) az orosz lappok nyelvét
azonban alig ismertük és csak a lefolyt évben jelent meg egy
csomó fordítás és eredeti szöveg ezen a nyelvjáráson is Genetz
Arvidtól a Nyelvtudományi Közleményekben. — A svéd-lappal
nem bántak olyan mostohán mint az utóbb említett két dialectussal. A svéd kormány már rég gondoskodott róla, hogy missionariusai által a kóbor lappokat a keresztény hitre téríttesse. A térí
téssel aztán együtt járt, hogy itt is különféle szentirásbeli könyve
ket adtak a nép kezébe és így lassankint kis irodalom keletkezett.
Közvetetlenűl a nép ajkáról vett szövegeket azonban csak a leg
újabb időben kaptunk. 1873-ban Mala vidéki lappok mutogatták
itt magukat nálunk Budapesten és akkor Budenznek alkalma nyílo

1

) Lappisk Gramniatik, af J. A. Friis. Oliristiauia 1856. — Hunfalvy
Pál: A lapp nyelv. Nyelvt. Közi. V. k.
2

) Ueber den Enare-lappischen Dialekt, von Elias Lönnrot. Helsing-
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tőlük egy pár eredeti, meseszerű elbeszélést leírni. 1876-ban Donner 0. Helsingforsban egy kötet lapp dalt adott ki, melyek közt
számos költemény, köztük a legértékesebbek, svéd-lapp nyelven
van közölve. — A nyelvi anyag földolgozásában már nem buzgól
kodtak anynyira. Összes svéd-lapp nyelvi tudományunkat abból a
kis nyelvtani vázlatból kell merítenünk, mely Lindahl és Ohrlingnek a múlt században, 1780-ban megjelent svéd-lapp szótárát
megelőzi. Az azóta megjelent szövegek több új alakot tártak föl
előjtfünk, melyeket Lindáidnál hiába keresünk ; maga ez a vázlat
is olyan hozzáférhetetlen, hogy a svéd-lapp nyelvnek újabb, még
pedig példákkal megvilágított, földolgozása elkerülhetetlenné lett.
1875-ben a tudományos egyetem pályadíjat tűzött ki azon
föladat megoldására, hogy Budenznek a Nyelvt. Közleményekben
közölt svéd-lapp szövegeiből a nyelvtani alakok kikerestessenek.
A pályadíjat Sonnenfeld (Szilasi) Móricz barátommal közösen
dolgozott munkával el is nyertük. E munka vázlatban szintén
kis nyelvtan volt, de természetesen nagyon hiányos és tökéletlen,
mert egyedül azon.pár lapnyi szövegre támaszkodott, melyet Budenz közölt. Ez a kis munka azonban ösztönzött, hogy további
kutatásokat tegyek és számos újabb szöveget olvastam el, részint
hogy Lindahl adatainak hitelességét saját tapasztalatommal is
megállapítsam, részint hogy az e vázlatban talált nyelvalakokat, a
hol kellett, megigazítsam, a hol.lehetett, pótoljam, bővítsem.
Az átolvasott szövegek közt különösen fontosak Budenz
svéd-lapp nyelvmutatványai a Nyelvt. Közlemények XII. köteté
ben és Donnernak «Lieder der Lappen» művében közölt elbeszélő
és lantos költeményei. Mind a kettő a mai élő kiejtést tükrözteti
vissza és mind a kettőnél több olyan alakot találunk, melyeket
Lindáidnál vagy a többi irodalmi-szövegekben nem találunk.
A nyelvtanban Budenz szövegéből idézve B., Donner gyűjtemé
nyéből vett példáknál pedig D. rövidítést használtam. A nyelvtan
nak alapúi szolgáló egyéb olvasmányok ezek: 1. Dokt. Mart.
Lutherusen ucceb katekes aktén cálgestemin dokt. 01. Svebiliusest.
Same kiáleipuoktetum G. E. Rhenest (dokt. Luther M. kisebb kátéj a
dokt. Svebilius 01. magyarázatával együtt. Lapp nyelvre fordítva
Rhen G. E.-től) Hernösand, 1847. 128 lap =K. — 2. Kyrko-kátakirje, juosne piejetove, kokte jubmelteudnestem taro coggolvasisne
kalka adnetovet (Egyházi kézi könyv, melyben előadatik [tp. tété-
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tik], hogyan tartassék az isteni tisztelet a svéd községekben)
Hernösand 1850. 157 lap = .K7í. — 3. Same coggolvasen psalmkirje (Lapp községnek zsoltár könyve) Hernösand 1849.400 lap =
Ps. — 4. Ailekes-ja passe-peivi evangeliumeh ja episteleh (Vasárés ünnepnapi evangéliumok és episztolák) Hernösand 1849. 303
lap = E.
A nyelvtanban fölvilágosításúl vagy összehasonlításul néha
a lpF., IpE. és olykor a IpK. (oroszországi, Kóla félszigeti lappok)
nyelvjárásra is hivatkozom. Az ide vonatkozó források 1. alpF.-ra
nézve: Friis: Lappisk grammatik, Christiania 1856 ós Friis: Lap
piaké sprogprőver, Christiania 1856; 2. a lpE-ra nézve Lönnrot ér
tekezése «Ueber den Enarelappischen Dialekt» Helsingfors 1854;
az orosz lappok nyelvéből pedig, mint említettem, Genetz Arvid
adott mutatványokat a NyK. XV. kötetében.

I. H a n g t a n .
1. §. A svéd-lapp nyelv a nyelvhangok, különösen a magán
hangzók gazdagságát tekintve, nem igen marad el a többi lapp
dialectustól. Hangzórendszere a következő: .
a) magánhangzók:
a, o, u
á, e, é (i felé közeledő e, B.), ö, i
b) ikermagánhangzók:
ai, oi, ui, ái, ei, öi
i
di ie, ie (íe, ié), ue \ au, ou, au, eu, öu
uo (úo, uó), ú'ó (u'ó)
c) triphthongusok:
i
ei, uei, uoi (uói), uöi, l(iu, iau, uou, uöu
d) hosszú magánhangzók:
a, ü, a, e, i
e) mássalhangzók:
. k, g, h (yj, j , n
c, 3, s
c, 3
t, d, s, n
1*
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p, b, f, v, m
r,l
n, l.
A ít 5> n> $> l' hangok csak szó közepén fordulnak elő. —
Az % % öu, uö diphthongusok és az iiiu, *ei triphthongusok csak
Budenz és Donner szövegeiben találhatók. Az t felé közeledő é
szintén nem általános, hanem csak Budenz textusainak sajátja. —
A d csak Donnernál, a d leginkább nála (de Budenznél is egy pár
szor) kerül elő, Lindahlnál és az irodalomi szövegekben azonban
e két hang egyáltalában nincs meg.
A finnmarki lappság öt jésitett hangjából (k, g, t, n, r) csak
kettő van meg a IpS.-ban, ezek közt is az J! csak Donnernél talál
ható. A IpF. és IpE.-ban oly nagyon elterjedt lágy gutt. spiráns.
f hangot a svéd-lappság szintén nem ismeri.
2. §. A hangzók változása.
1. A l t a l á n o s

hangváltozások.

A IpS. nyelvjárás maga is több tájszólásra oszlik. Más nyel
vet tüntet föl Lindahl szótára, melylyel az irodalmi szövegek
majdnem egészen megegyeznek, mást Budenz és ismét mást Don
ner közleményei. A hangtani eltérések, melyek az egyes tájszólá
sok közt vannak, nem valami lényegesek ugyan, de elég nagyok,
hogy meglehetős választó falat vonjanak köztük.
Budenz és Lindahl közt, a magánhangzók hosszúságának
és rövidségének jelölését nem tekintve, a főbb eltérések ezek:
a) Lindahl és az irodalmi szövegek egyszerű magánhangzója
helyett Budenznél gyakran ikerhangzókkal találkozunk és viszont;
pl. idno v. \idno folyam, L. dtw ; kleres drága, szeretett, L. keres •
k{ece vég, extremitas, L. kece ; fidrro habarófa, L. fdrro; cauíe ujj,
L. cute ; ceuke madárfi, L. cuk; cuovo- követni, L. covo-; kuorestak
fonál, L. korestak \ mdlgat sok, L. miálkat; coj^ele- fölállni, L.
cuoggele-; colde- elválasztani, L. cuolde-; cobb béka, L. cuobbo ;
tohkai mögé, L. tuokai. — b) Lind. o-ja helyett B.-nél többször u-t
találunk és viszont; pl. kukte hogyan, L. kokte; tübak dohány, L.
tobak ; sühke- evezni, L. sokké-; pudno test dereka, L. podn • muhcare elmúlni, L. moccare- ; rucos hátnak fölső része, marj, L.
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•rocos; luhpede- megengedni, odaígérni, L.- loppete- \ oks ajtó, L.
-uks ; olkos ki, L. ulkos; kőim -val, -vei, L. kaim; köne hamu, L.
kuna; sidot akarat, L. sitiid. — Ezekhez hasonló kisebb eltérés,
mint az a-nak némelykor d-re, az e-nek i-re, az i-nek e-re, az so
riak ue-re változása, több is van, de minthogy nem rendszeres,
lianem csak esetleges változások, nem is szükséges velők bővebben
foglalkoznunk.
Sokkal élesebben megkülömböztetik Budenz szövegeinek
nyelvét a Lindahlétól a következő hangtani tünemények : a) hogy
Lind. kk, tt, cc, pp-]e helyett mindig hk, ht, hé, hp-t találunk ;
b) hogy a b és d erősítő hangokon kivűl itt még egy harmadik erő
sítő hangra is akadunk, t. i. a /i-ra, mely a k, t, p, c és c mással
hangzó előtt foglal helyet. Példák : ahka asszony, feleség, L. akka ;
ahce atya, L. acée; ahte hogy, úgy hogy, L. atte; ohpe- tanulni, L.
oppe | cahkane férni, L. cakane-; kaihko- szaggatni, L. kaiko-;
spaihte- gyors, sebes, L. xpaite; nauhte így, úgy, L. naute; cahce
{így i s : éace) víz, L. éace; kahcem nyakszirt, L. kacem ,• mehce
•erdő, L. mece; mehce messze, L. mece.
Donner szövegeiben ez utóbbi eltéréseket, bár nem oly rend
szeresen, szintén megtaláljuk, mint: cahke ember vagy állat feje,
L. cakke; rohtu, L. rottu; kahpahahtet ugrándozni, L. kappet
(kappahattet) ,• kahéatet leejteni, L. kaccetet \ pahka forróság, meleg
ség, L. pak(a); olico- keresni, L. oce-; cehcer ujj, L. éeéer.
Ezeken kivűl azonban több olyan hangtani tüneményt is
tdlálunk, mely mind Lind. mind Bud. szövegeinek nyelvétől na
gyon elütő színt áde tájszólásnak. Mindenek előtt
• ! yelvhangokra akadunk, milyenek a (a és a közt levő hang), wmélyen
ejtett u), nö nöu (Budenznél is megtaláljuk, de csak ezekben a szók
ban: vuölte alól, kiióutelenközepett,közepén), uöi; továbbá ^(kemény
angol th, új-görög #) és d (lágy angol th. — Budenznél is előfordul,
de csak néhány szóban, mint kodé- [kodé- is] szőni; lodkote- leere
getni, legombolyítni, L. luotko-). — Jellemző továbbá e tájszólásra,
hogy a szóvégző o kevés kivétellel w-ra változik, az uo ikerhangzó
meg uö-re, pl. pcíru hab, hullám, L. paro ; manu hold, L. manó ;
stala óriás, L. stalo; poldm szétszórt, L. poddos; valduk • nőt
len, L. valdok | vUíötne szerencse, L. vuodna; vuossta, L. vuoste ellen,
contra; ciiofáetahte- constituere, L. cuogjedatte-; éuoíma csomó, L.
cuolrna; cuoppe- vágni, metszeni, L. éuoppe-. — A szóközépi d, dd
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majdnem általánosan keményebb #, ##-ra, a t pedig gyakran
lágyabb d, d-re változik, pl. taud-a hím, hímnemű, L. teudo ; e&ne
anya, L. edne; tud-no tonna, L. tudno; püftu závár, zárt hely, L.
puodo | sa&de- lenni (fieri), L. sadde- ; ddd-de- lenyomni, L. tadde- ;
mafrder eredet, törzsök, L. madder | vellede- lefeküdni, L. vellete-;
stuorude- nagyobbítani, L. stuorete- \ kedkam bölcső, L. kátkem,
kdtka.— Megtörténik azonban az is,hogy a d t-re vagy d-re, add
tt-re, a t pedig fl-m változik, mint valte- venni, L. valde- ; vuotne
szerencse, L. .vuodna \ kedge kő, L. kedke ; múode nyugtalanság, L.
muode \ kuotte- hordani, elleni, szülni, L. hiedde- \ don te, L. ton,
todn ; ólmaides embereit, L. olmaites ; ddtte-, L. tadde-; meide mit,
L. maite.
Nevezetesebb hangtani változások, melyek nem alkotnak
tájszólásbelikülömbséget, hanem a külömböző szövegekben hol itt,
hol ott csak esetleg fordulnak elő, még a következők:
k helyett g és viszont: kalke-: kalge- fogni, akarni; raike :
raige lyuk; krühto, L. gruto fazék; kedke: kedge kő | koll'e D.:
golle, gulle L. arany; cegus D. : cdkos L. rejtett; velgad D.: veiket
L. fehér; selge D.: selke L. hát (dorsum).
d h. r: kedge: kerge B. kő ; piedegnes : piergnes B. lapoczka
(L. pedges, pergnes). — A d-ből az átmenet r-be a d révén történt
(v. ö. Donner jegyzetét, mely szerint a o-t, ha utána g, k követ
kezik, majdnem r-nek ejtik Sorseleben és Jokmokban is).
s h. s: seudnet: seudnet sötétség; sdlbm%, L. sdlma küszöb;
orjas délnek, D. orjas.
k, c h. c: kHignel B . : cdgnel L. mély | uce: ucce kicsiny.
2. E a g o z á s b e l i h a n g v á l t o z á s o k .
A IpS.-ban a ragoknak a névszóhoz vagy igéhez járulása
folytán keletkezett olyan hangváltozásról, mint a IpF. vagy a
lpE.-ban nem lehet szó. A mi változás van, az is csak esetleges
és nem köthető biztos törvényhez. Még legrendszeresebb változást
tüntet föl az e magánhangzó. Ez ugyanis a név- és igeragozásnál
számos esetben vagy <x-ra változik, vagy pedig ha i következik
utána (az egyes számú allativust kivéve), az i-he olvad. Ilyen i-be
olvadást az a, o magánhangzóknál is tapasztalunk, de csak kivé
telesen. Példákat itt fölösleges fölsorolnom, mert az egyes változá
sokat az illető helyen mindig megjelölöm.
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Az igeragozásban az e-nek a-ra változásán kivűl még más hang
változást is találunk, nevezetesen a praeteritumban az a néha á-re,
az no diphthongus pedig ue-re változik vagy !ü, w-ba vonódik össze,
pl. alge- kezdeni, praet. (sing. 3.) cilgi; va$e- járni: váp,; lahpchagyni, elveszteni: láhpi; vadde- adui: váddi; kalke- (kalge-):
praet. (plur.) kdlgen (de van algi, lahpi, vaddi, kalgen is) | kuohce- v.
kuoce- futni: küci; cuoce- hozzáfogni: cueci; puokte- (puökte-) vinni,
hozni: puekti v.pukti (de így is van: kuolici v. kuoci ,- éuoci, puokti).
— Mind ez alakok Budenz szövegeiben fordulnak elő.
Megemlítendő még az n genitivusragnak elejtése a birtokos
ragozásban, mint accen (ered. accenem, accenen, acéenn) atyámé;
accat (er. acce-n-t) atyádé; acces (er. accens) atyjáé. Elesik ezen
kívül még a b accusativusi rag is az első birtokos személyrag előtt,
mint accam (er. acce-b-m) atyámat. A &-nek kiesését itt még ere
detibb accc-me-m, accemm alakból is magyarázhatjuk.
3. §. Mássalhangzók erősbülése és gyöngülése.
Erősbülésről és gyöngülésről olyan értelemben mint a lpF.
vagy IpE.-ban, a IpS.-ban nem szólhatni. Ott az erösbülésnek és
gyöngülésnek ugyanis nagy szerepe van a név- és igeragozásban
és abból áll, hogy a szerint, a mint a szótag nyílt vagy zárt, az
egyszerű hangok kettősekké, a gyengék erősekké lesznek és vi
szont. A IpS.-ban a szótag nyíltságának vagy zártságának semmi
befolyása sincs az erősbülésre vagy gyengülésre és nem is más,
mint hogy az m elé gyakran b, az n elé d, a k, t, c, c hangok elé
pedig h járul, továbbá hogy az egyszerű hangok gyakran kettő
sekké lesznek. Az így erősített szavak legnagyobb része ragozva
vagy nem ragozva egyképen használatos erősítéssel vagy a nél
kül, pl. olbma v. ólma ember, kolbma v. kolma három; albme, v.
alme ég; ilbme v. elme regio, terra jpar&fie^. parne gyermek,
legény; adno- v. ano- követelni; kaidno v. kaino kötél | cahkanev. cakane- férni; kaihko- v. kaiko- szaggatni; klhte- v. kite- kö
szönni | kiesse, L. kese nyár; pivve-, L. pive- melegen lenni, nem
fázni; pirre, birre, L. bire medve; valló-, L. való- jajgatni, sírni;
kötve D. kép, L. köve, kov; veikké D. réz (messing), L. veiké. —
Az utóbbi két erösbülés csak Budenz és Donner szövegeiben for
dul elő.
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II. Alaktan.
Névszó.
4. §. T í é v r a g o z á s .
A IpS. nyelvjárás viszonyragokban gazdagabb és teljesebb
mint a lpF., lpE. vagy a lpK. dialectus. A lpF. lpE. ós a lpK. az
egyes szám genitivusában és accusativusában már csak a tiszta tőt,
illetőleg annak erősbűit vagy gyöngült alakját tüntetik föl. Ezek
ellenében a IpS. e két eset megkülömboztetésére külön ragokat
használ. A többi három nyelvjárásnak az inessivus és elativusra
közös ragja van, a IpS. ezeket is külön ragokkal jelöli meg.
A IpS-ban a minden ragozható névszóhoz járuló viszony
esetek a következők:
1. N o m i n a t i v u s . Az egyes számban megegyezik a név
szótővel, ha a szó magánhangzóval végződik; a mássalhangzón
végződő szóknál a tőt egy vocalissal ki kell egészítni: mana gyer
mek, jágfia jég, acce atya, cdce víz, pof,^o betegség, marni hold,
parii hullám \jerbme v. jerme velő (cerebrum), ész; fabmo v.famo
erő ; olbma v. ólma ember, férfi; lebma, liebma, L. lema leves | veholac ellenség (tő veholace); ch'ipot nyak (tő c'apote); oks, L. uks
ajtó (tő okse, ukse; ez utóbbi meg is van még mint nom. Bud.
szövegében); nahkar, nakkar álom (tő nahkare.) — A nominativus
többesszámi alakja megegyezik a h képzős többesi névszótővel,
melyhez más esetragok nem járulnak. Ez a h a népnyelvi szöve
gekben ma már nem hallható és meglevését vagy nyomát cs ik
a végmagánhangzó megnyújtása jelöli: alma ceh; calmeh: calme
szem; peiveh: peive nap; kaikah (B. kaiké') vicsatejeh: kaik omnis,
viesateje lakó | same': sabme lapp; veholace', mana'', sfalo': stalo
óv\-ks'B.\ iieidqca': neidac leányka; jiarnaca': pardnac, parnac
gyermek; ólma'; vanesa': vánes hiányzó; páru' D.
J e g y z e t . Az lpE. szintén A-val jelöli a többes nominativust, a lpK. semmi raggal, a lpF. azonban eredetibb k ragot őri
zett meg.
2. G e n i t i v u s . Ragja az egyes számban egy a tőalakhoz
járuló n, pl. lodden: lodde madár; saije n: saije hely; hugson : hujso
gond; adu ámen: adnám föld j nalmen : j'ialbme száj; almen ég:
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albine, alme; jubmden: jubnel isten; kaudnen: kaudne, kaune
holmi; hűimen: kuibme társ. — Budenznél néhány olyan szót is
találunk, a hol a tő vég c-je az egyes-sz. genitivusban i-vé gyen
gült, mint vcírin : varé hegy; jaurin: jaure t ó ; kötin : kote ház (így
is: varén, jauren, köten).
Donner szövegeiben az egyes-számi genitivust ugyancsak n
raggal találjuk; de ugyanitt több példa van arra is, hogy a genitivusi n rag el is maradhat, pl. cace vuoiai víz alá (e h. cacen vuolai) 85. 1. | nubbe sita oive (e h. sítan oive) a másik falunak feje
84. 1. | oive koiku fejhez (te le nubbe sita oive tai sitai oive koiku
pötam: most a másik falunak feje ezen falvak fejéhez jött) 84. 1. |
aijataka nalne a medvebőrön (e h. aijatakan n.) 83., possu úalmai
a lapp sátor szájához (e h. possun n.) 83., pdive neita a nap leá
nya (e h. paiven n.) 103., kote dagamime a ház csinálásában v. csinálása közben (e h. köten d.) 104. Úgy látszik az n elhagyása
mind nagyobb és nagyobb tért kezd foglalni és valószínűleg a IpS.
is odajut majd idővel, a hová a többi lapp nyelvjárás, hogy az
egyessz. gen. jelölésére nem fog külön ragot használni. — Az iro
dalmi szövegekben is találkozunk már az n gen. rag elhagyásával,
mint: jarnem' vaivesne a halál bajában v. kínjában (e h. jamevien v.).
A többes-számi genitivusnak ragja tőhöz járuló i, pl. vieljai:
vielja fráter; stáloi : stdlo óriás; veholaci: veholacB.; sitai: sita falu;
luotui: luotiC (L. luotoh csak többesben használatos) sivatag; kedkai:
kedke, L. kedke kő; sabbeki: sabbek D. hóczipő; pakoi: pako szó;
válkogesvuotai : válkogesvuot tartozás, adósság; rokkolvasi: rokkolvas
L. könyörgés. — Az e véghangzó majd mindig, az a és o pedig néha
beleolvad az i-be, pl. párdni: pardne • peivi: peive ; vaivi: vaive baj';
iobdesteji: tobdesteje megvalló, gyónó ; vcilji (v. ö. vieljai); keoki
(v. ö. keokai); siti (v. ö. sitai), skialbmi: skidlbma gazember; poci:
'pöcorénszarvas; hangváltozással: sdmi: sabme lappság (pl. sarne'
lappok, lapp emberek) B. — Donnernél az i-t megnyújtva is talál
juk : pessi: pesse külső nyirfahéj; jaolgaki : juolgak lábra való, ha
risnya 122; neiti olke-virti nalne (virte nincs meg a szótárban, de
alighanem ugyanaz mint a finn varte: szár, nyél; — a kifejezés
fordítása : «a leányoknak vállára [tkp. válla szárára]») 113.
J e g y z e t . A többes gen. i ragja nem egyéb mint azon plu
rális képző, melyhez a többi esetek is járulnak; a tulajdonképeni
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gen. rag pedig elkopott. Ha tekintetbe veszszük az egyes-sz. genitivusának n ragját, biz vast föltehetjük, hogy IpS. gen. pl. ragja
in volt. Ha nem sajtóhiba, a többes gen. e teljesebb alakját mégis
találjuk egy helyen Donner szövegében : airuin: airu, evező (jó
külu> airuin spolikasa': már hallatszanak az evezők csapkodásai)
65. — A teljesebb alak a többi dialectusban sincs már meg, ott is
csak i-t, illetőleg ij-t találunk.
3. A c c u s a t i v u s . —• Egyes-számi ragja a svéd-lappság
legnagyobb részében egy a tőalakhoz járuló b, pl. kledkeb: kiedke
kő; pardneb: pardne; mehceb : mehce erdő ; okseb: oks (ukse) ajtó ;
tollob: tollo tűz; karvob: karvo ruha B. || laipeb: laipe kenyér;
kdtab : kelta (kidta) kéz; nuolab : ríuola, nyíl D. || jc.rbmeb : jerbme ;
nammab : namma név; nisuneb: nisun asszony; torvob: torvo
remény.
J e g y z e t . Az egyes-számi accus. jelölése eltér a többi lapp
nyelvjárásétól. A lpF. egy.-sz. accusativusa vagy olyan mint a tőalak, vagy pedig, ha hanggyengülés vagy erösbülés lehetséges, az
accusativust ezzel találjuk megjelölve, mint jokka folyó, acc. joya ;
gietta kéz, acc. gieda j rumas test, acc. rubmas; nayer álom, acc.
nakkar. — A lpE. vagy megnyújtja a tő véghangzóját, vagy pedig
szintén gyöngülés vagy erösbülés történik, pl. okko hét (hebdomas), acc. oho; soate háború, acc. soade J jnölge láb, acc. juölge \
vahe tartozás, bűn, schuld, acc. vaye; pann kutya, acc. padnu. —
Az accusativus eredetibb alakja valamennyi lapp dialectusban m
volt. Ez a IpS-ban & re változott, a többi lappságban pedig eltűnt;
a gyöngülés, erösbülés, hangnyújtás azonban élénken tanúskodnak
a megvolt, de most már elkopott tárgyrag hatásáról. Ennek az el
kopott m accusativusi ragnak nyoma a IpF.-ban csak a dat
mutató névmásnak dam, a lpE.-ban pedig a tot, tat névmásnak
tom, tani accusativusi alakjában maradt fönn.
A IpS. nyelvjárásban azonban nem csak a b, hanem az ere
detibb m alakot is bőven találjuk. Donner gyűjteményében számos
m-es accusativusra akadunk, pl. laivem: laive hajó; aija-röitdem
(aja-röudim): aijn-röude vashorog; cuolbmam: cuolbma csomó;
rdjnm: raja, L. rajo lakodalmi ajándék a lappoknál; virum: viru,
L. viro vihar, szélvész ; morbmim : morbmi csikó; vadnasam : vaftnas
csónak, hajó; mellasem: mellas, L. mele kormány, gubernaculum;
cautakam: cautak kulc3 (Páiven párne'); pardnem: pardne; dra-hau-
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tem: arahaute kőgödör, kincses gödör; stainam: staina, stainakmeddő
nőstény rénszarvas; mallasem: mallas lakoma (Pissa-Passan
pardne). — A 6-n kivűl az eredeti 7?i-nek még egy v, sőt n válto
zatát is találjuk mint accusativusi ragot, pl. atuv : cilu, L. alo baromnyáj 83.; mallasav : mallas (ceggebet mallasav állítsatok lakodal
mat, richtet eine mahlzeit an) 85.; vuordnusav : vaordnus eskü 90.;
stainav : staina rénszarvasborju 92 ; mdnav : mana gyermek (keseh
manav jaurai: húzd a gyermeket a tóba) 120. | manun: manu
(így is mdnum) 62., skerrun (így is skerrum) : skerru korong, trochus, orbiculus 62 ; tdlun: tahi major ház, finn í«/o 62; vuördnusan
(így i s : vuördnusarj 8 3 ; keresvuoten:, keresvuot szeretet 128.; lakkamusen: lakkamus legközelebbi (luode érit valda so lakkamusen
vdnab: a golyó elveszi legközelebbi barátját) 128. — Bud. szöve
gében ered. m-nek v, illetőleg it-ra változását szintén megtaláljuk,
de csak ez egy példában: mubbeu calmev másik szemet (mubbe(b)
calme(b). — Donner megjegyzése szerint a b-s accusativus a herjedali, az ?7?-es a többi déli, az n-es pedig az éjszaki svéd-lappság
ban használatos.
Az accusativus ragja előtt gyakran elváltozik a tő vég e-je,
mint podnab: podríe férj ; lagab : lage törvény; kidlab •' kidle nyelv.
— Megemlítésre méltó még, hogy Donner szövegeiben olyan ac
cusativusi alakra' is akadunk, mely mellől a tárgyrag hiányzik,
mint porjus, e. h. porjusab vitorla (porjus porri fölhúzta a vitor
lát) 65.
A többes-számi accusativus ragja általában it; ez is a tőhöz
járul és az e véghangzót magába olvasztja, pl. corvit: corve szarv;
ceakit: ceuke madárfi; treplit: treple folt; aihtikit (v. aitigit) : aihtiké'' szülék ; peljit: pelje fül | olbmait: olbma ; künait: kunali&mu;
pidrgoit: pidrge hús ; laikoit: laiko adósság; p^sutakit:
plesutak
i
fűzfa; teudnarit: teudnar szolga; c^ipotit: c dpot nyak. — Donnernél a többes-sz. accusativus számos esetben hosszú i-vel is van,
mint podnit: podne férj, férfi 6 1 ; aidolkit: aulolk, L. auleolg keresztrúd lapp sátor fölött, melyen a szoknyák lógnak, vitorlarúd; juoksit: juokse í j ; saitit: saite dárda; spaggakit: spaggak, L. spaggok
lándsa 85.
ABudenz közlötte népnyelvi szövegben ésDonnernél is egy
kétszer a többes tárgyragnak még egy teljesebb alakja is előkerül,
t. i. ite, ide B. | ite, ite, ita D., pl. kledkite : Wedke (kedge, kedke) ;

13

HALÁSZ

IGNÁCZ.

tdktite: takte csont; jaoksite: juoks (juokse) ; herkite: herke hím
rénszarvas; paocite: p'ioco (pöco) rénszarvas; vadncmite : vadnem
hód, biber; cobbite : cobb béka; luddite: lodde madár | kuilide :
kuele hal || muonasife: muones halott (Donner fordítása szerint ;
L-nál nincs meg; — leji okteb töjam, muonasite laskalam akti: er
hatte den sturm gebrochen, die todten mit einander versöhnet)
88.; varrekite: varrek czipök, melyekkel jól lehet futni 84. ; krappuklié: krappuk, L. krappok börkeztyű 84.; peipnrite csapda,
medvefogó (D. fordítása sz.; L.-níl nincs meg); porjaslta : porjes
vitorla; (porjasita pohtannahta: a vitorlákat felduzzasztja) 66.
J e g y z e t . A többes-sz. accusativusának -teljes alakja az
egyes-száméval összehasonlítva -itam, -item volt. A m tkpeni accusativusi rag elkopásával -ita, ite, még tovább kopással -it maradt
fönn. Ennek első tagját, az i-i mint plur. képzőt említettük már a
többes-sz. genitivus tárgyalásánál. A t szintén nem egyéb mint a
majd valamennyi ugor nyelvben ilyen alakban előforduló többes
számi képző, mely a lappban k (h'J-vÁ változott (1. nom. pl.). —
Az összetett it többes-sz. képzőt még az allativusban is találjuk.
— A többes-sz. accusat. a többi nyelvjárásban kis hangalaki elté
réssel ugyanaz mint a IpS.-ban (lpF. -id; lpE. -id ,• lpK. -ijt).
4. C o m i t a t i v u s . — Ragja az egyes-számban egy a tőalakhoz járuló in, melybe az e véghangzó ritka kivétellel beleolvad,
pl. saihtin: saihte kopja; puvvin: puvve marha; nipin: nipe kés;
gollin : golle arany; kroppin : kroppe test; haddoin : haddo bosszú;
dloin: álo nyáj; ahkain: ahka asszony; silbain: silba ezüst;
jetanasin: jetanas óriás; piktasin : piktas r u h a ; aidanemin: autanem haladás, siker | jasketusein: jasketus vigasztalás Kk. 122;
vuollekesvuotein és vuollekesvuotain: vuollekesvuot alázatosság, humilitas Kk. 37 és 7.
Lindahl csak ezt az in ragot ismeri; előfordul azonban az
irodalmi szövegekben egy teljesebb ina alakja is, melyet Donner
gyűjteményében ine, ijrí változatban is találunk, pl. torvoina: torvo
remény K. 13.; pakoina: pako szó K. 16.; kadnina: kudne tiszte
let, gyönyörűség Ps. 77 ; nalmina : iialme száj Ps. 77 ; armoina :
anno kegyelem Ps. 7 7 ; varresvuotina: varresvuot ép egészség
Ps. 23. | spnggakine : spaggak dárda D. 86.; vuobtalabcijii (ucjoki
nyelvjárásban : vuoktalducin: mit haar-zügeln, D. ford. szerint; L.
labce habena) D. 120.
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J e g y z e t . Az egyes-sz. comitativus a lpF. és lpE.-ban is
in, a lpK.-ban ijn. Az oroszlappban azonban ezen ijn-en kivűl még
egy más com. rag is fordul elő, t. i. -I; pl. vanzel: vans csónak
(jüivre milte vtilki vanzel: a tavon elindult a sajkával NyK. XV.
139.); nieskemel: nieskem husoló kés (nieskemel kovta ioce éaicki :
egy husoló késsel keresztülvágta a homlokát) NyK. XV. 141. —
Lehet, hogy ebben az Z-ben megmaradt az eredetibb In finn -lla,
-lla, (ered. l-nci, l-na) első része ép úgy mint sne iness. a IpS.-ban ;
de az is meglehet, hogy ez Z-ben a finn nyelv hatásának egyik
nyoma van meg.
A többes-számi comitativus ragja i, pl. vuovdnai: vuovdn
félelem Ps. 87; töméi: törne tövis Ps. 87 (vnovdnai leh ton albetovum, tass, ai töméi kronetum: félelmekkel rágalmaztattál, azon
fölül tövisekkel megkoronáztattál); almáéi: almáé Ps. 92 (tasne
mije aktetoveb jubmelin ja almáéi: ebben mi egyesülünk istennel
és az emberekkel); judari : judar zsidó E. 197; teudnari: teudnar
szolga E. 197 (te tuobbelin toro-kniktah aktén oiveolminesa ja judari
teudnari Jesuseb: ekkor megfogták a katonák vezérükkel és a
zsidó szolgákkal Jézust); kadneli: kadnel könny K. 126 (mon verteb
kunaitporret ko laij)eb,ja jukkemasam kadneli stikotet: nekem hamut
(hamukat) kell ennem mint kenyeret és italomat könnyekkel vegyí
tenem). — A com.-nak ezen alakja azonban nagyon ritka. Leg
inkább összetétellel képeztetik a többes-sz. genitivus és a kuka,
kum viszonyszóval, mint pakoi knm szavakkal; rokkolvasi kum
imádságokkal; vdlkogesvuotai kum kötelességekkel | kátij kum ke
zekkel D. 132.
J e g y z e t . A többi lappságban nincs a többes comitativusnak ragja, ott is a kum, kujm, gujm-maX összekötött genitivussal
fejezik ki. Ez okból hajlandó vagyok föltenni, hogy a IpS. többes-sz.
comitativus nem egyéb mint eredetileg több. genitivus, mely kum
nélkül használva is megtartotta comitativusi értékét.
5. E s s i v u s . — Eagja az egyes-számban a tőalakokhoz
járuló n, pl. rektotasen: rektotes irány, richtschnur (rektotasen
adna: irányúi birja Kk. 132); skadan: skada kár (skaclan orrot';:
kárul lenni Kk. 108); savótokén: savotak, -es kivánni való, erwünscht (savotaken le Kk. 87); pelikánén: pelikán (mon leb aktalakaé
pelikánén mecesne: én olyan vagyok mint a pelikán az erdőben
K. 125.) \paggan: pdgga szél (pötus pággan páiven pdme: jöjj
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szélként napnak fia) D. 63.; veliken: vehke segítség D. 87. — Az
essivusi alak időhatározóúl is szolgál, úgy mint a finnben, pl.
aiken: aike idő (vuostes aiken először) B . ; kolmad peiven: harmad
nap B. | fürtén jakén minden évben Kk. 80. | kolman aiken három
szor; kuokten aiken kétszer D. 135.
A többes-szám essivusának ragja in, Donnernél így is : ine,
pl. kocejin: koceje virrasztó, éber (juoit herra kocejin kaudna: a ki
ket az úr ébren talál Kk. 132); arbolacin: arbolac örökös (arb.
orrot: örökösöknek lenni K. 16); likkokasin : likkokes szerencsés
(l. viesoh: pzerencsésen [szerencsésekül] élnek Kk. 121) | karvasin: karves kész (karvasin lak : készen vannak D. 85); kor)diné :
kod de, L. kodde erdei rénszarvas D. 104; keőkine: keoke kő
D. 104.
Az essivusnak gyakran olyan értéke van mint a finn translativusnak, pl. akkan valdet feleségül venni Kk. 97.; osalacin saddet részesekké lenni Kk. 18.; takka mijeb . .. tűni muotogasin ja
likkokasin: tégy minket . . hozzád (tkp. neked) hasonlókká és
[előtted] kedvesekké Kk. 4 0 ; takket kaikit almáéit mu oppetesmanain: tegyetek minden embert tanítványaimmá. Kk. 131. | kod-dine
sadda : vad rénszarvasokká lesz D. 104.
J e g y z e t . A lpP., lpK. és lpE. nyelvjárásokban az essivus
ragja az egyes számban olyan mint a IpS.-ban, a többes számban,
a lpK. kivételével, hol szintén n, in a ragja, azonban hiányzik.
6. I n e s s i v u s . — Bagja általában sne, D-nél és az E. szö
vegben többször rövidült sn is, pl. mehcesne: mehce erdő; kirjesne: kirje könyv, levél; ahkasne : ahka asszony, feleség; farosne.>
fa.ro költözés, társaság; varaidesne: varaid világ; coggolvasesne :
coggolvas gyülekezet | surgosrí: surgo szomorúság D. 12S.; fangakotesn: fangakote börtön E. 9; algosn : algo kezdet E. 14; radesn: rade tanács E. 18; nammasn: namma név E. 21 ; heimasn :
heima ház, otthon E. 37. — A sne-n kivül még egy inessivusi rag
van, n, pl. saijen: saije hely Ps. 3 . ; almen: alme ég Ps. 3 5 . ;
adnamen : adnám föld ; tempelen: tempel templom Kk. 2. | okten :
okte eső D. 62.; Ruohten: Rnohte Svédország D. 67.; kuokten
pelen két oldalon D. 8 5 . ; kidtan : kiáta D.85.; vaiven : vaive baj D.
63. — Különös egy.-számi inessivus alakok : vadnasin: vadnas hajó;
(lakus vadnasin vielan varé: van-e a hajóban még hely) D. 64;
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mietalahkm: mietalahke jó szerencse D. 63. vuÖsstalahkm balsors
D. 63.
A többes-számban az inessivusi rag a többes i-hez járul,
alakja tehát isne, isn, isn, in, ín, pl. aikisne : aike ; pargoisne: pargo
dolog; vaimoisne: vaimo szív; gruopieisne Kk. 109, L. gruopta
sír; ussolmisne: ussolm vélemény ; | dagamisne : ddgam, L. takkem cselekvés, csinálás; duörkastemisne : duörkastem ágakkal behintés (L. turgestet ramulis sternere) D, 104. | poddusisn : poddus
szétszórt, ritka D. 6 1 . ; muodisn: muode, L. muode nyugtalanság;
sdlahaisn: sdlaha fogás, különösen halfogás D. 63. — karjelpelin:
karjelpele karjeli rész D. 67.; pánin: pane fog D. 86.; vaimupakcasin : vaimupakcas, L. pakces szívfájdalom D. 63. — Lehet, hogy
a föntebb említett mietalahkin, vuosstalahkin alakok szintén többes
számban vannak. — Különösen figyelemre méltó az s-nek n-hez
hasonulása ebben a szóban supmaisini. e D. 63. (D. «in der entzückung»-nak fordítja; L.-nál nincs meg), melynek sopmaisisne
változatát is találjuk D. 70. — Ezen alak kulcsúi szolgál az n-es
inessivus megmagyarázására; a sne-böl lett nne, aztán a végi'
elkopásával nn, n.
J e g y z e t . A most fölsorolt inessivusi ragokat a többi lapp
dialectus nem ismeri. Az iness. jelölésére külön alakjuk nincs is,
és az elativusi sí-vel jelzik az inessivust is; csak a lpK.-ban talá
lunk a több.-számban -ijn ragot.
7. E l a t i v u s . Legközönségesebben sí raggal találjuk, mely
mindig a tőhöz járul, pl. melkest: melke tej; laddost: laddo mo
csár; pinost: pino kín B. | ednest: edne / ahcest: ahce; álust:
dia D. | peivest: peive • vadast: vada veszedelem (B. vada, L.
vahda); arvost: arvo érték; seudnedest: seudúet sötétség; jabmemest: jahmem halál; allakasest: allakas magasság. — Budenz és
Donner szövegeiben ezenkívül az sí-nek teljesebb ste, sta, sti alak
jait is találjuk, igaz, hogy csak egy-két példában, mint röuteste
vas : röute, route B.; hankahiste (D. így fordítja «von der rennthierweide»; L. nem ismeri): hankahiC?) D. 83. | akkunasti: akkuna ablak,
L. ikkonD. 8 5 ; ikkunasta: ikkuna, L. ikkon D. 86. (finn ikkuna).
A több.-számi elativus ragja ist, melyet Donnernél még ist,
Bud.-nél pedig iste alakban is találunk; pl. pahatahkejist: pahatahkeje gonosztevő; könist h a m u : kona, L. kuna B. | textaist:
texta szöveg; suddoist: suddo bűn; almacist: almáé; ángelist:
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angel angyaJ | kedgist: keőge, L. kedke • muorist: L. muor, muora
f a ; juovaist: juova kőteher D. | calmist: calme szem D. 65.; küasist: küase, L. kuosa fényű D. 64. | olmaiste: ólma, olbma B.
Említésre méltó még ezen elativus alak : siggasisten, melyet D.
«aus der backenhöhle»-nek fordít (L. szótárában nincs meg) D. 61.
8. A l l a t i v u s , i l l a t i v u s . — Ragja az egyes számban
i, mely előtt a tő e véghangzója majd mindig «-ba megy át; pl.
podnai: podne fenék, raikai: raike lyuk; jaurai: jaure tó ; kaddai :
kadde part; lodnestejai: lodnesteje megváltó ; peivai : peive ; nalmai: nalme ; oivai: oive fej; parnai: parne (párdne) | coutetebmai: couteteme föloldás, fölszabadítás; kudnetemai: kudneteme
tisztelet; coggolvasai: coggolvase; oivemusai legfölső, legfőbb:
oivemuse J hággai lélek: hdgga; aijai: aija nagyatya; niaddui ;
maddu D., L. maddo eredet, származás; ustoi: usto kívánság;
karvoi: karvo ruha; seudnedi: seudned ; jabmemi: jabmem; rainesvuoti: rainesvuot tisztaság | heibmai v. heimai v. heibmi haza;
olbmai v. ólmai: olbma; kdhcelebmai v. kdhcelemai: kahcelem kisértés. — Budenz népnyelvi szövegeiben az -i-nek teljesebb je
alakja is előkerül, pl. merraje: merra tenger ; kieccaje : kiecce, L.
kece vég, extremitas. — Ezeken kivűl még egy allativus raggal ta
lálkozunk, t. i. s-sel. Magánosan csak elvétve fordul elő, pl. vaggin
bajas solus: fölmentek a szigetre. Friis, Lappiske sprogpröver
107 (egy vefseni mesében — Budenznél suoloi). Ugyanezen s van
meg némely névmási alakon, mint mönoi, tönoi, sönoi mellett monnos, todnos, sodnos, továbbá több illativus-alakú névutónal és ha
tározónál, pl. kiihkes v. kulikas messzire: kuhke hosszú; olkos ki;
tuos oda; paijas föl, fölfelé; piniíos hátra; vuoles le, alá; mangas
hátra, hátra felé; mehces messzire stb. — Hozzájárult személy
ragok előtt mind az egyes mind a többes-számban csak az s iliativusi rag használatos, pl. ilcasan bőrömbe : ilee ; accasat atyádnak : a cce; accasane atyánkak; vaimosas szivének: vaimo (v. ö.
ilcai bőrnek; accai atyának stb.) Ugyanígy használatosak a sze
mélyragokat fölvevő illativus-alakú névutók is, mint koikasau
hozzám: kőik -hoz; paijelasas maga fölé : paijel fölött stb. (L. bő
vebben a birt. ragozásnál.) — Az s és i-t együtt, vagyis a teljesebb
si ragot is megtaláljuk néhány comparativus képzővel ellátott
határozó alakon, mint paijebusi fölebb, fölebbre : paije (paijeb) ;
lakkabesi közelebb, közelebbre : lakká (lakkab); kukkebesi tovább
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{kukké kukkehesi magis magisque): kukké (kukkeb); autebesi
előbbre: aute (auteb) \ ruoptolesi hátrafelé. (Ezeknél, csak az a
kérdés, vájjon az s nem a cornparativus képzőhöz hozzájárult ki
csinyítő képző-e?) — Az s (si?) & hajdani teljesebb sen illativusi
ragnak maradéka (v. ö. f. h-n, ered. s-n).
A többes-számban az állativus ragja it,iti, pl. kaikit minden,
mindenki: kaiké ; almáéit: almáé; nuorabit: nuorab fiatalabb ;
vuorasuhit: vuorasub öregebb | kaikiti Kk. 9, kaikeiti Kk. 142
{v. ö. kaikit); olmaiti: ólma; 2Mhaiti: paha; válkolaciti: viilkolac
adós. — Lindahlnál nem találjuk, de az irodalmi szövegekben
gyakran előkerül az allativusnak egy ita alakja i s ; pl. almacita
Kk. 150; velkolacita Kk. 54., prástaita : prásta, pap E. 196.; cwojjptejita : cuojgoteje kezelő, administrator E. 196.; vuorasubmusita .:
vuorasubmus legöregebb. E. 196.; (te áska, játti Jesus oivemus
prástaita, tempelen cuo^otejita ja vuorasubmusita , kuteh . . . =
ekkor aztán monda Jézus a főpapoknak, a templom kezelőinek és
ti legvénebbeknek, a kik . . .). — Különös alak: vassolacitai: vassolac ellenség (tokum sitab vaitet ai armob vassohcitai: veled az
ellenségeknek is kegyelmet akarok kérni) Ps. 81. Nem sajtóhiba.
E szóban a több.-sz. allativusnak teljesebb alakját láthatjuk, mint
hogy az it, ita mint már föntebb említettük, nem egyéb mint a
többes-sz. ragja.
9. A b e s s i v u s . Külön abessivus a lappban mint a finnben
tulajdonképen nincs is. A mit ma abessivusnak nevezünk, az ere
detileg nem volt egyéb mint a névszó genitivusának összetétele a
taka viszonyszóval, mely az idő folyamával tak, sőt í-vé rövidült.
Világosan látjuk ezt még a névmásoknál: mutci nélkülem, gen.
mu ; mijatak, mijat nélkülünk, gen. mijan, mija; monotak, monot
kettőnk nélkül, gen. monon, mono. — Ezen kivűl van még egy
másik abbessivusi rag is : tta, pia. A különbség a kettő közt csak
ÍIZ, hogy a taka, tak, ta, t ragokat csak magánhangzón végződő
szók után használják, a pta, tta-t pedig mássalhangzón végződök
után; pl. a ecetük v. accet: ücce ; akkatalca v. akkatak, v. akkat:
•akka; nuoratak v. nuorat: nuor fiatal | kabmakatta: kabmak
csizma ; stuoresattü v. stuoresapta: stuores nagy; puorakatta : puorakjő; almacatta : almac ember. — Az abessivusi rag használata
különben ritka, helyette inkább a névszó genitivusát találjuk a
NYELVTTTD. KÜZLEMKNYEK.

XTI.

2

IS

HALÁSZ IGNÁCZ.

vana «nélkül» viszony szóval összekötve. — A többes-számnak nincs
abessivusa.
10. T r a n s l a t i v u s . — Ragja ksi. Összesen csak e k é t
szón találjuk puorebaksi: puore jó D. 87. és andegaksi (a. luita :
megbocsát) D. 87. — Vájjon a hajdani translativus nyoma ma
radt-e meg e két szóban, vagy mindenestül finn kölcsönvétel-e,
eldöntetlenül hagyom. Nagyon valószínű, hogy az utóbbi föltétel
a helyes. (V. ö. finn paremmaksi, anteeksi).
5. §. A névragok táblázatos áttekintése.
Egyes-szám:

Többes-szám

Nom. —
gen. *,'
b, m, v, n?
acc.
com. in, ina, ine, [ijn']
n
ess.
iness. sne, srí, n, nne, [in ]
elat. st, ste, sta, sti
allat- illat. *, je, s, [si]
abess. taka, tak, ta, t, tta, pta
transl ksi

h,>
i, i
it, it, ite, ide
i, [i knm]
in, in
isne, isn, in, in
ist, iste, üt, [isten]
it, iti, ita, itai
—
—

6. §. Paradigmák a névragozásról.

A) E g y e s - s z á m .
Nom. peive
peiven
acc. peiveb, -m, -n
com.

peivin, -ma

peiven
ess.
iness. peivesne
peivest
el.
all.
peivai
ül,
abess, peivetak, peivet

t)

párdne v. pár ne
pardnen v. parnen
pardneb, pardnem v. párneb>
párnem
párdnin, pardnina v. párniny
párnina
párdnen v. parnen
párdnesne v. párnesne
párdnest v. párnest
párdnai v. párnái
párdnetak v. párdnet v. párnetak, párnet.
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Nom.
gen.
acc.
com.
ess.
iness.
el.
all. \
ill. /
abess.

vaimo
vaimon
vaimob, -om, -on
vaimon, -oina
vaimon
vaimosne, -on
vaimost

almac
almacen
almaceb, -em, -en,
almacin, -ina
almacen
almacesne, -en
almacest

vaimoi

almaci

vaimotak, -ot

almacatta, -apta.

Nom.
gen.
acc.
com.
ess.
iness.
el.

jukkem: ivás
jukkemen
jukkemeb, -mem, -m
jukkemin
jukkemen
ju h kem esn e, -m en
jukkem est

all. ) jvkkemi, jukkemai
ill. J
abess. jukematta,

piktes, lúktas
piktasen
piktaseb, -em, -en
piktasin
piktasen
piktasesne, -sen
piktasest
piktasai,
piktasatta,

piktasi
-sapta.

B) T ö b b s - s z á m .
Nom.
gen.
acc.
com.
ess.
mess.
el.
all. 1
ill. /
abess.

peive', peiveh
peivi
peivit
peivi, peivi kum
peivin
peivisne *
peivist

olbmah, olbma' v. olmah, ólma''
olbmai v. ólmai
olbmait v. ólmait
olbmi v. olmi (-i kum)
olbmain v. ólmain
olbmaisne, olmaisne
olbmaist, olmaist

peivit, -iti, -ita

olbmait, -iti, -ita.

—
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almacéh (-e)
almáéi
almáéit •
almáéi (a. ham)
almáéin
almaéisne
almaéist

jakkemah
jukkemi
jukkemit
jukkemi (j. kum)
jukkemi n
jukkemisne
jukkemist

almáéit, -iti, -ita

jukkemit, -iti, -ita.

7. §. Névutók (postpositiók).
A lappban is névutók szerepelnek a névszók különösebb
viszonyainak megjelölésére. A viszonyított névszónak genitivusával, egy kétszer pedig accusativus, allativus vagy elativus és
comitativusával összekötve használatosak és nagyobbára utána
állnak. Altalános helyviszonyj elölő ragokúi a névutókon a l o c a t i v u s , a b l a t i v u s ós l a t i v u s (illativus), ezek mellett
aztán még a többi külső és belső helyviszonyt jelölő casusragok
( i n e s s i v u s , e l a t i v u s , i l l a t i v u s ) is szerepelnek. Némely
névutók egyszersmind adverbiumok i s ; pl. mangelt után; utóiról
{mü m. utánam; mangelt juokset utolérni); neik -nek (pöhti mü
neik egyenesen nekem jött; neika mannet rátámadni, vkinek neki
menni).
a) G e n i t i v u s s a l j á r ó n é v u t ó k .
1. vüolen, vuolan, vuule, vuolesne v. vuelesne alatt; vuolest,
viioldc, B. vaólte alól; vuolai, B. vuollai, D. viioíai alá | vuole al,
alatt való-tói.
2. 2)aijel, paijela fölött | paije föl, fölött való-tói.
3. auten, autesne előtt; -ért; autest elől; -ért; auti elé;
autelt elé (mu autelt poti elém jött); autelaéett dim. kissé előtt
(mu aa. kevéssel előttem) | auta, aut el, előtt való-tói.
4. sisne, sinne -ben; siste -bői; sisa, sis -be.
5. mangen, mangesne, maüfiesne, mangel, mangelen után;
mangelt után; mangai után | maiige utó-tói.
6. Indne, lune, liuinc -nál; luste, laté, luhte -tői; lussa
tusa -hoz.
7. naldne, naldn (noldn), L. nalne, naltne -n, rajta; nalde,
nalte -ról; nalla, L. nála, nal -ra.
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8. palda, palden, paldan, D. balden 108., paldesne mellett,
-nál; pahlelen, p>aldela mellett el; nélkül; paldest -tői el; paldi,
B. palái -hoz, mellé.
9. kuövtelen, kuöutelen, IJ.kuöutelen közepett, közepén; kuouteli, L. kuouto -nek, -ra.
10. tuokkesne, tuoken mögött, -n túl, -nál; tuohkai, tohkai, L.
tuokai mögé, által, -ért, miatt.
11. mecelen, mecel, mecelesne, meécn -tői el, -tői félre, mö
gött | mece messze-től.
12. métán, metast, méte, met hosszában, mentében, -n el,
szerint; melt, melte szerint; melde -vei, -nál.
13. kaskan, D. kgsken között ;• kasko közepett, közepén;
kaski közé B.
14. kuektel, kuektelen, kuektelest két felöl | kuekte kettő-tői.
15. koiko, kőik, D. koiku, koika -hoz, -hez.
16. lahk, L. lakk -hoz közel.
17. kuni, kueim, kőim, kuim -val, -vei.
18. kautoi, kautai, kauto -ra nézve | kuettai -ra nézve.
19. kuoloi -ra nézve.
20. cagge szerint, mellett; caggek mellett, egészen mellett.
21. osnel -hoz, -hez, -ben, -be, -ra.
22. vuosta, vuost, D. vuóstai, vuoste ellen.
23. vana, vane, van nélkül.
24. pakto által.
25. tét, L. tiet, tieti, diet, Ps. téti -ért, végett.
26. neik -nek {pöhti mü n. nekem jött).
27. acol, L. acolen, T>. 107. acidn reá, -nek (mü a. pöti).
28. kuoren -nál.
29. pira, pir, D. bira -ról, körűi.
30. tabbelen, többel -n innen, D. tavvelen, dőbbeln mögött.
31. cada, D. cada, cadda által, -nál fogva; -n által, ke
resztül.
32. pignoles, L. pigfiolen -tői el, tői félre, mögött.
33. puohta, L. puott szemközt, átellenben.
b) A c c u s a t i v u s s a l j á r ó

névutók.

34. rasta -n keresztül, -n át | cada -n keresztül értelemben,
ha a viszonyított névszó előtt áll, mint cada vindekeb az ablakon
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át; cada adnám ab a földön keresztül (így i s : adnamen, vindeken
cada) | Egyszer pira-t is találjuk acc.-sal, mint bír a (pira) vüomen,
vdrem erdő és hegy körűi D. 122. | kasko közepére, pl. kasko vadnaseb: a hajó közepére B.
c) I l l a t i v u s - é s e l a t i v u s s a l .
35. kitta, kitt -ig (usque), -tői fogva, pl. látta tan rajai:
eddig, idáig; kitta kossas : meddig; kitta mana palest: gyermek •
ségtől fogva (v. ö. finn asti).
d)

Comitativussal.

36. aktén -vei, -vei együtt, pl. aktén tollin: a tűzzel együtt.

8. §. Igehatározók (adverbiumok).
A) H e l y r e vonatkozók. Ezeknél ugyanazon ragokat talál
juk, mint a névutóknál, a melyek közül több egyszersmind helyhatározóúl is szolgál. Azon kivül a hajdani prolativusnak is
nyoma maradt a tuoggo, taggo szavakban.
1. ko (kérdő névmástő): kas ne, kasnes, konne, konnes, D.
kunne, kunnes hol; kollel, kolle, koll, D. koll'e hol; koggo, D. kuggus
hol, merre; kaste, kustes, kuiste, D. kustis honnan; kosso, kussa,
kuss, Ps. kusas, D. köss hová (hol) | kusneken valahol; i kussneken
sehol; kuss-ikkenes bárhová | kobbelen, köbbel melyik félen, merre ;
kobbelt melyik félről, honnét (kobbelt todn potah, állat jalla lulde
honnét jössz, nyugatról vagy keletről); kobbo, D. kobbu, kobbos,
koppas hová, merre felé.
% tuo, to (mutató névmástő): tuosne ott; tuoste onnan;
tuos oda; tuoko, tuok, tohko, tokko oda; tuoggo azon el, arra el j
tuobbe, tuobben, B. tuöbben, többe, többen, D. több, B. tovven, tuvven
amott, jó távol; tuobbelt, tobbelt onnan, amonnan.
3. ta (mutató névmástő): tasne, tanne itt; taste, tast innen;
tusa, tassa, tassari, tass ide, idáig; tassak azon helyt: taggo erre,
erre el, e helyen | többen, tabbe emitt (többen ja többen) ; tobbelt,
innen | tabbebukt, tabbebat, B. tabcbbuk idébb.
4. te (elavult mutató névmástő): tehke, L. teke, tek ide; test
itt D. 127., telle itt (most) D. 132., tel itt D. 127.
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5. ma (kérdő névmástő) : masne, masnes hol; maste, mastes
honnan, miből.
6. vuolle alsó, al, alatt levő: vuolesne, vuolen, vuoldne, vuollelen, D. vuölin lent, alant, alul; vuolde, B. vuolte alulról; vuolos,
B. vuoles le, alá | comp. vuolebun, vuolebut alantabb, lejebb.
7. paije föl, fölső, fönt való: paijen fönt; paijelt, paijet
fölülről; paijas föl, fölfelé | eomp. paijehun, paijehon, paijehukt,
•paijebut föntebb; paijebusi fölebb (paijehun le fölebb van ; paijebusi va%%i fölebb ment) ; sup. paijemusne, paijemusen legfönt;
paijemusi legföljebb, legmagasabbra.
8. sisne benn; siste belől; sisa, sis be | sisrielen bent, belül;
sisneld v. sisnelt belülről (ulkold ja sisneld) ; sisnelest, sisnelist
belülről.
9. ulko külső, kül: idkon kunt; ulkot kivűlről; idkos B.
olkos, D. ulkus ki; idkolen, ulkolisn k u n t ; ulkolest, ulkolist, B.
olkolist és ulkold kivűlről | comp. idkohut, ulkohit kiljebb.
10. mange utó (mög) : mafigen, mangesne, mannesne, D. mingesne, minnesne 127., 104. és mangelesne, mangelen után; mangelt,
T>. minnelte, minnelt, minneliste, minnelist 103. hátúi, hátulról,
utóiról {mangelt juokset utóiérni); mangas hátra.
11. pigűolen hátúi, mögött; pigfios, B. pinfios hátra | comp.
pigfiohen, B. pinnohen, pigrlohesne hátrább | sup. pigüomusne.
12. ruopto visszás, fordított: ruoptot, B. roptot vissza; ruoptolesi hátrafelé.
13. kukké, B. kuliké hosszú: kukkén messze; kukkét, B. kuli
két messziről; kukkas, B. kulikas, kuhkes messzire | comp. kukkebesne, kukkebun, kukkebon messzibb, távolabb; kukkebest messzebb
ről; kukkebui, kukkebut, B. kukkebi messzibbre; sup. kukkemust
legmesszebb.
14. mece messze, távol: mecen messze, mögött, hátúi; mecos,
B. mehces messzire, messzire el | comp. mecebut, mecebesne meszszebb; mecebus messzebbre; sup. mecemusne.
15. lakk közel | comp. lakkabesne, lakkahut közelebb; lakkahesi közelebb, közelebbre; sup. lakkamust, lakkamusta.
16. heima, heime ház, otthon: keimen otthon, h o n n ; heimi,
B. heihmai, heimai, heibmi haza.
17. lulle, B. lüle keleti, orientális: lullelen, lullel, liddne
keleten, keleti részen; lulat, hdad, lullat (adverbialis raggal mint
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melléknév használatos) keleti, keletről való, pl. lullat picigga,
keleti szél; lulde, lullde keletről; luks, B. luksa keletre, kelet felé,
18. allé nyugati: allén, allelen, allel nyugaton; allést, allét,
D. 66. allatak nyugatról; alas nyugatra, nyugat felé | conip. allebun jobban nyugatra; sup. allemusen.
19. orjel, orjela, orjeli déli, délre eső (ina már csak mellék
névként használatos); orjat, orjak délről, dél felől; orjas, D. orjas
délnek, dél felé | comp. orjebisne, orjebun.
20. nuorta, nuort éjszak: nuorten, nuortelen éjszakon; nourtet
éjszakról; nuortas éjszakra, éjszak felé.
21. akta, akt egy: aktén együtt; akti egybe, együvé.
22. plra körűi (p. vagget körűi járni).
23. erin el, külön, távol (erin le távol van, abest); eritel
(érit vuolgi elment).
24. kuouto, kuoutot ketté, két részre, két felé.
B) I d ő r e v o n a t k o z ó k . Nagyobbára helyviszonyragok
kal vannak ellátva, de más ragokkal, sőt rag nélkül is találjuk.
1. kösse, ko, D. ka mikor; kössek, kosseken valamikor, valaha;
i-kossek, i-kosseken soha (kossac cujus temporis — jelzőként hasz
nálatos, pl. kossac kirjeh leli tah milyen időbeli könyvek ezek).
2. talle most, D. tálé, tál, toll, dal; talloi akkor; tála, tállá,
tálak, tallak mindjárt, azonnal; tainak, tainask egy időben, ugyan
akkor.
3. tuole nem rég, minap; B. tollen, D. tulen egykor, hajdan;
tüle ja tüle hébe-hóba, dann und wann D. 113.
4. te, die, D. tije, tie, da akkor (aztán, tehát).
5. auten, autel előbb, azelőtt | comp. autebut, autebit azelőtt r
hajdan j autsukt előre, im voraus.
6. mangelen, mangel, D. mamiéit 89. azután, arra; mingellen,
D. 133. végre, zuletzt; dim. mangelacen kevéssel azután; manget
későn; mannjucási, mangecási D. 62. végre, gegen das ende,
schliesslich | kuktel mingelin milyen sokáig, meddig D. 133.
7. kukké, kukkeb soká | comp. kukkéba, kukkebut, kukkebesne
később, tovább; sup. ktikkemust legtovább; dim. kukkeguc kissé
tovább | man kukké, D. man kukkeb meddig.
8. iddiet reggel, holnap; iddietest korán; idten holnap;
idtas holnapig | jiko, iko éjjel; jukt, ikto, B. ékto, lekto (eyto) teg
nap | ekkeden este; ekkedest estétől fogva v. este (ikto ekkedest jaml
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mu mana tegnap este meghalt gyermekem); ekkedi estére, ad
vesperum | udne m a ; udnek még ma, még | kidddn, kiddek tavaszszal; cakcek őszszel | arret (L. aret) korán, reggel, D. áriden na
gyon korán.
9. akest, akeu mindig | aktelist egyre, mindig D. 88. | inta,
enta mindig | alo mindig | poddalok mindenkor, mindig | i-alter B.
soha sem | ikkat folyton, örökké.
10. moddi, modd és tabdai, taivai (tabdok sűrű) gyakran]
muttemin (muttem valamely, némely) közbe, néha.
11. juo,jö, B. jü, D. jö már, dim. juokokac \ juru, jura, jur
éppen (gerade, just) | jess és vast, B. vist, E. vitt, D. vaste ismét,
megint | áskan, áska még, aztán, végre | vielan, viele,vel még (csak
Donnernél 64., 67.); ane, D. an még | vímak végre | tast, üst többé.
12. a^^ek a minap, az imént, mrper | eski, iske a minap |
kacket, B. kcisket a minap | fianti: tai fiánti a minap, nem rég |
láng, juo láng már régen.
13. hákket, hakketest, hákkest, tüstént | tattamit tüstént,
azonnal | faut, fauten, fautenak, fautek mindjárt, azonnal, szün
telen. (Ez utóbbi módhatározóúl is szolgál «inkább, mindenképen,
teljesen» értelemben.)
14. leste, lest későn, nagyon későn | varga vargi, vargoi
majdnem.
C) M ó d h a t á r o z ó k . Eredet szerint kétfélék: 1. névmás
ból -kte, illetőleg -te, -ta-val; 2. melléknévből -st,-n, -i, -t, -kt, -ikt,
-it, laka-Y&l képzettek. (Az utóbbi képzők bővebb tárgyalását lásd
a S z ó k é p z é s alatt.) Ezen kivül vannak képzővesztett módadverbiumok is és olyanak, melyeknek alapszava ma már nincs meg.
1. kokte, B. kukte (kukt'e, kuyie), D. kuktis miképen, hogyan,
mint | makte, maktes hogyan; mann, manien hogyan; massas
mire, mi végett; manne, mannes minek, miért | nau, D. 127., 128.
nan (sic!), E. nou így, úgy; naute, B. nauhte, E. noute, D. 127.
nimte (sic!) így, úgy; núov úgy ; nuovta, E. nuovte azon módon,
úgy, amúgy; nauk, nauta amúgy, ingyen, ugyancsak, igen | i-encek
v. incek semmiképen; i-lodnok sehogysem, korántsem.
2. smaivai, smaivet finoman: smaives, smaivok finom; sadnan, sadnast, sadnasit igazán: sadnes igaz, sadna igazság; kidgnelikt, kiágnelit mélyen: kiágnel mély; jalosikt, jalost, jaloslaka
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merészen: jalos, jalok, jalo merész, bátor stb. | kaddebukt közelebb
a parthoz : kadde part.
3. Képzetlen vagy alapszó vesztett módhatározók : apca egé
szen, nagyon; nákce nagyon, igen; aive, aiva nagyon, igen; aimo
szerfölött, nagyon | spaita, spait, B. spaihte gyorsan, comp. spaitebi, sup. spaitemust: spaites gyors | varg, varga, vargi, vargoi
gyorsan, majdnem; dim. vargakuci valamivel gyorsabban | ca,uk
erősen, íirmiter, comp. caukebit: caukes, caukok, cauka, canges
firmus | sóik könnyen | julka nyilván, palám, manifeste | ruvva,
L. raovo, rua, ruoi gyorsan, hamar, comp. ruabi, ruobut, ruabit,
sup. ruamust \ appar, appari nagyon, szerfölött | loitoi lassan |
loipoi leniter, minus arcte, gyöngén, kevésbbé szorosan | sagg,
sagga, saggi nagyon, comp. saggabi, saggabut jobban, inkább, sup.
saggaimust, saggamust \ kaikat, Imiket nagyon, igen | tosso hiába |
torna igazán, csakugyan | subma hiába | massak körülbelül, majd
nem | marje, marja, marjel talán.
9. §. Birtokos személyragok.
A birtokosragok, úgy mint a finnben, a birtokkifejező név
szónak kész casusalakjaihoz járulnak, tehát a magyarral ellenke
zőleg a casusragok után foglalnak helyet. Sok névutó is elfogadja
a birtokos személyragokat, ha személynévmásokat viszonyítanak.
A casusragokhoz járuló birtokos személyragok ezek:
Egyes-szám :

Többes-szám :

1. szem. -m, -n, D. -innia
2. »
-t

1. szem. -ne, -nne, -me
2. »
-te, -tte

3.

3.

»

-s (se)

»

-se, -sa, -s.

Kettős-szám:

1. szem. -men
2. »
-ten
3. »
-sken, -skan, -ska.
Az első személynek egy birtokost jelölő m ragja csak az
egyes szám nominativusában és accusativusában használatos, a
többi esetekben n-t találunk; Donner szövegeiben azonban, a
többi szövegektől eltéröleg, ott is akadunk m, illetőleg mma-va,, a
hol különben n használatos; pl. egy.-sz. állat, ednasam anyámnak,
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anyámhoz : edne (rendesen volna ednasan); ahcasasam püorrasdsam
atyámnak, a jónak : puore ahce (r. v. accasanpiiorasanv. puore acca
san) \ahcasamma atyámnak (v. ö. akcasasan ésL.accasan)\allasamma
magamnak (r. volna állasán) | több. sz. állat, velljai&amma test
véreimnek : velja fráter (r. v. velljaitan); mákaitam sógoraimnak:
mak, máka (r. v. mdkaitan) | többes-sz. accus. savuitam vágyaimat:
savu (r. v. savuitan). — Ilyen szokatlan m-es alakok egyéb szöve
gekben: egy. gen. vaimom cacla: szivemen keresztül, Ps. 173.
{lehet különben, hogy ez acc, mert cada azt is kíván); több. acc.
•suddoitam bűneimet Ps., rokkolvasitam könyörgéseimet Ps., calmitam szemeimet Ps. — A 3. szem. birt. ragozásnál az s előtt D.
szövegeiben a b tárgyrag helyett néhány példában eredetibb m-t
találunk mint nisonems feleségét: níson, L. nisun; kedkamems böl
csőjét : kedkam, L. katkem ; laivems : l live hajó ; vad-iiasems : vcidnas, L. vadnas hajó; püdoms : púdo, L. puodo závár, csapda. —
A több birtokost jelölő ne, te, se ragok, mint a paradigmából
láthatjuk, csak egynehány esetben használatosak. A többi ese
tekben a személynévmás genitivusát kötik össze az illető szó
megfelelő esetével, pl. nom. mijén acce atyánk; comit. újan
veljain testvéretekkel; nom. sijan loddeh madaraik. — Az egy
birtokost jelölő személyragoknál is van több eset, a hol a személyragot nem használják, ilyen az első személy több. nom.-a
és a 2. szem. több. nom. és gen.-a, mint mü párdneh gyermekeim,
tü piLolvah térdeid; gen. tü peivi. — Külömben a személyragos
alakok mellett egyképen használatos mindenütt a személyrag
nélküli, vagyis a szem.-névmás birtokos esetével szerkesztett alak,
mint accam v. mü acce; salosnan lelkemben v. mü sdlosne; vaimoitené v. mijén vaimoit szíveinket; vaimostat v. tü vaimost szíved
ből; assite tet v. tijen assi tet bűneitekért; jabmemines v. sü jabinemin halálával; peivisnase v. sijen peivisne napjaikban stb. —
Megjegyzendő még, hogy az egyes-sz. genitivusában mind a három
személynél, továbbá az első személy egyes accusativusában a bir
tokos személyrag előtt elmarad az n és b casusrag; pl. accan kőik
atyámhoz (e h. acca-n-m, accann); nammat tet nevedért (e h.
namma-n-t); sálosas pir lelke felől (e h. sdlosa-n-s); kueibmam tár
samat (e h. kueibma-b-m).
Föltűnő a vaimo szónak ezen egy. gen. alakja vaimonan E.
278 és E. 282. {vaimonan aktakerdesacvuotesne: szivemnek egy-
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ügyűségében; ja cuorvob tűni vaimonan vuodost: én kiáltok hoz
zád szívemnek mélyéből). Itt az első n a gen., a második a birt,
személy ragja. — Ilyen föltűnő még a több birtoknál található
-ita genitivusi rag, melyet Lind. nem ismer : pakkoitat mef szavaid
szerint Ps. 200 : pnoretakkoitat autest jótéteidért KK. suddoitanne
paijel bűneink fölött E. 267. — Ebben a példában pedig taveristame kincseinkből E. 103. a több. 1. sz. birt. rag teljesebb alakját
látjuk.
A birtokos ragozásban a duálist Lindahl nem ismeri. Az első
személyt csak Donner szövegeiben találjuk és itt is csak az accusativusban, mint varrastemen kettőnk vérét; vaimuidemen kettőnk
szíveit; vúoluidemen kettőnk v. egymás örömeit; vaiveid-emen egy
más bajait; ketaitemen egymás kezeit. A dual. 2. személye nincs
meg a kezemnél levő szövegekben, de az igeragozás dual. ragjait
tekintve, valószínűleg nem más, mint ten. Lind. szótárában meg
is találjuk a kaska viszonyszót evvel a dual. 2. sz. ragjával ellátvakaskabten kettőtök közt. A dual. 3. szem. ragja már gyakrabbart
előfordúl a külömböző szövegekben: D.-nél skan, B.-nél sken,
egyebütt pedig ska alakban, mint málidaskan a kettő véreit: male;
obbabsken a kettő nőtestvérét: óbba; salogvuotebska üdvösségüket:
salogvunt; karvoiteska ruháikat: karvo.
Paradigma a birtokos ragokkal való névragozásról (vaimo
szív):
A)

Egyes-számi

birtokosragokkal.

1. Egyes-számi I. személyre :
Egy. (szívem)
Több. (szíveim)

Nom. vaimom
gen. vaimon |Ps. 173. vaimom,
E. 278. vaimonan
acc. vaimom
com. vaimoinan
ess.
vaimonan
iness. vaimosnan
elat. vaimostan
állat. \
.
.... . (vaimosan
illat. J

mu vaimoh
vaimoin, vaimoine
vaimoitan \ Ps. suddoitam, calmitam, máldoitam vétkeimet
vaimoinan
vaimoinan
vaimoisnan
vaimoistan
vaimoitan, Ps. 311. aitiqitam
.., .
,
szüleimnek
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2. Egyes-számi I I . személyre :
Egy. (szíved)
Nom.
gen.

vaimot
vaimot

vaimobt
acc.
c o m . vaimoinat
vaimonat
ess.
iness. vaimos nat
elat. vaimostat
állat,
? vaimosat
illat.

Több. (szíveid)
tu vaimok
(L. nincs) | pakoitat Ps., puorretakkoitat KK., bulaitat
vuost
p a r a n c s a i d ellen P s .
vaimoitat
vaimoinat
vaimoinat
vaimoisnat
vaimoistat
vaimoitit,

vaimoitat.

3. Egyes-számi III. személyre:
Több. (szivei)
Egy. (szíve)
Nom.
gen.
acc.
com.
ess.
iness.
elat.

vaimos
vaimos
vaimobs
vaimoines, vaimoinis
vaimones
vaimosnes
vaimostes, vaimostas

állat, / vaimosas

illat.

vaimohs, vaimohse (L. szerint)
vaimois
vaimoitas,
vaimoites
vaimoinas
vaimoines
vaimoisnes
vaimoistes
vaimoitis,

vaimoitas,

-tes.

B) T ö b b e s - s z á m i b i r t o k o s r a g o k k a l .
1. Többes-számi I. személyre :
Több. (szíveink)
Egy. (szívünk)
L. •— | D. 104. accenne, L.— | E. 267'. suddoitanne paijel;
gen.
ednenne calmit: atyánkPs. 156. suddoine
nak, anyánknak szemeit
L. — | herrame urunkat
L. — | E. 134. kueibmeh kueibacc.
Ps. 377.
meteme, Ps. 321. oivitanne fejeinket, E. 168. lampoitame
lámpáinkat.
vaimoinane
ess.
vaimonane
vaimoisnane
iness. vaimosnane j Ps. vaimosnanne
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vaimoistane | P s . 3 1 8 . assisianne
b ű n e i n k t ő l ; E . 103. taveristame

vaimosane | E . 154.
kueibmaseni.felebarátunk
nak

vaimoiiane.

2. Többes-számi IT. személyre :
Egy. (szívetek)
Több. (szíveitek)
gen.
acc.
com.
iness.
elat.
állat.
illat.

gen.
acc.
com.
iness
elat.
állat.
illat.

vaimote

vaimoinate
vaimosnaie
vaimostate

vaimoite \ manaitete paijel gyermekteiteken E . 210.
vaimoitete, vaimoitatte, E . vaimoiteti, Kk. 125. vaimotete
vaimoinete
vaimoisnete
vaimoisteie

vaimosate

vaimoitete,

vaimobte

vaimoitatte.

3. Többes-számi III. személyre:
Egy. (szívük)
Több. (szíveik)
vaimose \ situdesa
melt vaimoise | E . 115. arodejasi nála,
E . 209.
arczukra
vaimoitesa,
vaimoitase
vaimobse
vaimoinese | E . 136. hugsoinisa
vaimoincsa,
vaimoinase
gondjaikkal
vaimosnase,
vaimosnese
vaimoisnese \ E . 182. katisnase
vaimostase
vaimoistase
vaimoitase j E . 120. kotitisa h á 
vaimosase
z a i k b a ; E . 176. vaimoitisa.
C) K e t t ő s - s z á m i

birtokos ragokkal.

1. Első személyre:
Egy. (kettőnk szíve)
acc.

vaimomen

Több. (kettőnk szívei)
vaimuidemen

D.

2. Második személyre;
Egy. (kettőtök szíve)
Több. (kettőtök szívei)
acc.

vaimobten

vaimoiteten
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3. Harmadik személyre :
Egy. (kettőjök szive)
Több. (kettőjök szívei)

acc.

vaimobskan, -sken, -ska

vaimoiteska.

A viszonyszók közül, mint említettük, több alkalmas a bir
tokosragok fölvételére. Ezeknél legföltűnőbb a többes-sz. első sze
mélyre vonatkozó birtokosrag, melynek itt többnyire teljesebb me
alakja fordul elő; azonkivül a kaska szón a duális ragok is fönmaradtak. Csak a Lindahlnál található alakokat vettem föl.
1. paijel: paijelam fölöttem ; paijelat, paijelasat; pajelasas ;
paijelame ; paijelate ; paijelasas, K. 111. paijelasase \ 2. auti elé :
auteses; autaseme; autesnan | 3. mangen: mangenat v. mangesnat
utánad; mangenas, mangesnas | 4. ludne: ludnes nála; lusa: lusan,
lusasan hozzám; lusat; lusas ,• lusame ; lusate ; lusasas | 5. naldan
rólam; naldat; nalasat rád | 6. palden ; paldenan, paldesnan mel
lettem ; paldenat, paldesnat; paldesnas ; paldenanne, paldesnanne ;
paldesnate ; paldenese, paldesnese j 7. tuokenan mögöttem, nálam;
tuokenat; tuokenes | 8. kaskan: kaskame köztünk; kaskanette,"Ei. 34.
kaskanete; kaskebsa, kaskabse, E. 81. kaskanesa • dual. kaskenan
(v. ö. vaimui&emen) kettőnk között; kaskabten, E. 82. kaskabte;
kaskebska \ 9. kőik: koikosan hozzám; koikosat; koikosas | 10. pira:
piram körülem; pirat; piras ; pirame ; pirate ; pirasas.
10. I. Névmások.
A) S z e m é i y - n é v m á s o k .
A személy-névmásoknak a lapp nyelvben duálisuk is van
Eagozásuk a következő :
Első személy.
Egyes-sz.
Többes-sz.
mije
Nom. mon
gen. mü *)•
mijan, mijén, mija
acc.
mü
mijeb, KK. 9. mijib
com. muina, műin
mijin, mijain
ess.
murién (L.)
mijén, mijan (L.)
iness. musne, mune
mijesne, mijasne, mijan
1

A szövegben mo-nak írva.
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mijest, mijast
miji
mijatak, mijat

elat.

musté, must
állat. muni, mimen
abess. muta, mota

Kettős-sz.
ess.
Nom. moi
gen. monon, möno | D. mon- iness.
elat.
non, monnen
állat,
acc.
mönob, monnob
abess.
com. mőnoin, monnoin

Nom.
gen.
acc.
com.
ess.
iness.
elat.
állat.
abess.

Második
Egyes-sz.
todn, ton
tü
tü
tuina, tuin
tunen (L.)
tusne
tuste, tust
tűni, tunen
tuta, Ps. 141. tute, tota

Nom.
gen.
acc.
com.
ess.

toi
tönon, töno
tönob, tonnob
tönoin
tönon, töno

Nom.
gen.
acc.
com.
ess.
iness.
elat.
állat.
abess.

Egyes-sz.
sodne, sodn, son
sü
sü
suina, suin
sunen (L.)
susne
suste, sust
süni, sunen
suta, sota

mönon, möno (L.)
mönosne, mo-nosn, mönon
mönost, monnost
mönoi, monnoi, mönoit
mónotak, mönot.

személy.
Többes-sz.
iije
tijen, tijan, tija
tijeb, E. 54. tijab
tijin, Ujain
tijen, tijan
iijesne, tijasne, tijan
tijest, tijeste, tijast
tiji, tijit
tijatak, Ujat

Kettős-sz.
iness.
elat.
állat,
abess.

tönosne, tönosn, tönon
tönost, tonnost
tönoi, E.4. tonnoi, tönoit
tönotak, tönot.

Harmadik személy.
Többes-sz.
sije, sine, D. 88. sij
sijan, sijen, sija, D. síje
sijeb, sijab ,
sijin, sijain
sijen, sijan
sijesne, sijasne, sijan
sijest, sijast
siji
sijatak, újat.
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Kettős-sz.

Nom.
gen.
acc.
com.
ess.

soi, B. sönoi
sönon, sonnon, sönen
sönob
sönoin, sonnoin
sönon

iness.
elat.
állat,
abess.

sönosne, B. sönesne
sönost, sonnost
sönoi, sonnoi, sönoit
sönotak, sönot.

J e g y z e t . A személy-névmások egyes esetei többféle
változatban fordulnak élő a különféle szövegekben, különösen
Donnernél. így a mon-t mun D. 123., manna D. 124., monno D.
127., a ton-t öön D. 125., todno D. 87., Ps. 170., tono Ps. 12., 87.,
a moi-t monno D. 132., a soi-t sönoi B., a muni-\> muúin D. 133., a
tuúi-t dudrie D. 122. és dudnen D. 124. alakban találjuk. Mindezek
érdekes és figyelemre méltó változások, mert nagyobbára a telje
sebb alakot tűntetik föl. Különösen föltűnők a mon mellett a
monna, monno, a todn mellett a todno, tono alakok, mert meg
magyarázhatjuk belőlük a duálist, melynek nominativusa nem
egyéb mint ezeknek i többes-képzővel ellátott alakja: monno-i,
todno-i, sodno-i. D.-nek duálist jelölő monno-j& mellől elkopott a
többes rag, de fönmaradt B. sönoi alakjában. A muúin, dudne és
dudnen alakok a lpE. murién, turíen (Lönnrot), muúin, tunin (Friis:
Lappisk Gramm. 60) allativusi alakokkal egyeznek meg. — A dé
libb lappságban Lind. szerint a mü, tü, sü egy. gen. helyett telje
sebb mun, tun, sun; a mü, tü, sü accus. helyett monnob, todnob,
sodnob vagy még eredetibb monnom, todnom, sodnom- a muni, tűni,
suríi egyes- sz. állat.-illativ. alakok helyett pedig monnos, todnos,
sodnos használatosak. — A személy-névmások abessivusa nem
egyéb mint genitivusuknak összekapcsolása a tak, ta, te-vé rövi
dült taka (lpF. taya) viszonyszóval. — A személynévmások ige
után kiemelés kedveért használva az egyes-sz. nominativusában
ma, ta v. tah és sá'-vé rövidülnek (tetab-ma tudom bizony; matta-tá
(v. tah) tabb takket ezt bizonyára meg birod tenni; pota sd bizo
nyára jön, majd jön).
B) E e f l e x i v n é v m á s : ec, B. ec, ié, D. jes, jec, jic, jica,
a mondatbeli alanynak megfelelő személyragokkal. A nominativusban nem veszi föl a birtokosragokat, a többi esetekbe azon
ban egészen olyan ragozást követ mint a birtokos ragozásnál
láttuk :
N Y E L V T ü P . KÖZLEMÉNYEK. XVI.

ö
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Eiső sz emély.
Egyes-sz.

Többes-sz.

Nom. mon ec
gen.
ecen, L. ecenne, B. jehcan, D. ecen, ecenn
acc,
ecem, D. eceni, Ps. 196.
ecebm
com. eceinan, ecinan, Ps. 178.
E. 8. ecenin
ess.
ecenan
iness. ecesnan, ecenan
elat. ecestan
állat, ecesan, B. icasan

eceni, ecene, B. ecenne, KK. eceeceme, E. ecame
ecinane, E. ecinanne
eceneme, ecinane
ecisnane, ecinane
ecestane, E. ecestanne
eceseni

Második személy.
Egyes-sz.

Nom.
gen.
acc.
com.
ess.
iness.
elat.
állat.

Többes-s-z.

todn ec
ecet, B. iecat, ecat
ccebt
ecinat
ecenat
ecesnat, ecenat
ccestat
ecesat
Harmadik
Egyes-sz.

Nom- sodn ec
gen. eces, B. ecas v. ícas v.
iccs
acc.
ecebs, B. icebs
com.

eceinas, ecines, eceinis,
Ps. ecinas, B. ecenes, E.
ecenis, 53.; E. 120. eceines
ess.
ecenes
iness. ecesnas, ecenes, K. ecesnes
élat. ecestas, ecestes
állat, ecesas, B. icases

ecgíe | E. 149. eceiíe waia
ecebte | E. 132. eceite
ecinate
ecenete, ecenate
eceisnate, ecinate
ecestate | E. 7. ecestatte
ecesate
személy.
Többes-sz.
sf/'e eceh v. Kk. eca/i
ecesi, K. 44. ecese, B. zcase
ecebse \~É. 117. eceitesa, duális
ecebska
ecinase, ecinese

ecinese
eceisnase, ecinese
ecestase
ccesase
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Az ec ezen kivűl, bár nagyon ritkán, előkerül személyragok
nélkül is; ilyenkor a személy-névmás genitivusa szokta meg
előzni; pl. tu eceh tu pacetin a te sajátjaid (tieid) elhagytak
Ps. 96.; tu e ci kaskan a tieid között Ps. 97. — Találjuk azonban
magában is, mint varaid lei apca suddosne ja ecest vekketaka a
világ egészen bűnben volt és magával (tkp. magából) tehetetlen
(tkp. segítség nélkül). Ps. 152.; ecin
(comit. vagy inesa. ?)
harbmat luojatab magamban szerfölött sajnálom. Ps. 202.; vaiveb
adna ecesne bajjal bír magában Ps. 317. — A reflexív névmásnak
néha olyan alakjaival is találkozunk, a hol a személyragokhoz
járulnak hozzá a casusragok; pl. mon tobdob ecen saucit, ja tah
ecen eh tobdeh mu én ismerem a saját juhaimat és ezen saját
jaim ismernek engemet E. 79., sodn poti tai ecesi kőik ja alde
e c cseh i$$in su tuosto ő jött az övéihez (sajátjaihoz) és övéi (saját
jai) nem fogadták el őt E. 14.; ecesit
tobda az övéit ismeri
Ps. 125.; i mik' must'' mu ecesit
kaik1 valdet senki sem fogja
tőlem enyéimet elvenni Ps. 126.; ecesest Jubmelest magától isten
től, L . ; alde ecesist sajátjaitól, tulajdon övéitől, L.
Az ec-nek A;-val nyomósított alakja, ecek, megfelel a magyar
«önnönmaga))-nak; pl. ecek todn tab tietah tenmagad tudod ezt;
tabb ecekesnat
adnah ezt tenmagadban birod. -—• Az ecek
használata azonban sokszor inkább adverbiumszerű és önkényt
szóval fordítható, pl. ece k tokko vuolgi önkényt ment oda.
Eeflexiv névmás gyanánt szolgál még az alde, melyet
Budenznél aldas alakban találunk, pl. acce ja alde pardne az
atya és az ő fia; aldas
ahceb a saját (az ő) atyját. Az alde,
aldas csak a 3. személyre vonatkozhatik és genitivus. A többi sze
mélyragokkal is ellátva csak állativusi alakjában használatos.
Ilyenkor az Id ll-vé assimilálódik.
Egyes-sz.

1. szem. állasán, D. állasammá
enmagamnak
2. »
állasat
3. »
allasas, B. allasis

Többes-sz.

allasene minmagunknak
allasete, E. állasaié
allasese, Kk. allasase.

J e g y z e t . A IpF.-ban az alde szónak, mely valószínűleg
már d ablativusi raggal való alakja egy al alapszónak, ablativusa
illetőleg locativusa is van, mint 1. aldam v. altam tőlem, nálam;
3*
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2. aldad v. altad; 3. aldes v. altes; többes-sz. 1. aldamek; 2. aldadek; d.aldesek; kettős-sz. 1. aldame kettőnknél; 2. aldade ;
3. aldesga. — A IpS. alde, aldas ugyanezen ablativusi alak, tehát
alde v. aldas pardne = tőle (való) fiú.
C) M u t a t ó

névmás.

1. tat, B. Ps. E. taté; Ps. Kk. E. tat, taté, D. taht, Ps. tatt ez,
az; tuot ez, emez; az, amaz. Casusbeli tövek ta, ta; tuo (to)>
Eagozásuk:
Egyes-sz.
Többes-sz.
Nom. tat, taté; tát, taté, tatt, tah, ta', tah, D. 88. tá
taht
gen. tan, tann, tan, E. 74. tai
tané
acc.
tah, tab, tabb, tabma
taite, táite, tait, tait
com. taina, tain
tai (L.)
ess.
tan, tann, Kk. tané, tatne —
iness. tasne, tasne, tassa, tan, taisne, taisne, taidne, taine
tané, tanne, tatne, tatne
elat. taste, tast, taste, taté, taté, taiste, taist
tatte
állat, tassa, tass, tas
tait, taiti, taite
abess. tabta, tabbta (L.)
—
Nom.
gen.
acc.
com.
ess.
iness.
elat.
állat.
abess.

tuot
tuon
tuob
tuoina.
tuon
tuosne, tuone
tuoste, tuost
tuossa, tuoss
tuobta

tuoh, B. to\ to
tuoi
tuoite, tuoit
—
—
tuoisne, tuoine
tuoiste, tuoist
tuoit, tuoiti, tuoite
—

A tat és tat, tatt közt nincs különbség, legfölebb az, hogy a
tat inkább «ez»-vel, a tat, tatt pedig «az»-val fordítható; legalább
Lindahl ilyenféle különbséget tesz a kétféle tat között. De ezt
nem igen lehet szabályul fölállítni, mert mind a kettő ép úgy
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m u t a t közelre, m i n t t á v o l a b b r a ; pl. tat ekeve avost az örök öröm
ből Kk. 1 2 7 . ; tat arbest ezen örökségből Kk. 127., porret taté
laipest ja jukket taté kalkest enni ezen kenyérből és i n n i ezen
kehelyböl Kk. 13.*; kusne le tat ragatum judari konoges hol v a n a
zsidóknak azon született királya. E . 2 8 . ; kösse Heródes konoges tab
kullai mikor H e r ó d e s király ezt h a l l o t t a E . 28. stb. — A tat m u 
t a t ó névmás a IpS.-ban, valamint a IpF.-ban, a névelő szerepét
vállalta magára, pl. tat olbma varresti tohko az ember oda szaladt
B . ; te len pöhtam skielma', juhkoí kdhtejejen tan kirhkon pira jöt
tek gazemberek, a kik szemmel t a r t o t t a k (vigyáztak, leskelődtek)
a t e m p l o m körűi B., sodn leggasti tan tollon paldesne ő hevert a

' tűz mellett B. stb.
A mutató névmások, ha jelzőkként használatosak, gyakran
változatlanul maradnak; pl. tat ekeve avost (e h. taste); tát
arbest; taté kapitelesne (e h. tasne) ezen fejezetben Kk. 60.
Donnernál a íaí-nak következő eltérő alakjai fordulnak elő:
egyes-sz. nom. dat 107; gen. danna 122; com. daine 124; iness.
datne 122; többes-sz. gen. dai 124.
2. Nyomatékosított mutató névmások: tat, tatt mellett tatek,
tatek, tattek, D. 109. talitak éppen ez, éppen az, ugyanez, ugyanaz,
gen. tanka, acc. tabke; com. tainak ,• ess. tanka; iness. nyom. k
nélkül tasna (de v. ö. tasnak itt E. 193 ós B. tadnak); elat. tastak;
állat, tasak; több.-sz. nom. tahkak vdakah; gen. taika ; acc. taitak,
tűitek* com. taika; iness. tainak; elat. taistak; állat, taitak. —
tuot mellett tuotek, B. túohtek éppen az, ugyanaz.
3. taggar, taggarac ilyen, olyan (gen. taggaren, acc. taggareb,
com. taggarin; több. gen. taggari, acc. taggarita, taggarit stb.)
| tuoggar ilyen, olyan (ragozása mint taggar-é).
D) K é r d ő é s r e l a t i v

névmások.

1. ka, D. ka, B. kHi, ¥e ki, a ki (gen. kan, acc. káb, com.
káina, kain, ess. kanén, iness. kásne, kané, elat. kdste, kast, állat.
kasa, kas, B. Mása, D. kesa; több. nom. kdh, gen. kai, B. kei, acc.
kaita, kait, ess. kdinen, iness. káisne, kdine, elat. kdiste, állat.
kdita, kait, abess. kaita).
2. mi, D. 87. mi mi, a mi (casusokbeli tő ma: gen. man, acc.
mab, B. mab3 essiv. mannen, massan, all. massa, mása, elat. maste,
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matté, D. masti stb.; több. nom. mali, D. 88. ma, gen. mai, acc.
maita, maite, iness. maisne, maine stb).
3. kutte, Kk. kute, B. kuhte, kuhti, D. kutti, kulit ki, a ki
(casusokbeli tő kutte, kute és ku: gen. kutten, acc. kutteb, kutcb,
com. kuttin, ess. kutten, iness. kuiesne, Kk. 132. (Lind. nem is
meri), kusne, elat. kuste, kuttest; több. nom. kutteh, gen. fc&ttt,
acc. kuttit stb.)
4. Csak relativumként használatos jukko, juok, B. jahko a ki,
a mely (casusokbeli tő juo: gen. juon, acc. ;'uo&, ess. jwow, com.
juoina, juoin, iness.. juosne, juone, eloX.juoste, juost, all. jaosa, juos;
több. nom. jukkoh, juoh, gen. juoi, acc. juoite, juoita, juoit stb).
5. kobba, D. 124. gobbice melyik (a kettő közöl), gen. kobban,
D. G3. koppan, acc. kobbab, D. 87. kobbam stb.
6. maggar, maggarac milyen? — Ragozása mint taggar-é.
Jelzőként használva nagyobbára változatlan marad.
7. koktemus milyen?
A kd, mi, kutte ugyanazon értelemben nyomósitó ragokkal
is használatosak; még pedig kd és mi -tas, -tes vagy s-vel, kutte
pedig csak s-vel. A ragozásnál a -tas, -tes többnyire mással
hangzón végződő esetekhez, a s pedig magánhangzón végződőkhöz járul; pl. kdtas, gen. kdntas, T>. 65. kdnnes, acc. kdbtas, D. 62.
kdnnes, 70. kdms, com. kdinas, ess. kdnenes, iness. kdsnes, kdnes,
elat. kdstes, állat, kdsas, kdses; több. nom. kdhtas, gen. —, acc.
kditas, iness. kdisnes stb. Ugyanígy találjuk ragozva mitas v. ?wiíé,s
és kuttes-t is.
ÍJ^) H a t á r o z a t l a n

névmások.

A kérdő és relatív névmások hozzájárult ken, ke v. k nyoma
tékosító szócskával mint határozatlan névmások is szerepelnek:
¥d-ke v. kdke valaki (gen. kdnke, all. kidsak stb.); miké, B. mige
valaki, valami (acc. mabke, mabken, gen. manken v. manke, com.
mainak stb.) ; kuttek valaki (acc. kuttebke, gen. Imiteken, all. fotfíeH v. kuttekesi). — tattá hitte . . . tattá kutte az egyik . . . a
másik D. 87. (kagge1 póté, tattá kutte mördin, tattá kutte meresin,
tattá kutte aimin a szolgák jönnek, az egyik (tkp. az, aki) a vágófával, a másik fejszével, a harmadik tűvel). — Tagadó mondatok
ban : i k d v. kd senki (i kdbken v. -ke senkit, i kidsak senkinek
stb.); i miké senki, semmi; i kuttek senki (ib mon tobde kuh-
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tebke: nem ismerek senkit) | juoke, juokahac mindenki, minden
(juoken sajen minden helyen; juokahac tijest mindenki közü
letek). — Fart a v. fidra és ikkenes v. ikke elébe tételével szár
maznak : fdrta v. fidra kuhti v. hűlitek mindegyik, mindenik;
kutte ikkenes bárki; mi ikkenes v. mi ikke bármi; ikke maggar bár
milyen, akármilyen | aktek valaki, i aktek senki.
A ko és juo fokozásából keletkeznek juobba kobba (v. ö. finn
jompi kumpi) egyik a kettő közül (juobba kobbab kalkah todn takhet egyiket a kettő közül fogod tenni); akta kobba egyik a kettő
közül. — Magánosan is használatos, mint juobba sd licca egyik a
kettő közül lesz; i kobbak egyik sem (acc. i kobbabke); kobbacak,
D. 67. koppas mind a kettő (kobbacak acce ja edne uterque páter
et mater).
Névmásszerü fő- és melléknevek: 1. dca, dcas más, egyéb,
a többi (ib dcaseb tiete mást nem tudok); 2. mubbe, mubbad, D.
nubbe (v. ö. lpF. nubbe) másik második; mubbe mubbe v. mubbe
mubbad egyik másik (mubbe mubbadest egyik a másiktól; mubbe
mubbadin egyik a másikkal stb.); 3. kueime kueime egyik másik
(k. kueimeb; gen. kueibmeh kueibmeite egyiktek a másiktoknak ;
acc. kueibmeh kueibmeteme egyikünk a másikunkat); 4. muttem, B.
muhtem valamely, némely; 5. sömes valamely, némely (több.
sobmase' B.); 6. kalle, halles és man halle hány; kallekaceh, E. 148.
halloh egynehány; 7. kaiha, kaihk, haih mind, omnis (kaiké
almaceh) ; S.förtyförhte,
h. fart, fdrta minden (fldrhten saijesne
minden helyen); 9, modde, moddes sok (pl. moddase\ — v. ö. lpF.
moadde némely); 10. ddna, iadna, ''adnak sok padnak olmug sok
nép); man lddnak mennyi | man mahte mennyi; tan mahte annyi.
11. §. Számnevek.
A) A l a p s z á m n e v e k : 1. akté, akt ,• 2. kuekte, kuikte, D.
130 gvekt; 3. kolbma, kolbme, D. 130. kolm; 4. nelje (nélje) ;
5. vihtüj vita, L. vit, vita ; 6. kühta, huta, L. kot, kota; 7. cihca,
cica, L. ceca, kieca; 8. kakce, kakei; 9. okce, okci; 10. lohke, L.
lokke, lukke; 100. cuehte, cuete, cueti, L. cuote; 1000. tüsan, tusén.
Szerkesztett tőszámnevek: 11. akté lokke naln (tkp. egy a
tízen); 12. kuekte lokke naln; 13. kolbme lokke naln; 18. okce lokke
naln stb_; 20. kuekte lokke; 21. akta kolmad lokkai (tkp. egy a
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harmadik tízre); 30. kolbma lokke; 34. nelje neljad lokkai; 40.
nelje lokke; 89. okce okcad lokkai ; 200. kuekte cuote; 4000. nelje
tusán.
B) S o r s z á m n e v e k az 1. és 2.-n kivűl az alapszánmevekből d képzővel alakúinak : 3-dik kolmad; 4-dik neljad ; 5-dik
vitád; 6-dik kütacl; 7-dik cícad, kiecad; 8-dik kakcad; 9-dik
okcad; 10-dik lokkad; 100-dik cuotad; 1000-dik tüsenad, tvsand,
tusend. — Az «első» vuostes, vuostas; a «második* mubbe, D.
nubbe, nuppi (a lpF.-ban is úgy van nubbe; — a mubbe nem egyéb
mint a mu, finn muu más szónak comparativusa. — V. ö. lat.
altér). — Donnernél előfordul ezen alak is kuoktane második.
(Linis kuoktanem cuolmam cuö'lla vásznának második csomóját
eloldja D. G6).
Szerkesztett sorszámnevek: 11-dik akta ja lokkad v. aktlokkad; 12-dik kuekte ja lokkad v. kuekt lokkad; 13-dik kolmad
lokke naln (harmadik a tízen); 15-dik vitád lokke naln v. lokkad ja
vitád; 20-dik kuekte lokkad; 23-dik kolmad kolmad lokkai (har
madik a harmadik tízre); 30-dik kolbme lokkad; 39-dik okcad
neljad lokkai; 90-dik okce lokkad; 96-dik kütad lokkad lokkai;
1000-dik lokkad cuotad v. lokke cuotad (v. ö. tüsenad).
C) C o l l e e t i v s z á m n e v e k . Ezek több együvé tartozó,
egységes csoportot alkotó egyesekre vonatkoznak. Képzésükre
nézve kétfélék:
1. -s, -os képzővel: kuektes ketten (kuektes lan ketten vagyunk ;
aicei sono kuektaseb: észrevette v. megpillantotta kettőjüket;
kuektes mijast: ketten közülünk); kolmas, kohnes, kolmos hárman
és kolmasace, mely a kolmas-nak diminutivuma (kösse holebe kol
mos jdlla kuektaseh : midőn hárman vagy ketten beszéllünk); neljes négyen (neljes lepe négyen vagyunk); vitás öten; kotes, kotas
hatan (kotasi faron sodn poti: hatnak kíséretében jött); ceces
heten.
2. -ok, -uk, -k képzővel: kuektak v. kuekta csak kettő, egye
dül ketten (moi kuekta leimé tanne csak mi ketten voltunk itt; toi
kuekta csak ti ketten); kolmuk, B. kolmok csak hárman (vaggob
mije kolmuk tokko menjünk oda mi hárman); neljok csak négyen
(mije neljok csak mi négyen). — A többi számneveknél ezen col
leetiv képzés nincs használatban.
D) A «hányszor» kérdésre megfelelő számnevek: kuekti két-

SVÉD-LAPP NYELVTAN.

41

szer; kolmi háromszor. — Az i ragos alak csak e két számnévnél
fordul elő a IpS.-ban. Sokkal szokottabb az ismétlés kifejezésére
az alapszámnévnek a pale, aike és kerde szavakkal összekapcso
lása, mint kaekten aiken vagy kuekte palen kétszer; kőimen aiken
vagy kolma palen v. kerden háromszor; neljen aiken négyszer;
kakce pale nyolczszor; cuoten aiken százszor.
Az ismételt cselekvés sorhelyét a sorszámnév elativusa
jelöli: kohnadist harmadszor; neljadest negyedszer; vitadest ötöd
ször ; lokkadest tizedszer | mubbadest, mubbadist másodszor | vuosteken, vuostaken, vuostek először. — A sorszámnévhez hozzájáruló
s képző törtszámneveket alkot, mint neljades, neljates negyed,
negyedrész; vitades ötödrész; kotades hatod; kakcates nyolczad,
nyolczadrész; kolmades, kolmodes, kolmoc harmad, harmadrész.

Ige.
12. §. Igeragozás.
A IpS.-ban négy m ó d o t külömböztetünk meg, úgymint:
1. i n d i c a t i v u s , 2. i m p e r a t i v u s , 3. i n d e f i n i t i v u s ,
és 4. c o n d i t i o n a l i s , illetőleg o p t a t i v u s - t ; — három
s z á m o t , t. i. az e g y e s és t ö b b e s e n kivűl még a d u á l i s t x )
és két egyszerű i d ő t , a p r a e s e n s t és p r a e t e r i t u m o t .
A) I n d i c a t i v u s (jelentő mód). Külön módképzöje nin
csen. — A p r a e s e n s b e n a tiszta tőt látjuk és ehhez járulnak
a személyragok. Az egyes-sz. első személyében b, mint fallob:
valló- jajgatni; cerrob: cerro- sirni; viesob : vieso élni; torjob:
torjo- kormányozni; berrib: berri- tartozni, debeo.— Olyan igéknél,
melyeknek töve e-re végződik, az e a b hozzájárultával a-ra válto
zik ; pl. covorab : covore- kényszerülni, debere ; adnab : adne- birni;
vuolgab: vuolge- menni; jakkab: jakke- hinni; kitab : klte- köszönni;
•vaddab: vadde- adni stb. Csak nagy ritkán találunk e szabály
alól kivételt, mint a milyen virteb: virte-, B. virde- nekem kell.
— A le-nek eredetibb alakja m, mely megvan valamennyi többi
x

) A többi lapp dialectusok közül csak a lpF. és lpE.-ben találjuk még
a duab'st, de már ezekben is kopottabb alakban; a lpK.-ban, a mennyire a
öenetz közlötte szövegekből látbattam, nincs meg.
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lapp dialectusban (IpF. gitam, IpE. kittam köszönök; IpK. ierpnam
aggódom), de megvan még magában a svéd lappságban is, mint
Donner szövegeiből láthatjuk. Ilyen m-es alakok : ohcom : ohco-,
L. oce~ keresni; sarnum: sárnu, L. sardno- mondani; kajum:
kaju-, L. kaja- D. 63. segíteni; juÖigam : jiioige-, L. juoike- da
lolni; gahpadam: gahpade-, L. kappete-, D. 125. ugrálni, tánczolni.
A többes-szám 1. személyének ragja be, pl. adnebe : adne- ;
meddebe : medde- vétkezni; adnobe : adno- követelni; sitebe : siteakarni; kitebe: kite- | moljertebe: moljerte- D. 130. a tagokat kés
sel elválasztani. — A többi három lapp nyelvjárásban keményebb
p-t találunk több. 1. szem. ragul vég & nélkül: IpF. gitte.p; IpE.
kitt ep; -\ipK. porrep eszünk.
A praesensbeli duális 1. személyének ragja -n; pl. moi
ecen : ece- szeretni; vieson : vieso-; pöten: pöte-; rokkolen : rokkole- könyörögni; kuedden: kuedde- vinni. Kag nélkül találjuk
Donnernél az igét ebben a példában: monno kalka aktáin saddet
mi ketten együvé leszünk (egyesíttetünk) 132. — A lpF.-ban már
elkopott a ragja (gitté), a lpE.-ban pedig szintén -n (kitten).
A praes. 2. személyében h járul a tőhöz és a végső e előtte
szintén a-ra változik. A népnyelvi szövegekben a h ' véghehezetté gyöngült, mely már alig hallható : viesoh, vieso': vieso- • 0330I1,
0330': 0330- kapni J tietah v. tieta': tiete- tudni; kalka': kalke- ;
küld': küle- hallani; D. valja': valje- választani; kuora': kuo re-,
L. koré- fölmászni, föllépni, ascendere; tana': tana-, L. teudnahe~
szolgálni. — Az egy. 2. sz. ragja a lpE-ban is h, a másik kettőben
azonban eredetibb k-t látunk (IpE. kitah; IpF. gitak; IpK. sárnak
beszélsz).
A többes 2. szem. ragja bet, melynek Budenznél egy telje
sebb -behte, -hete, az E. szövegben pedig még teljesebb -betét alak
ját is találjuk: viesobet: vieso-; porrobet: porro-, L. pörre- enni;
caggebet: cagge- kinyújtani; nádastebet: ndiaste- szükségben
lenni; vuoidnebet: vuoidne- látni; tobdebet: tobde- megismerni ||
pajabehte: paje- engedni, hagyni; kalkabete : kalke- B. | E. 206.
sitebete: site- akarni; kierdebete : kierde- tűrni, E. 106; kullabete :
kulle-~Ei. 130; adnebete: adne- E. 136; teuvobete: teuvo- E. 138.
megtelni; viggebete: vigge- E. 140. iparkodni || cuog^obetet:
cuo33o-~Ei.4;4;. állni; mattebetet: matté- posse E . 215.; ocebetet: oce-
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keresni E. 220.; sittebctet: sitté- akarni E. 206.; ofáobetet. 0330E. 42. kapni; kattebetet: katte- E. 80. őrizni; kalkabetet: kalkeE. 8 1 . ; — /E.82. ezt is találjuk kalkeheta; E. 224. o330bétit: 0330-,
E. 136. jattebetit: jatté
Mind a lpF.-ban, mind a lpE.-ban
meg van ez utóbb emiitett teljesebb alak, amabban -haettet,
emebben -vetted (lpF. gittebaettet; lpE. kittevetted. — A lpK.-ban
is -hitted, -beitteő, -hitte', -eppeS és -vctíet, mint ielhitteő éltek; kovnbeated és kqvnbitte- találtok ; patz/epperj böjtöltök ; sirvettet játsztok (tő sir re-).
A duális 2. személyében -heten a r a g : kullebeten: kulle- hal
lani; vuoidnebeten : vuoidne-; adnebeten: adne- ; mannebeten :
manne- menni; kalkeheten : kalke- ; potebeten : pote-; vag^ebeteii:
va e
33 - járni. — A lpF.-ban és lpE.-ban már kopottabb -baette és
-vette ragokat találunk (lpF. gittehaette ; lpE. kitevette).
A praes. egy. 3 dik személyének nincs ragja; de nyomát
találjuk abban, hogy a tő e véghangzója a-ra változik: valló:
valló- jajgat; cerro: cerro- sírni; koeco : kocco- hívni, parancsolni;
kolka: kolke- folyni; pöht a : pökte-; aita: aite- fenyegetni; valda:
valde- venni; takka: takke- tenni; toivota : toivote- Ígérni; cogga :
cogge- tömni; ajeta: ajete- akadályozni. — Figyelemre méltó,
hogy Donner szövegeiben az egy. sz. 3. személyben a véghangzót
majd mindig megnyújtva találjuk, mint luotá: luote-, L. luiteelereszt, elold; valta: valtc-, L. valde- venni; pessa: pessa-, L.
passa- mosni; vuojá: vuoje- hajtani; cálaca : calace- karczolni;
laipü: laipu-, L. laipo- kenyeret sütni; karffü : karjfu- czirógatni,
simogatni, L. nincs; kertü: kertu-, L. kierde- tűrni; aigü: aigu-,
L. aiko- szándékozni stb. — A 3. személyben a véghangzó el is'
szokott maradni, pl. jostist: jostiste-, L. joste-D.
87. rúgni;
ttid&al: táft&ele-, L. tcddele- nyomni, lenyomni, D. 86.; suolat :
suolate- ellopni, D. 8 3 . ; laidot: laulote- dalolni, D. 128; losskall:
losskalle-, L. loskele-, D. 108. vágni, ütni. — Az egy. 3. személynek
ragját a többi nyelvjárás sem őrizte meg.
A több. 3. személy ragja h, a népies szövegekben '. — A rag,
mint látjuk, hangra nézve ugyanaz, mint az egy. sz. 2. személyéé.
De némi különbség mégis van. Ott a h előtt az igetö vég e-je a-ra
változott, itt ez nem történik: palle' : palle-, B. félni | vdocé':
váoce- lőni; polte': polte-, L. polde- égetni; svíke'.: svike- kísértet
ként ijeszteni; kdhce': káhce- látni, nézni; külu': külu-, L. kalló-
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hallatszani, D. | vassoteh: vassote- gyűlölni; tetetek: tetetetudatni; albeteh: albete- csúfolni; likoh: liko- tetszeni; vuordnoh:
vuordno- esküdni; obmoh: obmo- avulni. — A lpB.-ban szintén h,
a IpK.-ban semmi vagy b, v, a IpF.-ban pedig eredetibb k jelöli a
több.-sz. 3. személyt (lpE. kitteh ; lpF. gittek; lpK. korro varrnak;
cieilke mondanak; vigneb futnak, manniv mennek).
A duális 3. személyének ragja -ba: hávaneba: hdvane- el
pusztulni ; eceba: ece- szeretni; kalkaba v. kaikéba : kalke-; jabmeba :
jabme- meghalni; adneteba: adnete- tartani; cuorvoteba : cuorvotefölhívni, segítségül hívni; berriba : berri-; auteteba: autete- meg
előzni. — A -óíi-nak ezen kivűl megtaláljuk teljesebb -ban alakját
is, melyet Lind. nem ismer: adnoban : adno- követelni, Kk. 102. ;
kalkaban: kalke- Kk. 99. | moguban: mogu-, L. mogo- fölforgatni,
D. 108.; jorruhtában: jorruhte-, L. jorrete- forgatni, földönteni,
D. 108.; vuóptestapan: vuópteste-, L. vuopteste- ébredni, észre
venni, megérteni, D. 104. — A IpF.-ban ugyancsak -ba, a lpE.-ban
pedig -v a 3. sz. duális ragja.

Az i n d i c a t i v u s p r a e t e r i t u m jele i, melybe a tő e
véghangzója nagyobbára beleolvad. Lind. csak ezt ismeri. Az
t-nek azonban a különféle szövegekben teljesebb -je, -ije, -ie, i
alakját is találjuk, másutt ismét azt látjuk, hogy a praeteritum
jele egészen elenyészett. A hozzá járuló személyragok, az egyes
száméit kivéve, külömböznek a praesenséitől és így a külömbségek
vagy megegyezések föltüntetésére szükséges, hogy itt is külön
tárgyaljuk az egyes, kettős és többes-szám külömböző személyeit.
A praet. egy. sz. 1. személye -ib: viesoib: vieso-,- játtib :
jatté- mondani; ciiorvib: cuorve- kiáltani; valjib: valje- válasz
tani; jorrib: jorre- elesni; paijanib : paijane- följönni, emelkedni.
Az eredetibb alak itt is im- volt. Ez meg is van még a le ige lulim,
lim alakjaiban. — Ps. 342. teljesebb -ijeb ragot találunk: vállahijeb: vállahe- feküdni; lággeHijeb: lággeste- nyugodni. — A többi
három dialectusban -im ragot látunk (lpF. gittim; lpE. kittim ;
lpK. iellim éltem).
A több. 1. sz. ragja ime: jakkime : jakke- hinni; vuoidnime:
vuoidne-; kullime: kulle- hallani; vertime: verte-, E. 21., L.
virte- müssen; vaddime: vadde- adni; kalkime és kalkaime:
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kalke-; jukkáimé : jukke- inni; porroime : porro-, pörre- enni;
toivoime: toivo- vélni | Ps. 338. mamiim: manne-. — A lpE. ós
lpK.-ban kopottabb lm, im, a lpF.-ban pedig teljesebb -imek ragot
találunk (lpF. gitimek; lpE. kitti m ; lpK. menim mentünk).
A praet. dual. 1. szem. ragja -imen. Itt csak Lindahlra
támaszkodhatom, mert az átolvasott szövegekben nem találkoz
tam ez alakkal; az egy esetben pedig, a hol találtam, más alak
ban fordul elő: kalkin, L. szerint volna kalkimen (albmai mon
vainotab, kusne monno kalkin kaudnotet, az égbe kívánkozom, hol
mind a ketten találkozni fogunk [tk. fogtunk]). D. 128. — A lpF.ban -ime, a lpE.-ban -im ragot találunk (lpF. gitime; lpE.
kittim).
A praet. egy. 2. személye -ih, a népies szövegekben -V, D.
-V : vaddih : vadde-; takkih: takke-; jabmih: jabme-; saldih :
salde- kiválasztani; kattih: katte- őrizni, megóvni | ponnui :
pönnu-, L. puono- D. 109. belemártani | E. 202. teljesebb ijah ragot
találunk : vuoinijah : vuoidne-. —- A lpE*-ban is -ih, a lpK.-ban iy, ik,
a lpF.-ban is ered. -ik ragot találunk (lpE. kittih; lpK. va^di-y
vettél; Ojiitik adtál; lpF. gittik).
A több.-sz. 2. személyében -ite a rag: ecite: ece-; vaddite :
vadde-; tuostotite : tuostote- elfogadni, venni; piktastite: piktasteruházni; oppite : oppe- meglátogatni, tanulni; potite: pote- ;
viesoite : vieso-. — Lind. csak ezt a ragot ismeri. Az E. szövegben
azonban egy teljesebb iten ragot is találunk: tije kodditen: koddemegöltetek, E. 20.; eciten: ece- E. 87.; jakkiten: jakke- E. 87.;
avotalliten: avotalle- örülni; E. 95.; vaggiten: va$$e- E. 1 2 1 . —
A lpF.-ban -idek, a lpK.-ban -ijt, in, a lpE.-ban -ül a ragja (lpF.
gitidek ; vqrdijt mentetek; püdin jöttetek ; lpE. kittid).
A dual. 2. személye iten : eciten: ece-; vcifigiten: vagge- járni ;
ociten: oce- keresni, E. 9. 32. — Több példára nem akadtam (v. ö.
a több. 2. személyt). — A lpF.-ban -de, a lpE.-ban -íd a dual.
2. sz. ragja (lpF- gitide ; lpE. kittid).
A praet. egy. 3. személye maga a praet. töve, vagyis ragja
egy az igetőhöz járuló i, D. i, melybe az e véghangzó nagyobbára
beleolvad, néha megmarad, máskor ismét a-ra változik: kátoi :
kato- eltűnni, abesse; sardnoi: sardno- mondani; C0330Í : 60330állni; vuojoi: vuojo- elmerülni | jehti; jehte- mondani; tahpesti:
tahpeste- bezárni; cuinidi: cuinide- sötétülni; vanti : vante- meg-
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akadni | jyijaijei: pijaije- odatenni, rakni vhová, B . ; saddei :
sadde- lenni, fieri; holei: hole- beszélni; rampei: rampe- di
csérni ; tojei: tője- bízni vmiben E. | ohcai: ohce- (de van ohci is)
keresni; kaccai: kacce- esni; v^ihkai: vieihke- alámerülni; hab
kai: habke- megfúlni; takkai: takke-; kalkai: kalke-. —Hangzó
változást szenvednek, de csak Budenz szövegeiben: váldi: valdevenni; lahpi: lahpe- elveszteni; váddi: vadde-; lási: lase- be
zárni ; vuerdi: vuorde- várni; puekti (pukti) : puokte- hozni, vinni;
járni : jabme- (v. ö. D. járni); vuini: vuoidne- látni, (v. ö. vuoidni).
— Egy eltűnt rag nyomát jelöli Donner szövegeiben a hosszú %:
valdi: val&e-, L. valde-; kodli: kodde-; potki: potke- széttépni;
masti: mást e- keverni; vuórkki: vuórkke- elrejteni, eltenni;
turgi: turge-, L. targete- ro33z idő lesz; — ezen eltűnt rag nem
egyéb mint -je, mely még fönmaradt ebben az alakban veidnije:
vuoidne- D. 103 (veidnije páive neitem cahkan látta a nap leányát
ülve: ülni). — A lpF.-ban -i, a lpE. és lpK.-ban -ij rag van (lpF.
giti; lpE. kittij; lpK. monij ment).
A több. 3. sz. ragja Lind.-nál -in. A különféle szövegek
azonban ennél mást is ismernek. Az -in mellett ott találjuk telje
sebb -ijen,jen, E. -ien, D. -ien, -in és kopottabb -n alakját: hugsoin :
hugso- gondot fordítani vmire; küllőin: kullo- tartozni vhová ;
pöhtin: pöhtc-; ádnanin: ádnane- szaporodni; kierdin : kierdeeltűrni; puodgestin: puodgeste- hirdetni || sardnotijen: sardnotemondani; alvetijen: alvete- megijedni; jorgetijen: jorgete- vissza
térni; sorganijen: sorgane- megijedni; koddelijen: koddele- meg
ölni; ussotijen: ussote- vélni, hinni, szándékozni; vHihketijen:
vHihkete- B. futni | rokkolijen: rokkole-; poddijen: podde- elosztani;
cokketijen : cokkete- leülni, E. 55. 61; fl ottanién : ollane- elvégződni,
E. 16.; tetetien: tetete- tudatni, E. 17.; autohien: autohe- csudálkozni; hevétien: hevete- dicsérni, E. 17.; holetien: holete- rábe
szélni; tuobbelien : tuobbele- megfogni; cokkahien : cokkahe- ülni,
E. 19.; torretien: torrete- követni, üldözni, E. 39. | jaukasien :
jaukase-, L. jauke- hótól ellepetni, oda lenni; moddusien: modduse-, L. mogo- fölforgatni; kaljedien: kaljede-, L. kaljete- kiszéle
sedni, kitágulni: kobdadien: kobdade-,IJ. kobdete-kiszélesítni; stúorudien : stúorude-, L. stuorete- nagyobbítani, D. \\jolla?'tahtelejen : jollartahtele- gördíteni; pahterejen: pahtere- megszaladni; kaunetejen: kaunete- találkozni vkivel; rappasejen: rappase- megnyílni, B. ||
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valiin: valty-, L. valde-; pacin: pace- maradni; kqrrin: karremegkeménykedni, megdermedni; ceggin: cegge- fölállítni; kagin:
kage- kanállal inni; síiéin : sdce- hátulról taszítni, tolni ; camkadin:
camkate-, L. camke- erősen megkötni D. || kohcon: kohco- hívni,
parancsolni; vieson : vieso-; tolvon : tolvo- vezetni; vaggen : vagge-;
ptajen: paje- hagyni, engedni; karvetacen: karvetace- készíteni;
casken : caske- vetni, dobni; pöten : pote- • mannen: manne-;
pidbmostallen: pidbmostalle- megenni, étkezni; mahten: mahtetudni, bírni; nohken : nohke- odaveszni; pollejehten : pollejehtemeggyújtani; keiigen : kalke-B. — A lpF.-ban eltűnt a személy
rag, a IpE.-ban is csak a praet. jele, az * maradt meg és csak a
lpK.-ban találunk -m-t. Ez utóbbi dialectusban sem általános
azonban az -in, mert egyik tájszólásában, a notozeroiban, csak
az igető véghangzójának megnyújtását látjuk minden személyrag
nélkül (lpF. gitté; lpE. kitti; lpK. jiellin v. illin éltek; cilhkin
mondták | tierle elszöktek ; sij vuejjüe ők hajtani kezdtek).
A duál. 3. személye Lincl.-nál -ika. A szövegekben ennek is
többféle alakjára akadunk, mint -ikan, -iken, -ike: valdika :
valde-; jehtika : jehte-; kaccika: kacce- esni; pajika : paje-; massika: masse- elveszteni | pineteika: pinete- kínozni; varresteika:
varreste- szaladni; hohketeika : hohkete- elveszteni, megölni, B . ;
kaudneika: kaudne- találni, E. 31. || manneike : matiné- B. || vieso•ikan: vieso- ; kidloikan : kidlo- hallatszani: vaggikan: vagge- ;
puoktikan: puokte- vinni, hozni; cokkedattikan: cokkedatte- leültetni |
skuolateikan : skuolate- csörgetni; kaheateikan: kaheate- kérdezni;
tobbeleikan: tobbele- megfogni B.; pidjeikan: pidje- odatenni,
rakni vhová; holeikan: hole-; takkaikan: takke- E. j| kalkiken:
kalke-; vuociken: vuoce- lőni; kuoriken: kuore- nyomozni (va
dat) ; pötiken : pote- • porriken : pörre- ; caniken : cane- bemenni ;
küeiken : kuocé- fölmászni; sugiken: sühke- evezni; valdigen:
valde-; lapiken : lahpe- elereszteni B. — Az -iken, -ike ragban az
«-nek a-ból gyengülése csakis Budenz népnyelvi közleményeinek
sajátja. — A lpF.-ban -iga, a IpE.-ban -in a dual. 3. szem. ragja
(lpF. gitiga ; lpE. kittin).
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Az i g é k h e z j á r u l ó s z e m é l y r a g o k

áttekintése.

1. Praesens.
Egyes-sz.

Többes-sz.

1. szem. -b, -m.
2. »
-h, 3. »
(a véghangzó elváltózása és megnyúlása).

-be
-betét, -behte, bete, béta, bet
-h, -'

Kettős-sz.

1. szem. -n
2. »
-beten
3. »
-ban, ba.
2. Praeteritum.
Egyes-sz.

Többes-sz.

1. szem. -b [m] (i-b, ije-b)
2. »
-h, ' (i-h, V, ija-h)
3. »
— (i, i, ije)

-me (i-me, i-m)
-ten, -te (i-ten, i-te)
-n (-ije-n, ie-ti, íe-n; je-n, i-nr
t-n)
Kettős-sz.
1. szem. -men [-n?] (i-men, i-n)
2. »
-ten, (i-ten)
3. »
-kan, -ken, -ka, -ke (i-kan, i-ken stb.)

P a r a d i g m á k az indicativus praesens és praeteritumbeli
ragozásról (ece- szeretni; jukke- inni; kalke- fogni, akarni, werden; lokke- olvasni; vieso- élni):
I. ece- :
Praesens:

Praeteritum:
Egyes-sz.

1. szem. ecab
2. »
ecah, eca'
3. »
eca
1. szem. ecebe,
2" »
ecebet stb.
3. »
eceh, ece'

ecib
ecih, eci
eci
Többes-sz.
ecime
ecite, -ten
ecin stb.
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Kettős-sz.

1. szem . ecen
2. »
ecebeten
o
»
eceba, -bari

ecimen
eciten
ecika, -kan.
II.

jukke-:

Pr a e s e n s :

Praeteritum
Egyes-sz.

1. szem . jukkab
»
jukkah, jukka'
»
jukka
3.

jukkib
jukkih
jukkái,

jukki

Többes-sz.

1. szem,, jukkabe, jukkebe
jukkáimé, jukkime
jukkabet, jukkebe\l stb. jukkaite, jukkite, -ten
2. »
jukkeh, jukke'
3. »
jukkin stb.
Kettős-sz.
jukkáimén, jukkimen
1. szem., jukken
»
jukkaiten, jukkiten
jukkebeten
jukkaika, jukkika, -kan.
jukkeba, -bari
3.
III.

kalks-:

Prae s e n s :

Praeteritum:
Egyes-sz.

1. szem. kalkab
2. » . kalkah, kalka'
•o
»
kalka

kalkib
kalkih, kalkV
kalkai, kalki
Többes-sz.

kalkaime, kalkime
1. szem. kalkabe, kalkebe
kalkabet, kalkebet stb.
kalkaite, kalkite
2. »
kalkin stb.
?K »
kalkeh, kalke'
Kettős-sz.
kalkaimen, kalkimen
1. szem. kaikén
kalkabeten, kalkebeten
kalkaiten, kalkiten
2. »
a. » kalkaba, kaikéba, •ban kalkaika, kalkika, -kan.
IV. lokke- :
Praes ens:

Praeteritum.
Egyes-sz.

í. szem. lokkob, lokkab
2. »
lokkoh, lokkah
3 »
lokka
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XYI.

lokkib,
lokkih, lokki'
Ipkkoi, lokkai.
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Tcbbes-sz.

1. szem. lokkobe, lokkebe
2. »
lokkobet, lokkebet stb.
3. »
lokkeh, lokke'

lokkoime, lokkime, lokkaime
lokkoite, lokkite, lokkaite
lokkin.

Kettős-sz.

1. szem. lokken
2. »
lokkobeten, lokkebeten
3. »
lokkoba, lakkéba, -ban

lokkoimen, lokkimen, lokkaimert
lokkoiten, lokkiten, lokkaiten
lokkoika, lokkika, lokkaika.

V. vieso- :
Praesens:
1. szem. viesob
^. )>
viesoh,
»
vieso
3.

vieso'

1. szem. viesobe
»
viesobet
a
viesoh, vieso''

2.
8.

1. szem. vieson
»
viesobeten
3. »
viesoba, -ban

0_

Praeteritum
Egyes-sz.
viesoib (L. így is viesob)
viesoih, viesoV (L. így is viesoh)
viesoi
Többes-sz.
viesoime
viesoite
viesőin, vieson
Kettős-sz.
viesoimen
viesoiten
viesoika, -kan.

J e g y z e t . A tőlem fölállított paradigmák eltérnek a
Lindahléitól. L. ugyanis szabályként állítja föl, hogy azon kéttagú
igék, melyeknek első tagjukban egyszerű u van a praet. egy.
3-dik, a több. 1., 2. és a duális mind a három személyében az e
véghangzót nem olvasztják bele az i-be, hanem a-ra változtatják.
Ugyanezt teszi számos olyan kéttagú ige is, mint takke-, parge-,
dolgozni, cadne- kötni, kalke- stb., melyeknek első tagjában a van
(lásd a paradigmákat); azon kéttagú igék legtöbbje pedig, me
lyeknek első szótagában o van, a praes. egy. 1., 2., a több. 1., 2.,
a dual. mind a- három személyében, továbbá a praet. egy. 3., a
több. 1., 2. és a dual. mind a három személyében az e véghangzót
o-ra változtatják (1. lokke- ragozását). Ez igaz ugyan, de nem így
kimondva, mert mint paradigmáimban is föltüntettem, ugyanazon
igéknél az e bele is olvadhat az i-be, a-ra is változhatik, a lokke-,
rokke-íéle igéknél pedig egyképen találjuk a rokkah, lokkah mint a
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rokkoh, lokkoh stb. alakokat. — Még egy megjegyzést tesz L.,
melynek a tapasztalás ellentmond. Szerinte az o-ra végződő igék,
mint cuovo- követni, nyomozni; C0350- állni; vieso- élni stb. a
praet. egy. 1. és több. 3. személyében nem kapják meg a praet. i
jelét, az egy. 2. személyben pedig z-vel vagy a nélkül használato
sak. Ez is egyoldalú, mert én csakis 0330:11, toivoin, viesoib, cuorvoih alakokat találtam a szövegekben és csak a többes harmadik
személyében akadtam i nélküli alakokra; de itt sem az o végűek
kizárólagos sajátja volt (lásd a praet. több. 3. szem. tárg^yalását).
— Azt különben megengedhetjük, hogy a praet. egyes-sz. 1. és
2. személyében i nélkül is használatosak.
B) I m p e r a t i v u s (fölszólító mód). — A IpS.-ban kétféle
imperativus van. A egyiknek alapjául az igető szolgál (I), a má
sikban pedig o (u) a módképző (II). Még a személyragok is
külömböznek némileg a kétféle imperativusban, tehát külön is
kell őket tárgyalnunk.
I. I m p e r a t i v u s . Személyragja: egy. 2. — (vagy néha a
tő vég e-jének a-ra változása); 3. -s; több. 2. -t, E. Ps. -te, 3. -.s,
Kk. -se; dual. 2. -n. — A több. 1. sz. -b, a dual. 1. sz. -m és 3.
szem. -ska ebben az imperativusban csak nagy ritkán fordulhat
elő. Lindahl nem ismeri, magam se találtam, és nem is fordul elő
másutt mint Lönnrot (és utána Hunfalvynak) paradigmáiban. —
Példák az I. imperativusra: egy. 2. valde: valde-; koce: koceőrködni; yakkate : pakkate- büntetni; arkalaste : arkalaste- könyö
rülni ; arjo : arjo- kímélni, sajnálni | kitlla : kulle-; káca : kácenézni; takka: takke-; niddota: niddote- gyűlölni', sita:site- akarni jj
3. valdes : valde-; játtes : játte-; rokkoles : rokkole- könyörögni :
vakotes : vakote- inteni; pötes : pöte-; saddes: sadde- || több. 2. lognet:
logne- fölemelni; va$%et: va^ge-; kitet: kite- köszönni;' vastetet:
vastete- felelni | olletete: ollete- teljesítni, E. 134.; anetete: anetctartani, E. 33.• juoketete: jvokete- elosztani; tvostote : tuosto- föl
venni, elfogadni E. 33—34. || 3. sz. eces: L. ecc- \ luitadese:
hátadé- leereszkedni, Kk. i%í.; mannese: manne, Kk. 157. || dual.
2. sz. vaggen : vagge-; nuolen: nuole- föloldani; laiden: laide- menni
vkihez ; jattén : jatté- ; tuostoten : tuostote- / jattén : jatté-.
Donnernél a több. 2. szem. -t ragja mellett egy teljesebb
-bete, -bet ragot találunk, mint koccubete: koccu-, L. kocco- hívni,
D. 8 5 . ; pötebet D. 86.; vaggebet: vagge-; jdttebet: jatté- D. 84.;
4*
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ceggebet: ccgge- fölállítni; puöktebet : paokte-, L. paokte- elhozni,
D. 85. Mindezek a praesens több.-sz. 2. személyével egyező ala
kok. Az E. szövegben 33. lapon az orro- imp. több. 2. személye
megegyezik a dual. 2. személyével: orroten. — Ugyancsak Donnernól az I. imperat. dual. 1. személyét is megtaláljuk -meri raggal
ebben a szóban: mastademen : viastate- keverni, D. G3.— Budenznél az imperat. egy. 2. személye csak ebben az egy szóban van
meg: tauhkcst: taulikeste- rejteni. Hasonló Donneméi vuojeht :
vaojehte-, L. vuojete- hajtani, 103.
II. I m p e r a t i v u s . Személyragja: egy. 1. -m ; 2. -h ,•
3. -s ; több. 1. -b; 2. -te; 3. -se, -s; dual. 1. -a; 2. -Un • 3. -skan,
-ska. A ragokat, minthogy minden személyre nem találtam
példát a szövegekben, Lind. szerint állítottam össze. — Példák
a II. imperativusra: egy. 1. sz. ceom: ece-, L. || 2. ecoh, L.,
vaddoh: vadde-, Ps. 245. |] 3. ccos; tendnahos: teadnahe- szol
gálni | jorgelits : jorgele- mcgfordítni; vaddtis : vadde-; puoresagnadus: puoresagnade- megáldani; varjelas : varjele- oltalmazni,
Kk.; potus : p'otc-; valdits : val&e- D., valde- L. || több. 1. logfiob:
logne- fölemelni; mait aj ob: maitaje- emlékezni; kitob: kite-;
rokkolob : rokkole- ; kallob : kalle-; mannob : manne- || 2. ecote, Lkocajote : kacajé- ébredni, Ps. 382. || 3. luitadase: luitade-; caoyjotase : eao^^ote- állni hagyni; vaggase : vaggc-; kocuse : koce- vir
rasztani ; ojgotase: ojjote- szerezni; anetuse : anete- szaporítani |
va^gasa: va$gt- Kk. 139. || dual. 1. econ L. | kasqcqttun, így is
kasáhcattoa húzzunk ketten, D. 63. : kasqcqtte-, L. kese- || 2. ecoten,
L . ; vakgőtén : vag^e-, E. 185. || 3. ecoska, -kan, L.
C) I n d e f i n i t u s . Friis és utána Hunfalvy conjunctivusnak nevezik ezen módot. Én Lönnrot elnevezését fogadtam el,
mert legjobban megjelöli. Nem tiszta conjunctivus, értéke határo
zatlan. Gyakran fordul elő föltételes mondatokban, néha pedig
olyan szerepe van, mint az imperativusnak, máskor ismét mint a
finn concessivusnak és azért Lönnrot a finn kiittánen alakkal is
fordítja. — Módjegye -ic vagy c. Csak c-t az o végű és azon e
végű kéttagú igék kapnak, melyeknek első szótagjukban u van.
Az utóbbiakhoz sorakozik több olyan kéttagú ige is, melyeknek
első tagjukban a van, mint kalke-, takke-, parge- stb. Ezek közül
azonban csak kalke- veszi föl majd mindig az egyszerű c-t, a
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többiek inkább ic-vel használatosak. — Az indefinitusban a sze
mélyragok ugyanazok mint a praesensben.
Példák az indefmitusra:
1. pote-:
Egy. 1. poticab
2. poticah
3. potic
Több. 1. poticebe
2. poticebet
3. poticeh
Kettős 1. poticen
2. poticebeten
3. poticeba

Egy.

1.

2.
3.
Több. 1.
2.
3.
Kettős 1.
2.
3.

3. kalke-:
kalkacab (v. ö. takkicab)
kalkacah
kalkac
kalkacebe
kalkacebet
kalkaceh
kalka cen
kalkacebeten
kalkaceba

2. vieso- :
viesocab, Ps. 120. viesocam
viesocah
viesoc
viesocebe
viesocebet
viesoceh
viesocen
viesocebeten
viesoceba
4 jukke-:
jukkacab
jukka cah
jukkáé
jukkacebe
jukka cebet
jukkaceh
jukkacen
jukkacebrten
jukkaceba.

Az egy. 3. személyre teljesebb -ica, -ca alakot is találunk a
külömbözö szövegekben: berrica: berri- müssen; saddica: saddeKk. 7.; teudnahica: teudnahe-; ollica: olle- teljesítni, véghez
vinni, Kk. 4 k ; astica: aste- ráérni; luitadica: luitade-; rokkolica: rokkole- Kk. 3 . ; aicica: aice- észrevenni, Ps. 179.; potica :
pote- Ps. 132.; mattica : matté- Ps. 190. stb.
Az indefinitus használatát a következő mondatok legjobban
föltüntethetik: vadde, abmam sarreticab vaimom vei itt likomest
add, hogy ne válaszszam el szivemet többé a te tetszésedtől, Ps.
220. | te puore pargoli saddiceh akkor jó tettek legyenek Ps. 150. |
tat larra, kokte kalkab suddostan cuofy^elet, vai viesocam ez meg
tanít, hogyan fogok bűnömből fölkelni (kitisztulni), hogy éljek,
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Ps. 120. | rokkolab tu, vai luiticah muni kaikit mu suddoit andagas,
ja mu tan peiven (ijan) armosikt varjelicah suddost kérlek téged,
hogy bocsásd meg nekem minden bűnömet és ezen napon (éjjel)
oltalmazz a bűntől, Kk. 27. J jus mon vassotovocab, oppeV mu, vai
mon takkicab, ko ton ha én gyíilöltetném, taníts meg engemet,
hogy úgy tegyek, mint te, Ps. 133. | mi, jubmel, saddaluli, jus ton
ih luitic mtiTÍi mi történnék, istenem, ha te nem bocsátnál meg
nekem, Ps. 195. | lokkic jiilla lauloc prdsta olvasson vagy éne
keljen a pap, Kk. 15. | fadderlako vastetic a keresztapa feleljen,
Kk. 56. | ka aicica, man taivai son madda ki veszi (veheti) észre,
hányszor vétkezik, Ps. 179. | jus ton stf suddoit lokketet . . . . ka
mattica te staiket ha te a bűnöket megakarod számlálni . . . kiáll
hatna meg akkor, Ps. 190.
D) O p t a t i v u s vagy c o n d i t i o n a l i s (óhajtó vagy
föltétes mód). Módjegye az igetőhöz (a vég c-nek a-ra változása
mellett) járuló U. A hozzájáruló személyragok ugyanazok, mint
az indic. praeteritumban. — Pl. vieso-, pote- igéktől:
Egy.

1. viesolim v. viesolib
2. viesolih
3. viesoli
Több. 1. viesolime
2. viesolite
3. viesolin, -lulunv. -lulin
Kettős 1. viesolimen
2. viesoliten
3. viesolika

potalim v. poialib
potalih
potali
potalime
potalite
potalulun, -lulin, -Un
potalimen
potaliten
potalika

A több. 3. személyre Lindahlnál csak ccalulun alakot talá
lunk, de a szövegekben fölös számmal találunk ecalin féle alako
kat is, mint oggolin: ojjo-, E. 42.; tuostoUn: tuosto-, Kk. 42.;
oppalin: óppe-, Kk. 44. stb. — A több. 2. személyre a lite mellett
liten-ie is akadunk: jakkaliten: jakke-, E. 95 (v. ö. a praet. több.
2. sz.). — Az optativus li képzője nem egyéb, mint a le- segéd
igének optativusa, melynek teljes alakja luli-, lulu , lublu-. Az op
tativus képzésénél ezt is megtaláljuk, még pedig vagy az ige
tövéhez függesztve, vagy pedig segédigeként használva az infinitivus mellett: 1. mon potahdib, potalulim v. lulib potet; 2. ton otalulih v. lulih potet stb. (Az összetett igealakok szerkesztését lásd
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az ige névszói alakjai alatt.) — Példák az optat. vagy eonditionalis használatára: vaij)' varaldeb te niktalim, vai almeb mang'must oggolim bár a világot most fölhasználnám (élvezném), hogy
az eget végre megkapnám, Ps. 39.; vaipe te saddalulin nannosin
ja staikokin sijan kristelac jakkon tohdestemesne vajha erősekké és
állhatatosokká lennének keresztény hitüknek vallástételében (val
lásában), Kk. 4 4 . ; o vaipe lime mattét (így is lehetne: mattalime
v. mattalulime) varaldeb ojaldattet oh, bár a világot elfelejthetnők,
Ps. 61. \jus potalim ha jönnék; jns mon holalulib ha én beszélnék,
E. 49. | kutte jakká mu nal, kalka viesot, ikka sodn jabmali a ki
hisz bennem (tkp. rám), élni fog, habár meghal (meghalna) is,
Kk. 109. — Donnernél: vaiba gaihka neida viesidien, ja vaiba
gaihka pardne jahmalicen vajha minden leány élne (es mögen allé
mádchen lében) és vajha minden legény meghalna, 126.
J e g y z e t . A lpF.-ban és lpE.-ban külön conditionalis v.
optativus képző van, a lpF.-ban si (fci, kéi), a lpE.-ban ci (pci, $i)
(lpF. addasi: adde-; bagadifci: bagade- tanítni, fenyítni; lpE.
kitaci: kíte-. — A le- igétől lpF. lifci-, likéi-; lpE. lipci-, dual.
U$i-). — Budenz szerint ezen conditionalis képzés valószínűleg
kölesönvétel a finnből (Ueber die Verzweigung der ugrisehen
Sprachen 64—65. 1.).
13. §. Létigék.
A IpS.-ban két létige van: le- és orro-. Ezek közül a le- mint
segédige használatos többféle összetett időalak kifejezésére; a
mellett ragozásában is többé-kevésbbó eltér a többi igéktől, tehát
külön is kell tárgyalnunk. Az orro- ragozása egészen olyan mint
a többi o végű igéké.
Le-:
1. I n d i c a t i v u s .
Egy.

Praesens:
1. leb, B. leb, D. 122.
lám
2. leh, B. U\ D. 87. W
3. le, B. le, D. 64. la

Praeteritum:
lijeb, lejib, lijib, lib
lijih, Uh, E. 122. lejih, lijeh
lei, B. lei ; li, D. li, leji

56

HALÁSZ IGNÁCZ.

Több. 1. lepe
2. lépet, B. lehpet
3. Idh, B. le', D. la'
Kettős 1. len, lein, B. len
2. (epén
3. lepa, D. lapa, lapan

leimé, lime
leite, lite, E. 57., 121. leiten
lejen, lijen, lejin, B. így is lien,
len, D. 61. lien, Un
leimen, limen
leiten, liten
lei ka, B. és E. leikan, B. így is
leiba (?).

2. I m p e r a t i v u s .
Egy. 3. lekes v. Ze/íus, B. lelikes
Több. 2. ZeÁ;eí
3. lekuse, Kk. 151.
Dual. 3. lekuskan, lekuska L.
A le- imperativusában olyan módjegyet látunk, melyet a
többi igéknél nem találtunk, t. i. ke-t. Ez a ke imperat. képző
megvan azonban a lpF. és lpK.-ban a le-n kiyűl még számos más
igén is (1. Hunfalvy: A lapp nyelv. NyK. V, 359. és 370—71. 1.
és NyK. XV. 123—139. lap.). A IpE.-ban csak a le igén maradt
nyoma, de ezen is h-vá gyöngült már (laeh légy, laelion legyünk
ketten stb. — Lönnrot: Über den Enare-lappischen dialect). Hogy
mit tartsunk az imperativusnak magasabb és mélyebb hanggal
való vocalisatiójáról (potes és potus; lekes és lekus), arra nézve
szépen útbaigazít Budenz (Über die Verzw. der ugr. Spr. 65.1.).—
Az imperativusban föl nem említett személyeknél, valamint a föl
említettek mellett is az orro- ige imperativusa használatos.
Egy.

3. I n d e f i n i t u s .
1. licab, B. leccib v. lec- Több. 1.
ceb, Ps. liccab
2. licah, Ps. liccah
2.
3. lica, Ps. lic, licca
3.
Kettős 1. licen
2. licabeten
3. licaba

licebe, licabe, Ps. liccabe
licabet, Kk. liccabet
liceh

J e g y z e t. A vefseni tájszólásban, mely a IpS.-hoz nagyon
közeledik, az indefinitusnak következő alakjai vannak: egy. 1.
le$eb, 2. legeli, 3. legga; több. 1. leggep, 2. leggebet, 3. legge; dual.
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1. lesen, 2. levehet, 3. légébei — Ezeket csak azért említettem föl,
mert B. lecceb, leccib alakjai inkább a vefseni, mint Lind. alakjai
hoz hasonlítnak.
4. O p t a t i v u s .
Egy.

1. lulib, lulim, (összev.
lib, Mm), lublim, UJiib,
lublub, B. lülib
2. lulih, lubluli

Több. 1. lulime, luluime

2. lulite, luluite, E. 6. luliten
3. Julii lublu, B. lüli, Ps.
3. lulin, lulun, lublun, B.
E. lului
lulin
Kettős 1. lulimen, luluimen
2. laliten, luluiten
3. lulikan, Iwluikan.

J e g y z e t . A lulib (lulim), lulih stb. alakokat, mint az
optativusi ragozásnál láttuk, összevontan is használják, még pedig
nemcsak a főige után, hanem előtte is. Ez összevont alakok: egy.
1. lim, lib, 2. Uh, 3. li; több. 1. lime, 2. lite, 3. Un; kettős
1. limen, 2. literi, 3. lika (1. az igék optativusát).

Az ige névszói alakjai.
14. §. Participiumok.
1. P a r t i c i p i u m p r a e s e n t i s képzőjéül a IpS.-ban -je
szerepel; pl. vuohceje lövő (va$i taté vuohceje ólma ment ezen lövő
ember) ; puolleje égő (puölleje mierati tuokkesne le stiolo az égő ten
geren túl van egy sziget); nidcudeje sáska, szöcske (L. az alapúi
szolgáló ige: nulcote- ugrálni, szökdelni), D. 125.; lodnesteje meg
váltó ; haddoteje boszuló; viesoje élő; nelgoje éhező (sodn kalleta
negojit ő jóllakatja az éhezőket). —• Donnernél a part. praes.-t
némileg változott alakban is találjuk, mint -ije, -ij, -ie, -i, -i ; pl.
öijudeije megnyugtató : öijude- ; L. ojote-; adnaleije visszatartó,
föltartóztató : adnale-, L. adnele-; vuörgaleije : vuörgale-, L. vuorke
elrejtő, eltevő | körij varró : köro- \ porrie evő: pörre- | tuolgi
ajándékkal megvesztegető : tuolgo- | bdlastalli einer der mithált B . :
bdlastalle-, L. pelostalle- vkinek pártján lenni, valakivel tartani
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(ohcom okten öijudeijem . . . mietalahkin ad-naleijem, vuosstalahkin viiörgaleijem, vaimapakcasin tuólgim, vaiven muodisn
öijadeijem, sálahaisn, j úokuisn nalmebalastallim keresek esőben meg
nyugtatót . . . szerencsében megtartóztatót, balsorsban oltalmazót [elrejtőt], szívfájdalmakban jutalmazót, bajban, aggodalmak
ban megnyugtatót [etetőt?], halfogásoknál, osztásoknál velemszólót [szájjal tartót], D. 62—63; — calmetes aijan aine körij,
svait erin piktasit pessd a vak öregnek egyetlen varrója, fáklyánál
ruhákat mos, D. 62.; — aijacis aigumims aici, porrien suölasit
sattuit az öreg (lapp ember) szándékát észrevette, az evőnek
(emberevőnek) titkos hálóit, D. 107.).
2. A p a r t i c i p i u m p r a e t e r i t i képzője -m. Az m
képzős nom. actionistól annyiban külömbözik, hogy míg ez utóbbi
előtt a tő vég e-je mindig megmarad, a partic. praet. m-je előtt
kevés kivétellel a-ra változik, mint: vagam járt: va$e-; kalbmam
megfagyott: kalbme-; vuolgatam: vuolgate- elvinni; ollanam:
ollane- elvégződni; lodnetam : lodnete- kicserélni; koddani : koddemegölni; oibmatam: oibmate- megbírni vmit; tossanam: tossaneenyészni; torrom : torro- hadakozni; viesom: vieso- élni; koccom :
kocco- hívni J cajanem: cajane- eltévedt; vidnem: vidne- legyőzött ;
suolatem: suolate- ellopni; pubüem elégett; (de így is: cajanam,
vidnam, suolatam). — A le- és orro- létigék partic. praet.: lam,
orrom. — A szenvedő és reflexív igéktől származó parfc. praet.
•um képzővel van; megjegyzendő azonban, hogy az u vocalis még
a passiv v. refl. tőhöz tartozik; pl. ecetovum, összevonva ecetum
szerettetni: ecetove- (a vég e, o-ból gyöngült. — V. ö. ecetovocab
indef., ecetovolim optat., ecetovomen gerund.); lodkotovvum: loőkotovve- legombolyíttatni, B . ; ragatovum: rdgatove- születni; jorgelovum : jorgelove- fordíttatni; varjelovum: varjelove- oltalmaztatni | sudnetum: sudnetove-, sudnetue- teremtetni; vaivetum :
vaivetove-, vaivetue- kínoztatni; audetum: audetove-, audetueelpusztíttatni.
A le segódigének praesensével és praeteritumával összekap
csolva kapjuk a perfectumot és plusquamperfectumot: somes le
vagam sü mangesne valaki ment utána; stálo' Ze' suina manait
lodnetam az óriások vele a gyermekeket kicserélték; mu vaimo
sisnelestan le heikalam szivem belsőmben megrettent; mu peiveh
lah nau ko suovan tossanam napjaim füstként enyésztek el | te
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lijen adna same\ juhkó' lijen kidlam volt sok lapp ember, a kik
hallották volt; te li taté paltkes saddam hát ez izzó lett volt; tat
kiedke lei mannám podnai ez a kő fenékre ment volt || obbo varaid
le sudnetum az egész világ teremtetett; suddosne leb rágatovum
bűnben születtem; kaikah sijan suddoh láh siji andagas luitetovum
minden bűneik megbocsáttattak nekik | li tat laike lodkotovvum ez
& fonál legombolyíttatott volt; lei siscaletum beleiratott volt;
leimé nvje ikkat eritlappetoviim örökre elvesztünk volt. — A le- ige
partic. praet.-a, lam- csak a tagadó igeragozásnál használatos:
ib lam nem voltam, ib lam ecam nem szerettem vala stb. A nem
tagadó mondatoknál a le- perfectuma mon leb orrom voltam;
plusquperf.-a mon lijeb orrom voltam vala. — Van a Ze-nek a
lam-on kivűl egy másik partic. praet.-a i s : lámac, B. lemac.
Ez azonban participiumi jelentését már majdnem egészen elvesz
tette. Használatára példát csak Lind. szótárában találtam: die
lámac naute hát így volt; jus le lámac keimen ha ő otthon volna.
Oyakran mint igenlő, erősítő szót használják, mint ebben a pél
dában i s : die le lámac sodn taggar hát bizony ilyen ö.
Megjegyzendő, hogy a szenvedő igéknél jelzőkónt csak a
rövidebb alakú part. praet. használatos, mint paijascouketum
-olmah fölvilágosult emberek (nem paijascouketovum); tat toivotnm
jpoddo le potam az igért idő eljött (nem toivotovum); takkum pargo
megtett dolog; vuocatum nuola ellőtt nyíl.
15. §. Gerundiumok.
Gerundiumi tövekűl a IpS.-ban első sorban az infinitivus,
ovábbá az -m képzős nom. actionis szolgálnak.
Aj I n f i n i t i v u s . Képzője a IpS.-ban -t (v. ö. lpF. -t,
IpE. és lpK. -ő (d)): mannet: manne- menni; pöhtet: pbhte-;
jakket: jakkc- hinni; viesot: vieso-; tolvot: tolvo- vezetni; oj^ot :
0330- kapni; palhkit: palhki- bérelni. — Találunk rá példát, hogy
az igető vég e-je a t előtt a-ra, Donnernél pedig néha i-re is válto
zik: pivvat: pivve- melegen lenni, B.; pallat: palle- félni, K.;
jukkát: jitkke- K. E. D. | tolvo&it: tolvo&e-, L. tolvote- üldözni,
D. 65.; tóredit: torede-, L. torrete- követni, üldözni, D. 65.;
mahcatit: mahcatc- hazavinni, L. mace- visszatérni, D. 65.
A főigének infinitivusát a kalke- segédigónek praesensóvel
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és praeteritumával összekötve, kapjuk a futurumot és futurum
exactumot. A kalke-nak ugyanolyan szerepe van a lappban, mint a
skall-nak a svédben, a sliall- vagy ?.m/Z-nek az angolban, a so/Z-nak
több esetben a németben, azért a kalke- nem is mindig csak a jövő
időt fejezi ki, hanem ép oly gyakran eredeti «sollen» jelentése is
megmaradt. Példák: kutteh kalkeh herran ekkedesmallasi mannet a
kik az úr vacsorájára fognak menni, Kk. 8.; tah kuekte kalkaban
saddet akt o§§m ezek ketten egy testté fognak lenni (legyenek),
Kk. 99.; mab kalkab tűni makson vaddet mit fogok neked fizetésűi
adni (v. mit adjak), B . ; te kalka' todn sardriot akkor fogod mon
dani (mondjad), B. || sispieji j ubmel-teudnestemeb, jukko laitateke
kalkai muitajattet siji jubmelen jatob behozta (setzte ein) az isteni
tiszteletet, mely szakadatlanul emlékezetükbe hozandja isten igé
retét, K.; te lijen adna sdme', juhko' lijen küllam: jiahatehkeje'
kaikén pöhtet sijen hohketemen tét hát voltak sok lapp emberek, a
kik hallották volt: gonosztevők jövendenék az ö megölésük
végett, B. — Az infinitivust a le- ige optativusával összekötve
kapjuk a főige optativusát, mint vai tori lulih adnet hogy te bír
nál, Ps.; vai lulime potet hogy jönnénk, Ps.; vai luliten rampet
hogy dicsérnétek, E. 6. (V. ö. az ige optativusát 12. •§.)
A czélhatározó mondatoknál az infinitivusnak egy más
alakja lép föl: -cet, melynek ugyanolyan szerepe van a IpS.-ban,
mint a -maan végű illativus-gerundiumnak a finnben. A -eet-hen
a c úgy látszik nem más, mint a szokott c inchoativ képző, mely
az infinitivusi í-vel összekötve gyakran a most említett functiót is
fölveszi. — Példák: mije tetebe tu situdeb, válla takkacet tab lepe
mije famotebnieh mi tudjuk a te akaratodat, de azt megtenni
(annak megtevé3ére) erőtlenek vagyunk. E. 143. — tolvoikan
Jesuseb Jerusalemi, puoktacet su herran auti vezették ketten Jézust
Jerzsálembe, hogy őt az úr elé vigyék (szó szerint: vinni őt az úr
elé). E. 170. — laudneje cuoukes pota allakasest mijeb oppacet,
cuoukacet tait, kuteh cokkaheh seimedesne ja jabmemen suoivenesne,
ja torjocet mijan juolkit rafen káinon nála fölkelő világosság jön a
magasból minket meglátogatni, világítani azoknak, kik sötétség
ben ós a halál árnyékában ülnek és igazgatni (tkp. támogatni)
a mi lábainkat a béke útjára, E. 177. ^ — soi va^gikan idkos
*) Az Új-Testanientom finn fordításában ez a hely így hangzik:

SVÉD-LAPP NYELVTAN.

61

vuolgacet gruoptan kőik ők ketten kimentek, hogy a sírhoz men
jenek (szósz.: a sírhoz menni) E. 221.
Az infinitivus nem csak így pusztán, hanem -n locativus
(essivus) raggal ellátva is használatos :
a) -ten. Lindahl az ece- ige paradigmájában fölemlíti és az
eceten alaknak ezt a jelentést adja „in amando". Az átolvasott
szövegekben alig egy-kétszer találkoztam vele, alkalmazása tehát
úgy látszik, nagyon ritka. Magánosan, mint gerundiumot, Lindahl
értelmezésének megfelelően, csak ebben a két példában talál
t a m : mon leb adna raiveb tobdam udne odeten
sn tet én sok
bajt éreztem ma aludva (alvás v. álom közben) miatta, E. 209 ;
tikkai ai Jesus modde aca autóit opjietesolmais
vuoidneten
tett Jézus sok más csodákat is tanítványainak láttára E. 77.
A többi három példában, melyekben ráakadtam, a segédigével
összekötve fordul elé, mint: tat le mu vaolos tedteten ez alá nyo
mott engemet, Ps. 201.; le muni vastes kdcceten csúnyán nézett
rám (azaz : van rám [nekem] csúnyán nézésben v. nézve) Ps. 201.;
leb hajon uksab cabmeten a szegénynek ajtaját megkopogtattam.
Ps. 164. — Vájjon ez utóbbi példákban nem azonos alak-e ez a
cselekvő igék part. praeteritumával m: n változással? (v. ö. az
egy.-sz: accusativusánál a Don.-nél található n-es acc.-t és az
1. szem. birt. ragozásnál az m-nek a legtöbb casusban n-ie vál
tozását).
b) -Un. Lindahlnál nem fordul elő. Magam is csak két pél
dában találtam, még pedig 3. szem. birt. raggal ellátva, tehát
-tines alakban. Ugy hiszem, nem kell benne valami külön alakot
fölfedeznünk, hanem egynek tarthatjuk a most említett -ten végű
gerundiummal. Az e-nek i-re változása, mint a hangtanban emlí
tettük, a IpS.-ban nem tartozik a ritkaságok közé. A finnben
jelentésre nézve a -dessa (-dessansa) végű időhatározó gerundium
felel meg neki: v uolo sv a$ $ e ti nes kiudnetien min alde svainesah lefelé mentében találkoztak vele az ő szolgái, E. 150. l )

meitü on etúnyt Jcoitto ylJüiiilta : valaisemuan niille, jotha pimeissd
ja
huolon varjossa ishivat, ja ojentamaan meidün jalkamme
rauhan
tielle.
Luk. I. 78—79.
x
) A finn Új-Testamentumban a megfelelő hely így h a n g z i k : hanen
mennesst'insit, Tcohtasivat hanen palveliansa
hanen. Joh. IV. 51.
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— fart kutt ka lka ojjot tan mete, ko sodn le takkavi vie sotine s
mindenki a szerint fog kapni (t. i. jutalmat v. büntetést), a mint
tett éltében (finn elaessdnsa) E. 164.
c) -titen. Ezt az alakot is csak két szón találtam a következő
példákban: sodn valdi tab ja porroi taste sija
vuoidnetiten
ő vette azt és evett abból az ö láttukra (úgy hogy ők látták), E ,
228. J ) — kösse sodn, sija aktén orrotiten,
lei sija ludne, koccoi
sodn sijab atte ah halkam (sic!) vuolget Jerusalemest midőn ő, az
ő együtt létükkor (t. i. midőn az apostolok mind együtt voltak),
náluk volt, megparancsolta nekik, hogy ne menjenek [ki] Jeru
zsálemből. E. 234. — Ez a gerundiumalak tehát megfelel a finn
-den, -dessa-íélének.
d) -n. Módhatározó gerundiumul szolgál: ceron sírva: cero-;
jaiten mondva; téten tudva; háppanen szégyenkezve; tobden híve,
ismerve; rampon dicsérve; heveten dicsérve; rokkolen könyö
rögve ; vuojeten hajtva (tu j'amo ja rade kalka téten saddet a te
hatalmad és gazdagságod tudva fog lenni, Ps. 252.; ceron jdttab
sírva mondom, E. 154.; tantét sitebe mije takket mab kristelac
keresvuot mijest rauka . . . rokkolen
kaikest vaimost azért tenni
akarjuk, a mit a keresztényi szeretet tőlünk követel . . . könyö
rögve egész szivünkből, Kk. 5 1 . ; veidnije pdive neitem cahkan
látta a nap leányát ülve, D. 102.). — Az -n-es gerundiumalak
összehasonlítva a lpF. -din, a finn -den gerundiumokkal már
összevont alaknak mutatkozik és teljesebb alakja az a) pont alatt
tárgyalt -ten volt. — Ezt az alakot is találjuk participiumként
használva a le- igével összekötve: suddar tab le sang
érten
a bűnös ezt megbánta. Magyarázata ugyanaz, mint a -ten-é, azaz
ez utóbbi példában nem gerundiumi alak, hanem az m képzős
part. praet.-nak változata van előttünk.
J e g y z e t . A IpS. -ten, -tin, -n végű gerundiumokat a lpF.ban -din, a -titen-t pedig -dedin alakban találjuk meg, mint vastededin: vastede- felelve; cierodedin: ciero- sírva. — A -titen, lpF,
-dcdin-Jiek első í-je, illetőleg d-je frequentativ képző és csak a
-ten, -din a gerundiumképző. — A lpF.-ban is találjuk személy-

x

) E liely finn fordítása: hun otti sen, ja söi heidiin
Luc. XXIV. 43.

nahdensii,

.::. -
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raggal, mint: bacim lodde girde dedine s meglőttem a mada
rat röpültében; alededines éltében (v. ö. viesotines).
B) Az -m képzős nom. actionis minden ragot fölvesz, de
gerundiumként csak az essivus és comitativus szerepelnek :
a) -men ; pl. vuolgemen (lépet vuoidnam su paijasvuolgemcn
almai láttátok őt fölmenni (midőn fölment) az égbe, E. 235. —
cokkahemen, potemen (taté kecest kalkabet vuoidnet almacen
pardneb cokkahemen kaik vejelesvuotan rektes kátan nal ja potemen
almen palvai nála ezután látni fogjátok az ember fiát ülni (midőn
ül) egész erejének jobb kezén és jönni (midőn jön) az égnek fel
hőin, E. 200. [Máté ev. XXVI. 64.]); — éuoggomen (kösse tál Jesus
vuoidnaji ednebs ja oppetesolmab, juob eci, paldan cuo^omen, jdtti
sodn ednasas midőn most Jézus látta az anyját ós tanítványát, a
kit szeretett, mellette állni (állva, állóban), monda anyjának, E.
212. [János ev. XIX. 26]. — A le- segédigével összekötve: te lejen
mannemen tassa ko kaunetejen idnabi skidlmi kuim hát voltak menő
ben (mentek), míg találkoztak több gazemberekkel, B.; li mehceb
va 33emen ja luddite vuoh ccm en volt az erdőt járóban (az
erdőt járta) és madarakat lövőben (lőtt), B . ; mab lé' sije mdles te m e n mit vannak ők étkezőben (mit esznek), B . ; kösse fariseah ane lijen coken orromén
midőn a farizeusok még voltak
összegyülekezve levésben (össze voltak gyűlve), E. 143.; hokkanemen dauk sije láh ők mégis elveszőben vannak (elvesznek), Ps.
254.; mon lijib ne lkomén
éhes (éhezőben) voltam, E. 163.;
mon lijib koikemen
szomjas* (szomjazóban) voltam, E. 163.;
mon lijib puocemen
beteg (betegeskedőben) voltam, E. 163.
b) -min. Ez már nem olyan szoros gerundium mint az
előbbi. A legtöbbször csas egyszerű comitativusa a nom. actionisnak. A hol gerundiumi szerepe van, ott megfelel az ecen alaknak,
vagyis módhatározói gerundium; pl. pettahkus iodn almacen
pardneb culestemin
megcsalod-e az ember fiát csókolva (csók
kal, csókolással), E. 196. —rampot'' herrab l aulomin
dicsér
jétek az urat dalolva (dalolással), Ps. 278. — tat, juok
pettemin ja suollet i sit' peistet az, a ki csalva (csalással) és titkon
nem akar elrontani, Ps. 284. — sije macin Jerasalemi k e rj o t allé m i n taté varest ők visszatértek Jeruzsálembe örvendezve
(örömmel) ezen hegyről, E. 235.
c) Van az m képzős nom. actionisnak még egy esete, mely
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gerundiumként szolgál: -mari. Ebben az n szintén essivusi rag
nak mutatkozik. Szerepe egészen olyan, mint a finn -maan-íéle
illat.-gerundiumnak; pl. corgestattevian (ton sitih varrabt vaddet
corgestatteman jurr mu, atte kaJkab orrot tu te akartad véredet
adni biztosítni (hogy biztosits) éppen engemet, hogy tied fogok
lenni, Ps. 265. — brukoman, takkeman (vadd1 armob taite bruko
man . . . tu viljob dljokt takkeman add a kegyelmet ezeket föl
használni (hogy ezeket fölhasználjam) . . . a te akaratodat seré
nyen megtenni (hogy megtegyem), Ps. 334. •— Ezen kérdésre :
massa berri almac brukot jerbmebs mire kell az embernek eszét
használni? — a következő feleletet kapjuk a kátéban :
oceman
ja o 3 3 o m a n sadnes tobdestemeb jubmelen pira, aj at allé m a n
su puoretakkoit, tobdem an válkokesvuotaites ja r a de ma n ustois
paijel keresni és kapni igaz ismeretet istenről, meggondolni
jótetteit, ismerni kötelességeit és parancsolni vágyai fölött (hogy
keressen, kapjon stb. vagy keresésre, kapásra stb.), K. 54. —
Magában a IpS.-ban e gerundiumnak aequivalense a föntebb tár
gyalt -cet infinitivus.
Ezen -n (an) rag a -mas képzős nom. verbale-nél is előfor
dul, mint puoktemasan (mab kueddob adnebet tije autipuoktemasan
tan ólmán vuoste micsoda vádatok van nektek előhozni való (előhozásra) ezen ember ellen, E. 203. [Ján. ev. XVIII, 29.]. — adnebet
kas tdsne maitek porromasan
van-e nektek itt valami enni
való (evésre), E. 227. [Luk. XXIV, 41.].
16. §. Tagadó ige.
A IpS.-ban a többi lapp dialectusok közt legteljesebben ma
radt fönn a tagadó ige. Itt megtaláljuk még a praeteritumot is,
mely a többiekben hiányzik; a mellett az imperativusban is vál
tozatosabb alakokra akadunk. Eagozása:
Praesens:
Praeteritum:
Egy.-sz. 1. ib
Í33Í0, B. iccib
2. ih, B. i\ D. 1
Í33ÍK B. ic
3. i, D. i
Í33Í, B. icci
Több.-sz. 1. epe
eime, B. eime
2. epet
eite
3. áh, D. a', á, B. e' Í33W, B. icen
V (eh)

SVÉD-LAPP NYELVTAN.

Kettős-sz. 1. áhn
2. epén
3. cipah
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eimen
eiten
eika, E. eikan.

I m p e r a t i v u s II.
I m p e r a t i v u s . I.
Egy.-sz. 1. elom
—
2. (eloh), D. 109. allu ele, ale, B. ali is
3. ellus, állus
eieS) dlles, E. 194. (L. nincs)
Több.-sz. 1. állob
2. (állote)
eiet)
aiet
3. ellus, állus, E. 202.
állma
Kettős-sz. 1. állon
2. állóten
3. álluskan
J e g y z e t . Az eloh, állote imperativusi alakok csak Lönnrot
összehasonlító paradigmáiban és utána Hunfalvynál találhatók,
de ott is zárójel alatt; Lindahl nem is ismeri. E szerint alkal
masint csak nagyon ritkán használatosak.
17*. §. Tagadó igeragozás.
A tagadó igével a ragozás a IpS.-ban (valamint a többi
lapp dialectusokban is) ép úgy történik, mint a finnben; t. i. a
személyragos tagadó ige után mindig a főige módalakjának töve
járul. Pl. ece- szeretni: praes. 1. ib ece nem szeretek, 2. ih ece
nem szeretsz stb. | praet. 1. ig$ib ece nem szeretek, i§§itt ece nem
szeretél stb. | Indef. ib ecica ne szeressek, nem szeretnék, ih
ecica stb. | Imperat. I. Egy. ele v. ale ece ne szeress; több. 2. elet
v. altt ece ne szeressetek | Imp. II. 1. elom eco ne szeressek,
3. áUus v. ellus eco ne szeressen; dual. 2. állon eco ne szeressünk
ketten stb. Csak a több.-sz. 1. személyeben van a II. imper.-ban
is ece eco helyett: állob ece ne szeressünk | Az optativusban nem
li hanem a teljesebb lulu járul az igetőhöz; a mellett a tagadást
a többes- és kettős-számban a tagadó ige praesensével és praeteritumával egyképen kifejezhetjük; az egyesszámban azonban csak
a tagadó ige praesense használatos, tehát: 1. ib ecalulu v. ib lulu
ecet nem szeretnék, 2. ih ecalulu v. lulu ecet nem szeretnél stb.
NYELVTUD, KÖZLEMÉNYEK. XVI.
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több. 1. epe v. eime ecalulu v. lulu ecet stb., dual. 1. áhn v. eimeit
ecalulu Y. lulu ecet nem szeretnénk ketten stb.
A le- igének tagadó ragozása annyiban tér el, hogy apraeteritum egyes-számában a tagadó ige praesense van a lepart. praeteritumával, az imperativusban pedig csak orro- létige
használatos. Praesens: 1. ib le nem vagyok stb. | Praet. egy. 1. ib
lam nem valék stb., de a többes-számban: 1. eime lam nem
valánk stb. | indef. ib lica stb. | optat. ib lulu v. lul nem vol
nék stb.
Az összetett igealakok a tagadó ragozásban következőleg
készülnek: perfectum 1. ib le ecam nem szerettem, 3. ih le ecam
stb.; plusquamperfect. egy. 1. ib lam ecam nem szerettem vala; á&
a többesben: 1. eime lam ecam stb., a dual.-ban 1. eimen lam
ecam stb. — A le- igénél: perf. 1. ib le orrom stb. (plusquperf.
1. ib lam orrom stb.). — Az optativust már föntebb említettük.
Találunk arra is példát, hogy a tagadó ige után nem a főige
módalakjának töve, hanem ragos alakja áll. Ezen esetek azonban
igen ritkák; ilyenek : tali ah bérre h orrot ila moddaseh ezeknek
nem kell szerfölött soknak lenni Kk. 2 5 . ; tah ah
kaudnesoveh
ezek nem találtatnak Kk. 120.; tije eitc tuostiten
mu kotitete
ti nem fogadtatok be házaitokba, E. 164.; vai mon i kössek
heitab
ja oj áldat tah tu hogy én soha se hagyjalak és felejt
selek el tégedet, E. 295.
Még egy pár hangtani jelenséget kell megemlítenünk, me
lyeket a tagadó ragozásnál tapasztalunk; ilyen, hogy nagyon sok
ige az igető vég e-jét a-ra változtatja, az indefinitusban pedig az
ica vég a-ja a többesben és duálisban e vé gyöngül. A szenvedő*
igéknél a vég e a praesensben a-ra, a praeteritumban pedig o-ra
változik (i mattá nem bír, ib sita nem akarok, ih kulla nem hal
lasz stb., — de így is van: i matté, i site | ib ecica, több. 1. epe
ecice stb.; dual. 1. áhn ecice stb. | ib ecetova nem szerettetem stb.;
i$&b ecetovo nem szerettettem stb.).
Példák a tagadó igeragozásra: kaik mu aikesne ib kössek
ojaldatta, jutti ton leh mu, ja mon leb tu; i miké monnob ratka
egész időmben soha sem felejtem el, hogy te az enyém vagy és
én a tied; semmi sem választ el kettőnket, Ps. 131. — ih he'xte
manait moivesne nem hagyod a gyermekeket a porban, Ps. 7. —
epe taste suorgane ettől nem ijedünk meg. — áh mijast matté
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tajetovet nem értethetnek meg tőlünk Kk. 43. — e' kalke jniöllet
nem fognak elégni, B. | mon itfgib kdceste vaimobt nem néztem
meg szívedet, Ps. 145. — tast ecebt Í33ÍI1 katte ettől magadat nem
óvtad, Ps. 59. —• ko ic todn arbmalaste obbo almugen paijel, te V
todn kenna 0330 viesot a mint te nem könyörültél az egész népen,
hát te sem élhetsz (tkp. kapsz élni), B. — nau eite veje muina
kocet poddaceb kenna így nem bírtatok velem virrasztani egy kis
időt (ideig) sem, E . 193. — Joseph ja alde edne eika tab tete
József ós az ő anyja ezt nem tudták, E. 3 1 . — eiten kus tete, jutte
mon berrib orrot mu accen vidnoisn nem tudtátok-e ketten, hogy
nekem kellett lennem atyámnak ügyeiben, E. 32. | alet alde hugsoit
tossen takke ne tegyétek az ő gondjait hiábavalóvá, Kk. 155.— éles
(v. álles) mu sitiid sadda ne legyen meg (történjék) az én akara
tom, E. 194. — állob ojaldatte tait toivotesit ne felejtsük el azon
ígéreteket, Kk. 58. — álloten kössek ojaldatto ne felejtsétek el ketten
sohasem, Kk. 99. — állítsa tah piejetovo várokistoi ne tétessenek ezek
az adóládába, E. 202. | kuttes ig$i te kalkica manalac vuollekesvuotein kutddet tab krusseb ki ne viselné (fogná viselni) gyermeki
alázatossággal a keresztet, Kk. 10. | ib le ecam tu kaik paijel nem
szerettelek téged mindenek fölött, Kk. 3. — epe le teudnaham tu
nem szolgáltunk tégedet, E. 64. — epet kus le lokkam nem olvas
tátok-e ? Kk. 89. — sije áh lam jakkam siji ők nem hittek vala
nekik, E. 99. — ane tat vuostes i lam, potam még az első nem jött
vala, Kk. 37. | jus ib arialuli keresvuoteb, te i lului tat muni auken
ha nem bírnék szeretetet, hát nem volna az nekem haszonra,
E. 49. — vai epet kössek lulu kesatet . . . taiste deuras toivotasist
bár soha se vonnátok ki [magatokat] . . . ezen drága Ígéretektől
(alól), Kk. 80. — jus ih todn lulu, herra, maite mije luluime tu
vana ha te nem volnál, uram, mik volnánk nélküled, Ps. 17.
18. §. Mondatszerkesztő segédszók (kötőszók, nyomatékosító
particulák.)
A) E n c l i t i c u s conjunctiók és nyomatékosító particulák:
1. -kenna, -ken, -ke, -k «is» tagadó mondatokban; például:
i' todn kenna 0330 viesot te sem élhetsz, B.; i sodn, i-ken todn sem
ő, sem t e ; ale kátéit ila bradai pieja kánken nála: aleken sebrestalla ácasi suddoisne ne tedd kezedet nagyon hirtelen senkire se:
5*
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és ne légy részes mások bűneiben, Kk. 132. [Tim. V. 22.]; i kiáke
senki (kid ki), i kiásek senkinek; i tódnak te sem.
2. -ke, -ka, -k (nyomat.) a határozatlan névmásoknál mint
képző, a mutató névmásoknál és néhány határozónál mint nyo
matékosító ; pl. mi: miké valami; tat ez, az: tatek, tattek éppen
ez; tuot a z : tuotek, B. tuohtek éppen az; udne m a : udnek még ma;
tale most: tollak mindjárt; kössek valamikor.
3. -tas, -tes, -s (nyom.) a kérdő névmásoknál és az ezekből
lett határozóknál, mint kátas, mites, kutes (1. kérdő névmás); kusnes hol, kustis honnan, masnes, mastes stb. (1. 8. §.)
4. -pe (nyomat.): tustepe mon kullib ugyancsak tőled (te
magadtól) hallottam, B. — kullam pe lépet tab sakab hallottátok
(bizony) azon hírt, E. 72. — tat, jiion ose tu sisri' le, hagnob, hálsob
adnape az, a kinek része benned (nálad) van, (bizony) oltalommal
egészséggel bír, Ps. — kusnepe mon leb, ton orrot kalkah a hol
(ugyanott, a hol) én vagyok, te fogsz lenni, Ps. 126.
5. -kus kérdő szócska.
B) Ö n á l l ó k ö t ő s z ó k . Nagyon különös, de egyszer
smind érdekes a lapp nyelvnek azon tulajdonsága, hogy ragoz
ható kötőszavai is vannak. Ilyenek aca v. acca (B. aci is) «hogy»
(ut finale) ós abma (abmamis) «nehogy, hogy ne», melyek részint
birtokos, részint igéhez járuló személyragokat vesznek föl. Bagó
zásuk :
1. aca v. acca hogy
Egy.-sz. 1. acabv.acam hogy én
2. acah v. acat hogy te
3. acas (aca sodn)
Több. 1. acabe
2. acabete, Ps. accabet
3. acase, Kk. 120. acaseh, v. aca sije
Kett.
1. acan moi
2. acebeten
3. acaba

2. abma hogy ne
abmam hogy én ne
abmah v. ammata hogy te ne
abmas v. ammasa
abmame, ammame
abmabet, ammabet
abmay. ama síje, E. 48. abmasah,
B. abmase
amman moi
abmabeten
abmaba

Az aca, acca-nak van ezen kivűl egy mellékalakja is ug$u,
melynek a szövegekben ezen szemólyragos alakjait találtam:
egy. 3. WJJMS hogy ő. E. 4 . ; több. 1. ujgube hogy mi. Lindahl

SVÉD-LAPP NYELVTAN.

69

még a következő alakokat említi: egy. 1. ufáub hogy én, több.
2. uggubet. — A vai «hogy, vaj, vajha» kötőszóhoz szintén járul
nak személyragok, de csak az optativusban, melyeken a névmás
kopott alakjait még könnyű fölismerni: egy. 1. vaima vajha én,
2. vaita, 3. vaise ; több. 2. vaiteh. •— A vai személyragos alakjai
val a szövegekben nem találkoztam, csak Lind. említi. — Ugyanily személyragos alak a vaipe «vajha» szóhoz járuló -ma (vaipemá
viesot lulib nau vajha így élnék, Ps. 379).
Egyéb kötőszók: ja és, ai is, kaik is | ane, B. dne még; ain
még | válla de, hanem; ainat, annat de,. hanem; men de (svéd
men); mutto de ; nakka, nakk, nak de, pedig | kolla mégis (i kolla
még sem); dauk mégis (i dauk éppen nem); likán, lika mégis |
atte, B. ahte hogy, ugy hogy; jakko, B. jiűiko mert, azért hogy;
jutte, jukte, B. juhte, juhti mert, hogy | jdlla, jdlli, elli, jalla vagy
(oder); jogo, juogo vagy (jogo—jdlla vagy—vagy) | jdlla<pin, jdllpin,
jalapin ámbár, mégis; ikkan, ikka ámbár; ikkabe ámbár, talán |
jus h a ; satta, B. sahia hacsak | nappo tehát | ko, ka mint, a mint;
aw-Zcomint | sikké — sikké mind-mind | matté — tatte mennél-annáll

Szóképzés.
19. §. Névszóképzés.
I. N é v s z ó t ő t ő l n é v s z ó t ő (nomen denominale). —,
A IpS.-ban épp úgy, mint a többi nyelvjárásban a névszótőnek tel
jes alakja magánhangzón végződik. Ez a rövid magánhangzó csak
az egyes-szám nominativusában kopott el sok szónál; pl. acce
atya, sndrra egér, poddo idő, kor; mdnu, manó hold | sopt hab
(gen. sopte-n); uks (így is ukse, gen. ukse-n) ajtó ; kadnel könny,
(acc. kadnele-b); cdpot nyak (gen. cdpote-n). — A tőalak kéttagú,
egytagúval csak nagy ritkán találkozunk ; pl. albme ég; ijja é j ;
korro bal; unna kicsiny, kevés; j&gnd jég; cabbe szép; corbmo
ököl. Egytagú magánhangzón végződő tők csak a névmástők,
mint kie, ka k i ; mi mi (casustő ma, gen. man, acc. mab szárma
zékok : ma-ggar milyen); ko, ku (inessiv. ku-sne hol, szárai, ku-ggo,
ko-ggo hol, merre); jo, juo pron. relat. (gen. jo-n, juo-n); tat (cas.
tő ta-, gen. tan, iness. tasne); to, tuo (több. nom. to\ tuoli ; adverb. to-hko oda).
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A névszótőtől következő névszók származnak:
a) K i c s i n y í t ő n é v s z ó (nom. diminutivum). Képzője
k, ke ; pl. udke új (v. ö. odclo, f. uute); puorak : puore jó ; puocak,
és puoca, puoces beteg; vuorjak: vuorjes ritka; adnak: adna sok ;
cabbak: cabbe szép; kassák: kassá vastag; attak: álla magas;
piádnak (lpF. baena, baednag, f. penikka) kutya; muottek: muotta,
muott hó (nix); maddek: madda, madd törzsök, gyökér; vajak,
vajeg: vaj, vajé gond, szomorúság.
Egy másik kicsinyítő képző -c, mely Donnernál § alakban
is előfordul; pl. kedkac: kedke kövecs; jaurac: jaure tavacska;
loddac: lodde madárka; mdnac: mdna gyermek; neitac: neita
leány; olmac: ólma ember, férfi; váljac: vdlje fráter; peljac :
pelje fül; akkac: akka feleség; vuorbac: vuorbe sors, szerencse J
edkic: edke pillanat { D. ednaj: efrne,- L. edne anyácska; miálag:
miala ész, értelem.
Van ezen kivűl egy harmadik kicsinyítő képző is : -s ; péld.
oddos : oddo új; uhces: uhce kicsiny; teavas: teuva teli, teljes;
fauros: fauro szép; puoces : puoca beteg; pahas : paha rossz ;
lasses : lasse sovány; oames : oabme ócska, régi; stuores : stuorra
nagy; nuoskes: nuoska nyers, főtlen | aldekes: aldek villám ;
hapses: haps szag, illat; peljes fal (edényen): pelje ; vaimos fabél :
vaimo szív | D. pdivesa? : pdive napok; mánusá': mdnu holdak ;
all. sing.: ahcasasam púorrasásqm atyámnak a jónak: ahce (ahces);
jpuorre, -s.
A k és c kicsinyítők összetételéből keletkeznek: -kuc, -kac,
D. kucce v. kuce és kacce ; pl. pardnekuc (v. ö. pardtiac): pardne;
neitakuc: neita; akkakuc: akka vén asszony (v. ö. akkac feleség);
acekuc, aceguc: aca menydörgés; acceguc: acce atyácska; anakuc
(dnakuceh) : adna sokan, elég sokan; kukkeguc: kukké kissé
sokáig j keggokac: kegge, kegges, keg^ok vékony, szűk; vuollekac
(v. ö. vuollekes) alacsony: vuolle alsó, inferior; ucekac és unnekac
kicsike: uce, unne (itt említhetjük föl ezen szót is unnanac, adv.
raggal unnanaci és ucanaci egy kissé, melyekben egy n dim.
képző nyoma maradt fönn) | Don.-nél: kalleskucce- (acc. kalleskuccam) férj, öreg ember; jámeskuce halott (acc. pl. jameskuceit):
james ; unnekacce (ess. pl. unnekaccain).
A k és s összetétele: -kes, -ges, mint vuollekes (v. ö. vuolle
kac) : vuolle alacsony; sdttoges: sáttes, sdttok illő, alkalmas; lib-
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hoges: libbes szelid; onekes: one rövid. Tisztán kicsinyítőnek csak
•ezekben s talán még egy pár szón maradt fönn. Módosult jelen
tésével alább még találkozunk. — c és s kicsinyítők összetétele
maradt fönn e Donneméi található szón: aijacis: aija öregecske,
avus paternus v. maternus.
Van még egy -j dim. képző is, melyet a következő szókon
láthatunk; ednoi, enoi (így is jenoi) anyai nagybátya (f. eno);
ólmai B.: olbma ember, férfi.
b) N o m e n p o s s e s s o r i s t jelentő képzőkűl eredetileg
kicsinyítő képzők szolgálnak, mint
1. -s • pl. ancos (v. aiLcok) éles: aueo él, acies; abres esős:
abre eső; almes esős, havas: alme ég, coelum; jagnas (v. jdgnos)
jeges: jdgna • p alvás: palves, palva felhős; skabmos szégyenlős:
skabmo szégyen; avos víg: avo öröm ; piiiggas (v. piaggos) szeles,
ventosus : pidgga. — Ugyané képzés, de más, a valahová tartozás
értékével van meg ezekben: lakkas, lakkes közeli: lakk, lakká
közel; antes első, elülső: aute; mangeltes után való, következő:
mangelt mögül, hátulról; ulkoldes kívülről való, külső-: ulkold
ldvűlről; vuoleltes alulról való, alsó: vuolelt; aretes korai: aret
korán, jókor; ekkedes estéli: ekked este; iddietes reggeli: iddiet
reggel | suormas, suormes gyürü : suorm ujj; naidas szegre való
anyag: naule szeg. (A lpF.-ban az utóbbi két szóhoz hasonlók :
naolas nyílra való anyag: naola nyíl; ajros evező rúdra való:
ajro evező; gamas csizmára való bőr: gama, gabmag csizma).
2. -kes, ges; pl. jakkokes hűséges: jakko hit; suddokes bű
n ö s : • suddo bűn, vétek; armokes kegyelmes: anno kegyelem;
famokes erős: famo; vdlkokes, vdlkoges adós: vdlko adósság;
laikokes, laikoges adós: laiko adósság; skabmokes (skabmos) szé
gyenlős: skabmo ; muotoges hasonló (v. ö. muotok id.) : muoto arcz,
külső; kitokes hálás: kito hála, hálaadás; pettoges, pettokes csa
lárd, hamis: petto csalás, ravaszság. (A lpF.-ban ugyanezen kép
zőt -gas alakban találjuk: armogas kegyelmes, suddogas bűnös, de
csak nagyon ritkán fordul elő.)
3. -j, -jes; pl. olka/j, olkajes vállas: olke váll; grasaj, grasajes füves: grase fü; oivaj, oivajes nyakas, önfejű: oive fej;
taktaj, taktajes csontos: takte csont; paroj, parojes hullámos:
paro; holaj. holajes bőbeszédű: hole beszéd; juovaj, juovajes
köves : juova kőrakás, moles lapidum | kuelajes halas : kuele (-la)
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hal; cacajes vizes, aquosus: cace ; tollajes tüzes: tolla; maottajes
havas : muotta hó ; saijajes téres, spatiosus : saije hely; kedkajes
köves : kedke ; hugsojes aggódó : hugso gond. (A lpF.-ban J-t talá
lunk, mely néha i-re változik, mint gddgaj köves : gdoge ; gifsaj
fájdalmas: gifse kín; suovi és suovvaj füstös: suovva; lasti és
lastaj leveles: lasta levél; a jes-nek megfelelő alak összevontan,
pl. gdőgas = kedkajes).
4. -k ; pl. panak fogas, aentatus: pane fog; peljak füles, jól
halló (kukkas p. hosszú fülű): pelje • raikak, reikek lyukas : raike ;
puoitak kövér, hájas: puoite; morak haragos: mora; calmak jó
szemű: calbme; góllak aranyozott: golle ; keitek kezű (kukkes k.
hosszú kezű); juolkak lábú (kobdaj. széles lábú) : juolke ; nuonak,
nuonek jól szagló : nuone o r r ; monnek tojó(madár): monne tojás ;
kuolgek (kuolgaj, -jes) szőrös : kuolga; coivek hasas, nagy h a s ú :
coive; saipek, seipeg farkas, lupus: seipe fark; jerbmak eszes:
jerbme ; kuolak mon}Tas: kuola mony; saddok termetes (ÍÍCÍS #.
kis termetű): saddo termet. — Módosult jelentést találunk a
következő ugyanolyan képzős szavakban : mecek vad: mece erdő;
kuelek hálász-sas : kuele hal; niesak borjubőr: mese borjú, vén
borjú (de v. ö. mesék borjas, borjúi: m. alo borjunyáj; m. aldo
borjas nőstény rénszarvas, melynek hasában borjú van, vagy
mely borját ellett).
5. <iok ; pl. jerbmok (jerbmak) eszes: jerbme; nirbmok hara
gos, irigy: nirbme gyűlölet, irigység; melkok tejelő (v. ö. melkos
cibus lacteus): melke tej ; hámok fényes, díszes: harv(a) dísz ;
rundok bölcs, jártas: rund mesterség, artificium; vuokok alkalmas,
illó, méltó: vuoke, alak kép; aukok hasznos: auke haszon. —
Néhány melléknéven ugyanezen képzőt találjuk; pl. karrok vad,
kemény; karra, karres; jalgok egyenes: jalg, jalges; lossok
nehéz: losses ; velkok fehér: velkes, veiket ; cappok fekete: cappes, cappet; cdlgok józan (v. ö. cálgos): clilg(a), cdlges, cálget;
bradok hirtelen, gyors: brad, brades; kaljok bő, tág: kaljes ; laukok sűrű: lauk.
6. <os, o; pl. kecos, keco egész (ered. «a minek vége van»):
kece vég, finis; melkos tejes étel; (v. ö. melkok): melke; juolkos
gyors lábú (v. ö. juolkajes): juolke ; jdgnos (jdgnas) jeges, jéggel
födött: jdgfia | cdlgos (cdlgok) józan: cdlges.
c) «V a 1 a m i h e z t a r t o z ó t . 1 ) jelentő névszó :
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1. -lac képzővel; pl. accelac atyai: acce; almelac égi:
almc; manalac gyermeki: mana; oggelaé testi: 03§e h ú s ; oivalac
előljáró, hatóság: oive fej; sabmelac lapp: sabme lapp nép; laddelac földmives, paraszt: ladde falu (villa, rus); lagalac törvé
nyes, igazságos: laga törvény; jubmelac isteni: jubmel. — Nem
valamihez tartozót, hanem valamivel birót jelentők: asselac
bűnös: asse ; jerbmalac eszes, okos: jerbme; muottalac havas :
muotta hó; likkolac szerencsés: likko; vuorbalac szerencsés, bol
dog : vuorbe sors, szerencse; vahdalac veszedelmes: vahda; jakkolac, jakkoles hívő, hű (hittel bíró): jakko hit; pallolac (jub
mel p. istenfélő): palló félelem (a IpF.-ban las (lag) e képző
alakja).
2. -sere; pl. pirasac körűllevő: pira körűi; peivasac napi:
peive; aikasac időbeli, temporalis: aike idő; ijasac éjjeli: ija;
kaikasac általános: kaiké minden; jebdasac egyenlő, egyenes:
jebd; saijasac helyettes: saije hely. — A laka módadverbiumképzőhez járulva (laké ratio, mos főnévtől), lakasac v. rövidebb
-lakac alakban lesz melléknévképzővé; pl. coskeslakasac v. -lakac
hideges (hidegszerű): coskes ,- kolkoslakasac v. -lakac késedelmes:
kolkos késő, lusta; abrelakasac esős: abre; argeslakasac, -lakac
szégyenlős: arges félénk, szemérmes; kaikalakasac mindennemű.
3. -c többnyire időt jelentő szók mellett; pl. udnac m a i :
udne ma,; idtac holnapi: idten holnap; timac tavali: tima tavai;
tolloc egykori, hajdani: tollai hajdan; tuolac nem régi, minapi:
tuole minap ; ektac, iktac tegnapi: ikto tegnap.
d) ( ( V a l a m i f é l e á l l a p o t o t * jelentő névszó képzője:
-vuota, viiot, B. -vuohte; pl. ailesvuota, -vuot szentség, sanctit a s : ailes szent; pahavuot rosszaság: paha; puorevuot jóság:
puore ; vdlkokesvuot adósság: vdlkokes ; ablctisvuot lustaság, tunya
ság : abletis; salogvuot boldogság: salog; aktvuot v. aktokvuot
magányosság: aktok egyedül. — Ugyanezen képzőt találjuk, csak
hogy igen megrövidült alakban, mint < o í , uf, t, o a következő
szókban: puorot (v. ö. puorevuot) jóság: puore,- cabbot szépség:
cabbe, cabbes, cabbok; faurot, fauro szépség: fauro, fauros szép;
kaljot, kaljo bőség, szélesség: kaljes ; jorbot gömbölyűség: jorba
jorbes; kassut, kasso vastagság: kassá, kassok; jalget síkság,
egyenesség: jalg, jalges; keggo, keg^esvuot vékonyság, keskenység: kegge, kegges (v. ö. f. -uude, -yyde képzőt).
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e) ( ( V a l a m i n é l k ü l v a l ó t » jelentő névszó (nomen
caritivum). Számos képzője van. Az a b e s s i v u s , melyet a név
ragozás alatt tárgyaltunk, tulajdonképen szintén ide tartozik,
képzői tehát taka, teke, tebme v. teme, apta, t, és az s melléknévi
képző hozzájárultával aptes, attes, tes, tis; pl. sojetes, sojetebme
szárnyatlan: soje; taktetes csontatlan: takte; peljetak, peljet
fületlen; peljetebme, peljetes siket: pelje fül; calmetebme, calmetes
vak, világtalan: calbme szem; abreteke esőtlen: abre ; algotaka,
algoteke, algonapta, algotakes, algotes kezdet nélküli: algo ; kargeteme, kargetis erőtlen, tehetetlen: karg erő • jtibmelattes, jubme,
laptes istentelen: jubmel; nisunattes nőtlen: nisvn; hugsoteke,
hugsotebme, hugsot, hugsotes gondtalan: hugso • jágnates jegetlenjég nélkül való. — Megjegyzendő, hogy jelzőkként csak az -s-es
alakok szolgálhatnak, önállóan pedig csakis a többi -s nélküli
fosztó képzők. — Különös negativ alak ez fuolkec néptelen, a
kinek nincs szolgaszeniélyzete (v. ö.fuolketis id. :fuolke nép).
f) G y ű j t ő n é v s z ó . Ide kell soroznunk először a többesszám képzőjét, de erről már volt szó a nóvragozás alkalmával.
Ott láttuk, hogy a nominativusban h, illet. ', (lpF. k), a többi
esetekben pedig i, ill. it szerepel mint a többes jelelője.
Ezen kivtil van egy másik gyűjtő képző : -ic, -c. Eendesen
két szorosan rokonnak, mint atyának és fiának vagy leányának
egybetartozását jelöli meg, tehát valóságos d u á l i s képző, más
kor azonban többnek összetartozását is jelenti. Ezen -ic, -c-hez a
rendes többes ragok járulnak; pl. acceceh v. accic atya és fia
(gen. accici, állat, accicit stb.); edniceh vl ednic anya fiával vagy
leányával; pardniéeh v. pardnic fiú atyjával vagy anyjával;
laviceh unokatestvérek (csak kettőről: l. moi len mi ketten unoka
testvérek vagyunk; loUiceh versenytársak (csak kettőről: l. soi
lepa ők ketten versenytársak); nabniceh druszák: nabne (n. moi
len) ; lacavaceh nászok, a menyasszony és vőlegény szülei (l. soi
lepa ők ketten nászok, ezeknek gyermekei keltek egybe): laca,
lacau nász (nászúr, nászasszony) | váljeceh fratres; obbaceh sorores; kradnaceh társak, czimborák. Ez utóbbi három már nem
csupán mint duális alak fordul elő.
g) H a s o n l í t á s t , f o k o z á s t j e l e n t ő névszók (nom.
comparationis v. augmentativum).
1. K ö z é p f o k (eomparativus). Képzője -b (-bu, -ub, ubbu).

SVÉD-LAPP NYELVTAN.

75

Ez vagy a melléknév tövéhez járul, vagy pedig k vagy s kicsinyítővel bővült tőalakjához. Az utóbbi esetben a compar. képzője
-uh, ubbu ; pl. nuorab, nuoreb fiatalabb: nuora; kukkeb hosszabb:
kukké ; puoreb jobb : puore ; jalob merészebb : jalo ; keppeb könynyebb: keppe; alleb jobban nyugatra eső: allé; anab több:
adna sok; meddab, medeb hitványabb, rosszabb: medde; auteb
előbbi, áz előtt való: aute; ucceb kisebb: ucce; meceb, mehceh
messzebb: mece, mehce ; — így is: kukkéba, nuorebu, puorebu stb. j
allakub, aleb magasab : attak, ale ; jerbmakub eszesebb : jerbmak ;
hevokub pompásabb: hevok; faurokub, faurob szebb: fauros,
fauro; hevamb (hevokub) pompásabb: heves, hevok (így is: heveb
jobb); kednasub illetlen, aljas: kednes; kerasub kedvesebb: keres;
coskasub hidegebb : coskes ; vuorasub öregebb : vuoras; cdlgesub
tisztább: cdlg(a), cdlges ; ollesub teljesebb: olles egész, teljes;
oldosub újabb: oddo, oddos, oddes; — így i s : hevokubbu, kerasubbu, vuorasubbu stb.
Megemlítendők e Donnernél található comp. alakok: stuorap nagyobb: stuora; enap több: adna sok; soijeleppu hajlé
konyabb: soijeles ; caugeseppu erősebb : cauges, L. caukes.
A comparativusi ragok ezen kivűl névmástőkhez is hozzá
járulnak, mint köbbe- (kobbelen, köbbel, kobbelt, kobbo, kobbos, kobbacak): ko; tabbe-, többe-, tuobbe- (többen, tabbel, tabbelt; többen,
tuobben, tobbelt, tuobbelt stb. — Lásd 8. §.): ta, to (tuo) «ez, az»
mutató névmástők; mubbe más (v. ö. finn muu). Igéknek is alapúi
szolgálnak: tabbane- propius huc accedere; tuobbane- longius
récédére. — A compar. képző némelyikben már annyira elhomá
lyosult, hogy újra fölveszik; pl. tabbebukt közelebb ide; tuobbebun messzebb amott; tuobbebusi messzebb amoda v. el.
3. F ö l s ő fok (superlativus). Képzője -mus, -umus. Az
utóbbit azon melléknevek veszik föl, melyek s vagy k kicsinyítővel végződnek; pl. nuoremus: nuora (comp. nuoreb); kukkemus
(comp. kukkeb); puoremus, allé mus; paijemus legfölső : paije;
mangemus utolsó: mange | hevokumus (comp. hevokub); jerbmakumus; kednasumus (comp. kednasub); coskasumus (comp. coska
sub) | ccelumus: eceles szeretett (comp. ecelub); vesselumui: vesseles serény (comp. vesselub); veijelumus: veijeles erős (comp. veijelub). — Találunk olyan mellékneveket is, melyek a superlativusban -imus képzőt vesznek föl: például stuoraimus legnagyobb
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(így i s : stuoramus): stuora, stuores, Kk. 9 7 ; nuoraimus (nuoremus) legfiatalabb: nuor(a) ; nuorteimus (nuortemvs) legéjszakibb:
nuort(a); bondaimus leggazdagabb: bonda ; saggaimust leginkább:
taggá nagyon (v. ö. f. -impa).
h) E i t k á b b n é v s z ó k é p z ő k :
• 1. -v: saddev: sadde kicsiny, vékony; rákérv : rákar kóborgó ; vacev : ráca nőstény rénszarvas ; vuodnav: vuodna napa,
napaasszony ; nuortelv : nuortel éjszaki; lacau : laca nászúr, nászasszony; cecev testvérbátynak fia vagy leánya, nefle, nichte: cece
fiatalabb atyai nagybátya (v. ö. f. séta); jekev, ekev a bátynak fia
vagy leánya: jeke, eke idősb atyai nagybátya; aijov, D. aijuv :
unoka : aija öregatya; akkov unoka : okká öregan}7a, asszony. —
2. -sk ; pl. kermesk kigyó : karbma \ hibmesk enyves : hibme;
pirask határos ország: pira körűi. — Az sk kettős kicsinyítő
(s + k), melynek functiója ép úgy módosult, mint föntebb a
fc + s-nél láttuk.
3. -savak; pl. pirasavak (így i s : pirak) ólomcsillagokkal
kivert öv: pira körűi.
4. -stak; pl. puorestak jó sok: puore jó | kuosestak, kuosest
fenyves erdő: kuosa fenyőfa; colmestak tengerszoros-féle, a mi
olyan mint a tengerszoros: colme (f. salme) tengerszoros; klevestak hajlás, görbülés : kleve id.
5. -t; pl. jágfiat jeges, ad glaciem pertinens (J. poddo tempus, quo sólet glacies gelu concrescere; ;'. talve hiems glaciális)::
jdgna.
0. -m; pl. tollem tűzhely: toll, tolla tűz.
7. < o r ; pl. oivor legfelső ülés, vorsitz: oire fej.
8. -mas; pl. kaikimas mindennemű: kaiké.
9. -ha ; pl. saijeha nyitott, födetlen (tkp. a hol hely van —
v. ö. saijos id.j: saije hely; mangeha posterior, következő (juo
kus mangehah tassa potin? már az utolsók jöttek ide?): mange.
10. -I; pl. muethel filia sororis, neptis ex sorore: muetha
fiatalabb anyai nagynéne.
J e g y z e t . E ritkább képzőket csak a fölsorolt szavakban
találtam.
11. I g e t ő t ő l n é v s z ó t ő (nomen deverbale).
a) C s e l e k v ő t jelentő névszó (nom. agentis v. actoris):
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1. -je képzővel: takkeje tevő: takke ; kolkeje folyó: kolke-;
eceje szerető: ece- stb. (I. 14. §.).
°2. -ne, -na (n+je). Az n még az igéhez tartozó mom. képző,
de a partic. je-vel teljesen összeolvadt; pl. vaddane bőkező (v. ö.
vaddajes): vadde- adni; vastaríe a ki szeret felelni, feleselő : vastefelelni; jorrane körűiforgó: jorre- forogni; luitane könnyen
engedő: laite- elereszteni, engedni; cápane rágcsáló, patkány:
cdpe- rágni, rágcsálni; eiálane csöngető,, ugató: ciale- csöngetni,
ugatni; kesane teherhordó állat: kese- húzni, vonni | viiobdane,
vuobdana készségesen eladó: vuobde- eladni; kesuna fogantyú,
fibula sive ansa, qua prehensa quidquam trahimus: kese- húzni,
vonni.
3. -jes, -ijes; pl. vaddejes liberális, adakozó (v. ö. vaddane) :
radde- / kierdejes, kierdies toleráns, türelmes: kierde- tűrni.
4. -nes, <es (ered. n+jes, -jes): pl. puswnes aura afflans,
fiamén: pusse- fújni; nagges szűk, szoros: nagge- szorítni; kisses
készséges : kisfa- akarni, késznek lenni; éorges erős : éorge- (allases c. magában bízni); suves, B. suvis kész, készséges: suve-,
B. suvve- ereszteni, engedni (v. ö. siivvok id.); jaskes bizó, bizal
mas : jaske- • sluokes ravasz: sluokke- elcsalni.
5. -les, -l (ered. le-jes helyett, hol az -l még az igéhez tar
tozik. A tulajdonképeni nom. agentis képző sok szónál el is
kopott s most az l végzi ennek functióját); pl. pargales serény,
munkás: parge- dolgozni; jukkales iszákos : jukke- inni; juokeles
elválasztott, elkülönített: juoke- osztani; eceles szeretett, kedves:
ece-; tételes ismert, ismeretes: tete- tudni; sojeles hajlékony:
soje- plecti; jorreles forgatható : jorre- • saddeles termékeny:
sadde- lenni, nőni; pdlkales veszekedő, czivakodó: pdlke- czivakodni; kaddales gyanús: kadde- gyanúsítni, vádolni; tobdeles,
tobdel könnyen fölismerő: tobde- ismerni; jotteles, jöttei könnyen
haladó, előremenő : jötte- költözködni, előremenni; muiteles, muitel jól emlékező : muite- emlékezni.
6. <<?c, -ic (ered. -jec); pl. holec mondott, nevezett, említett:
hole- beszélni; jaulec dictus, commemoratus: jaule- mondani,
említni \j ab mié, j amié elájuló; jabme- meghalni, elájulni, elhalni;
odic álmos: ode- aludni; puolié gyúlékony, könnyen tüzet fogó:
puole- égni (v. ö. lpF. foMé égős: buölle-; odis álmos: oadde-;
bálié félős : ballá- félni; dittis tudós: diette- tudni).
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7. -jassa képzővel; pl. viesojassa életre való: vieso-; potejassa jövendő : pote- • jabmeassa halandó : jabme-; koccojassa a ki
parancsolni fog: kocco- ; kattejassa a ki oltalmazni fog: katte- ;
pettejassa a ki csalni fog : pette- ; ecejassa a ki szeretni fog: cce-;
pirastattejassa a ki körülvenni fog: pirastatte-; adnejassa (toséen a. a ki megvetni fog): adna-. — E képző mondatbeli szerepére
nézve szolgáljanak fölvilágosításúl a következő mondatok : kösse
leh potejassa
almen palvasne midőn jövendő vagy (jönni fogsz)
az ég felhőjében, E. 164. — sodn le mu pettejassa
ő van
engemet megcsalandó (fog megcsalni) E. 189. — sodn kalka holet
siji kaik, mab mon leh su koccojassa
ő meg fog nekik mon
dani mindent, a mit neki (tkp. őt) parancsolandó vagyok (pa
rancsolni fogok) K. 63. — todn leh mu kattejassa
iiádastovomest ja pirastattejassa
avo-kajanasin te vagy engemet
óvandó a szorúltságtól és körűiveendő örömkiáltással (fogsz óvni,
fogsz körűivenni) K. 123. (V. ö. finn jaise, ered. -jakse, f. -iaha
(•iasa) képzőt).
8. -r (ar); pl. pcilkar veszekedő : p'ilke- (v. ö. palkales);
hugsar aggódó : hugse- aggódni, gondoskodni; kattar (katteje) őr,
őrző: katte- őrizni; laitar gyalázó: laite- gyalázni; lebnar beöntő:
lebne- beönteni; tuhlar pazarló : tnhle- pazarolni; pivtar (lodde p*
madarász; jaure p. halász): pivte- fogni (halat, madarat); vidnar
győző: vidne-.— ügy látszik, hogy ez a képző nem egyéb, mint
a svéd -are (ném. -er) nom. agentis képző, tehát idegen szárma
zású (v. ö. finn -ari).
b) k c s e l e k v é s t vagy a c s e l e k v é s t á r g y á t , e r e d 
m é n y é t jelentő névszó (nom. actionis v. acti).
1. < o nom. actionis v. acti képzővel; pl. jakko hit: jakkehinni; aito fenyegetés: aite- fenyegetni; kaddo gyanú : kaddegyanúsítni, vádolni; makso, mafso fizetés: makse-; katto gondos
kodás, őrizet: katte-; kito hála: kite- köszönni; naggo kényszerí
tés : nagge- szorítni, kényszerítni; kullo hír: kulle- hallani;
muito emlékezet: muite-; ncilo torok, rachen, schlund: nelenyelni; takko tett, dolog: takke- tenni; saddo gyümölcs, gabona:
sadde- nőni, lenni; spiejo romlás : spieje- rontani; kodo szövet:
kodé- szőni.
Ugyané képzőnek s vagy k dimin. (illetőlég nom. possess.)
jelentő képzőkkel bővült alakjai a következők i s :
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a) <os, s, mint tobdos ismert: tobde- ismerni; tetős isme
retes : tete- tudni; jottos ingó, mobilis: jötte- cursum tendere,
migrare, progredi; muitos emlékezetes, emlékezetre méltó : muite-;
ríomkos könnyen tapadó: rwmo- tapadni, követni; pallos félős:
palle- félni; vuoidnos látható: vuoidne-; kaudnos quod inveniri
potest: kaudne- találni || arvos, arves víg, vidám : arvo-, arvavigere, gedeihen; jabmes halott: jabme-; caggas kinyílt: caggekitárni, kitátani; cuoukes világosság: cuouke- lucere.
/?) <ok; pl. tobdok ismert, notus: tobde-; arvok élénk,
fürge: árva-, arvo- vigere; hapsok illatos: hapse- olfacere, odo
rari; kikok fénylő: kiké- fényleni; sojok hajlott, flexus: sojeflecti; palok árok : pale- ásni; kaukok készséges : kauke- akarni;
sáttok alkalmas, kellő: sátte- illeni, alkalmasnak lenni; tarok csa
lárd, betrügerisch, B . : taré- csalni.
2. <MS, os, es; pl. mannos út: manne- menni; heretes, heratus akadály : kerete- akadályozni; harjetes, harjetus szokás: harjete- szoktatni; pakkates, pakkatus büntetés: pakkate- büntetni;
rastetes, vastadus felelet: vastate- felelni; oppetes, oppetus tanítás,
doctrina: oppete- tanítani, oktatni; arvates vélemény, sejtés:
arvate- érteni, gyanítni; loppatus Ígéret: loppete- me<_bccsátni
hiteles, kitolus hála, hálaadás | likotes kellemes, tetszős: liko- tet
szeni ; kadddates gyanú : kadde- (v. ö. kaddo); juokatus külön
bözés, különbség: juoke- osztani (v. ö. lpF. lagadus fepytlem :
bagade- ; mujtalus elbeszélés : mujtale-; balvalus szolgálat; arvá
lássá gondolat: arvale-; vastadussa, -dus felelet: vasiadé- stb.).
3. Az < o teljesebb alakja -v (<cav. ev), mely a legtöbb
esetben már < a , e-vó kopott; pl. kalav, kala gázló hely: kalegázolni; ceggeu emelvény : cegge- emelni, erigere; kerrev, kerre
tanács, tanácskozás: kerrete- tanácskozni; likta kiengesztelés
(v. ö. liktem): likte- kiengesztelni; tilma a víz kavargása, zúgása;
tilmo- kavarogni (vízről), agitari, commoveri, de aqua dicitur. —
Valószínűleg ide tartozik még: piiigga ventus: piágge- flare,
spirare.
4. Az <.us, es teljesebb alakjának tarthatjuk a -vas kép
zőt, mely az elébe járuló l frequ. képző után inkább megmarad
hatott, mint a -t után; pl. jukkelvas compotatio, trinkgelag: jukkeinni; jorgelvas megtérés: jorgele- megfordítni, terítni; kaccalvas
kérdés: kacce- kérdezni; kitolvas (v. ö. kitolus, kitoles) hálaadás:
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kit e-; maksolvas pretium, quo quidquam solvitur aut emitur:
makso- nem használt refl. igétől (makse- fizetni); saddelvas növés:
sadde-; ocolvas vizsgálat, kutatás: oce- keresni; ofáolvas ajándék :
0330- kapni, nyerni; passalvas fürdő : passa- mosni; rokkolvas
imádság, könyörgés: rokkole-; coggolvas gyülekezet: coggo- öszszegyülni; takkalvas tributum : takke- tenni {takkalvaseh takket
tributum solvere); puocelvas betegség: puoce betegeskedni, beteg
nek lenni. — Nagyon valószinű külömben az is, hogy a -vas nem
nem egyéb mint az alább emiitendő -mm képzőnek változása. —
A lpF.-ban a vas -képző nincs használatban, Friis szerint nagyon
gyéren kerül elő; helyette a föntebb említett rövidült <.ussa, us
van meg.
5. -m nom. aetionis, néha nom. acti i s ; pl. tobdem ismeret,
érzés: tobde-; vuobdem eladás: vuobde- eladni; kolkem folyás :
kolke-; jabmen halál: jabme- • viesom élet: vieso-; ostem vétel,
vevés : oste- venni, kaufen ; odem álom : ode- aludni; kalem gázló
hely (v. ö. kalciv, kala) : kale-; kikem fény: kiké- fényleni; likom
tetszés: liko- ; lodnestem megváltás : lodneste-; sarjitem fájdalom :
sarjite-; hapsem szag: hapse- olfacere, odorari.
Ugyanezen képzőt találjuk -s-vel tovább képezve a -mas,
-mes, -ves alakokban is; pl. ece nas, ecemes szeretetre méltó : ece- ;
vuobdemas, ruobdemes eladni való, eladó: vuobde-; jukkemas ital
(tkp. inni való): jukke- ; porremas, porromas étel, enni való :
pörre-, porro-; lodnestemas megváltandó: lodneste-; kattemas
őrizendő, őrizni való : katte-; játtemas mondandó, mondani való :
jatté-; valdemas veendő, venni való: valde-; jakkemas hiendő,
hinni való: jakke-; adnemas tartható, a mit tartani lehet: adne- \
juokemes, juokeves osztható, osztandó: juoke-. — A lpF.-ban
ugyanezt a functiót a most említett képzővel egynek tartható
-mus végzi; pl. jukkamus ital, borramus étel; államus élelem;
dakkamus tenni való; sardnomus szólni való stb. — A -mas, -mes,
-ves-nek e változatát a IpS.-ban is megtaláljuk néhány szón -mus,
D. musse- alakban; pl. takkamus foglalkozás, dolog, negotium:
takke-; kueddemus teher, törvényszéki panasz: kuedde- vinni |
Donnernál jukaimisse ital, frisítő szer: jukke-;
nammamusse
szopni való : namme- szopni, 62. (ahcasamma jukamussain, álla
sammá nammamussain atyámnak italul, magamnak szopni valóul).
6. -k, g nom. acti; pl. ablek szerzemény: able- szerezni;
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calek irat, írás (v. ö. calog): cale- • calog irat: calo- seribi, inseribi; jatek Ígéret: jate- ígérni: ka$ek vas eszköz, melylyel
fakanalat és más edényt kivájnak: kd$e- szörpölni, kanállal
inni; hoseg ütött, v e r t : hőse- ütni, elverni.
Sokkal használatosabb a h más még az igéhez tartozó kép
zőkkel, -st, -t, -It, l-vel összeforrva:
a) -stak; pl. jiikkastak ital: jukke- (mom. jukkeste-); cákcestak zsámoly, scabellum aut aliquid ad pedes positum fulcrum :
ccikce- (mom. cákceste-) lépni, rúgni, kirúgni; kagastak kort}7,
hörpentés: kage- szörpölni, hörpögetni, kortyintani; calastak
karczolás, vésés késsel vagy más effélével: cale- (mom. caleste-)
vésni, karczolni, írni.
/i) -tak; pl. jottatak via, qua sünt migrationes : jötte- migrare (jottete- promovere); nálatak nyeldeklő: nále- íryelni ;
vagatak gyalogút: vage- menni; odatak ágyruha, ágynemű:
ode- aludni; suojypetak, suppetak válaszút: suoppe- (káinost s. az
útról letérni) | pussotak fujtató, blasbalg: pusse- (pussote- afflare);
cadatak hasmenés: cadate- penetrare (cada- keresztül, át); skuolgatak hasmenés, B . : skuolgete- eltörni.
f) -Itak; pl. jorraltak kerék: jorre- forogni; nololtak valami,
a mit a barmoknak adnak, hogy nyalják: nolo- nyalni; cagfíeltak bemenet, introitus : cagne- intrare ; potaltak megérkezés : potejönni; vaddaltak adomány: vadde-; kuopaldak ráncz, redő:
kuope- ránczolni; odaltak álom: ode-; koroltak varrat, sutura:
koro- varrni; puokceltak alábukás, alámerülés: puokce- víz alá
bukni.
o) -lak, -nak; pl. mannolak ú t : manne- menni (v. ö. mannos) | cuoldenak facile a ceteris dignoscibilis: éuolde- kiválasztani,
megkülömböztetni.
Ugyanezen k nomen verbale képző, melyet e különféle kap
csolatban láttunk, van meg a -kes, takes képzőben is s nom.
denominale és előtte gyakran a még az igéhez tartozó -t frequ.
képzővel; pl. arjokes, arjoks kimélő, kíméletes: arjo- kímélni ;
megbocsátni; likokes, likotakes kellemes : liko- tetszeni; ajetakes
akadályos, akadályozó: ajete- akadályozni; anotakes koldus, kére
gető : anote- folyton kérni, kéregetni (ano-, adno-); cakcetakes
rugós, rugdalózó : cákéete- (cákce-) rugdalni; orrotakes lényeges :
NYELTTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVI.
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orro- lenni (frequ. orrote- maradni, késni, lakni); hapsetakes sza
gos : hapse- olfacere; kikedakes fénylő, fényes: kiké- fényleni.
7. -d, -t képzővel; pl. orrot lakás, lakóhely: orro- lenni,
lakni; sovat, sovad záporeső : sove- bőven lefolyni, leömleni; torgad reszketés, remegés: torgeste- (mom.) reszketni; caket (dini.
caketac) nagy tért el nem foglaló, szerény: cake- helyt engedni;
kiked fényes: kiké- fényleni. — Ugyanezen képző van meg a
következő melléknevekben is, habár az alapúi szolgáló ige ma
már nem használatos: cappet (IpF. capyad, lpE. cepped, f. hapea)
fekete; veiket fehér (IpF. vielgad, f. valkea, ered. valgeda); cdlget
tiszta, világos (IpF. sdlgad, f. selked); saoket sűrű, IpF. suokkad,
f. sakea). — Ugyanezen képző az infinitivus -t-je is.
c) F o s z t ó képzés igéktől:
Áz igetőhöz járuló fosztó képző -k, -ke ; pl. odek éber: odealudni; anek új, nem használt: adne- tartani, bírni, használni;
tétek tudatlan : tete- ; takkak meg nem tett: takke-; kueddek vise
letlen : kuedde- hordani, viselni; maksek fizetetlen : makse-; laitek nem gyalázott: laite-; jukkák a ki még semmit sem ivott
(mintegy : itlan) :jukke-; kaudnek találatlan, non inventus: kaudne-;
holek mondatlan, nem mondott: hole- | ajeteke háborítatlan, aka
dálytalan : ajete-. — Budenznél: korrohk varratlan: korro-; tahkohk csinálatlan : takke-; lohkok olvasatlan: lohke-. — Minden ige
infmitivusi alakjához hozzájárulhat -kenna, -ken; pl. ecetkenna,
v. -ken szeretetlen, nem szerető; aicetkenna észrevétlen: aiceészrevenni: jdttetkenna,
sardnotkenna kimondhatatlan: jdtte-,
sardno- mondani stb. — Ezeken kivül az infinitivusi alakhoz még
apta, a tőhöz pedig -teke, -tak (-]>e) fosztó képzők is járulnak;
pl. aicek, aicetak, aicetkenna észrevétlen, -űl: aice-; anotapta, anoteke nem kért, kérés nélkül: ano-, adno- petére; jdttetek v.
jdttetkenna, sardnoteke, sardnotek v. sardnotkenna kimondhatatlan :
jdtte-, sardno-; pakkateke, pakkatkenna büntetlen : pakkate- bün
tetni ; passak, passatek mosdatlan : passa- mosni; saddeteke termé
ketlen : sádde- nőni; harjeteké szokatlan: harjete- szoktatni (harjane- szokni) stb.
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20. §. Adverbiumképzés.
A legtöbb határozóképzőt láttuk már a határozók tárgyalá
sánál, azért itt leginkább csak a módhatározó képzőket említjük
föl. Ezek:
-t; pl. vastet csúnyán: vaste, vastes ; dljokt szorgalmasan:
iiljok ; suollet titkon : suolle ; smaivet finoman : smaives, smaivok ;
sádnast igazán: sadnes; lo$$et kényelmesen: lagge, logge$ nyu
godt, csöndes; kerast kedvesen: keres kedves, szeretett; jalost
merészen: jalos, jalok, jálo ; cabbast szépen : cabbes, cabbak, cabbe ;
éuolot, cuollot görbén: cuolo ; losset nehezen : losses, lossok ; albet
olcsón: albes; sltánot vegyesen: sluinos; ollast egészen, telje
s e n : olles ; ohmét régen, hajdan: obme vetustus ; kdsket a minap.
-ikt (s-ikt) ; pl. cdlgesikt, cdlgost tisztán: cdlg, cdlges tiszta,
cálgos józan; lognesikt hangosan : lognes magas; jalosikt (1. jalost) :
jalos, jalo; dljosikt (dljokt): dljok; vuollesikt kegyesen: vuolles ;
kerasikt, kerasukt (kerast) : keres; accesikt, accesukt atyailag:
•acce; kiagnelikt mélyen: kidgnel; armosikt (armos nem használt
melléknévtől) kegyelmesen: armo kegyelem; ollasikt (ollast) :
olles; tarbesikt necessarie: tarbes ; valljasikt (valljast) bőségesen:
rallje ; ainesikt, ainesukt főleg, praesertim, imprimis : aines peculiaris, praecipuus.
•ist, (s-ist); pl. puorist jól: puore; oddesist, oddosist újan,
újra: odd, oddo.
-it; pl. vasselit unverdriesslich : vasiéi, vaiieles ; vejelit erő
sen : vejei, -es; cabbakit szépen: cabbak; puorakit jól: puorak ;
sadnasit igazán: sadnes; kidgfielit (kiagnelikt) : kidgnel; valjasit
(valljasikt) bőségesen: vallje.
-st, -test: valljast (valljasit): vallje; hdkkest, hdkketest,
hdkket tüstént, gyorsan : hdkkes.
-laka minden melléknévhez hozzájárulhat; pl. argeslaka
(argesikt) félénken, szemórmetesen: arges ; armokeslaka (armokasat, armosikt): armokes; aukoklaka hasznosan: aukok; heves
laka, hevoklaka pompásan: hevok, heves; keppeslaka könnyen:
keppes ; raineslaka tisztán: raines.
Ezeken kivűl illativusi és néha még essivusi ragot is hasz
nál a IpS. nyelv a módhatározás kifejezésére; pl. vidai szélesen,
tágan: vid, vides; vuorjai ritkán: vuorjes, vuorjak; puori ön6*

84

HALÁSZ

IGNÁCZ.

kényt: puore jó ; moddi gyakran : modde sok; taivai gyakran :
taive frequens; tossai hiába : tosse, tosses vanus; vahri óvatosan:
vahrok, vahrokes ; bradai hirtelen, gyorsan: brad, brades, bradok;
vargi, vargoi (így i s : varg, varga) gyorsan: dim. vargakuci kissé
gyorsabban; smaivai (smaivet) finoman: smaives, smaivok \ sadnan, (sadnast) igazán: sadnes; tolván (tolvai) ügetve: tolves
ügető, traber.
A comparativusban csak -t, ~i, -it, a superlativusban pedig
csak -t a módhátározó képzője; pl. arebut, sup. aremust: aret
korán, jókor {arebi citius); kukkebut, sup. kukkemuit: kukké diu,
longe; caiikebit: cauk erősen, szorosan; ruabut, ruabit v. ruabi,
sup. ruamust: ruovo, rua, ruoi gyorsan; puorebut, sup. puoremust
jobban, legjobban; spaitebi, sup. spaitemust: spait, spaita gyor
san; autebut, autebit azelőtt, hajdan, sup. autemust: aute ante,
prae (auteb előbbi); sagga, saggi nagyon, comp. saggabi, saggebut,
sup. saggaimust, saggamust.
21. §. Igeképzés.
I. I g e t ő t ő l

igető.

Az igető teljes alakja a IpS.-ban valamint a többi lapp
nyelvjárásban is, ha nem képzéssel származott, mindig kéttagú,
még pedig magánhangzón (e, a; o, i-n) végződő, mint vaddeadni; kacce- nézni; tobde- ismerni, érezni; jele- élni; mannemenni j porro-, pörre- enni; sardno- mondani; cuovo- követni;
nolo- nyalni; luoddo-, luodde- hasítani | passa- mosni j berri- kel
leni, (debere). — Egytagú igetővel a IpS.-ban csak kettővel talál
kozunk : az i- v. e- tagadó igével, mely a személyragokat és a
praeteritum jelét is fölveszi (egy. 1. ib e helyett e-ib), 2. ih (e-ihj,
3. i (e-i), több. 1. e-pe, 2. e-pet stb. — praet. pl. 1. e-ime,
2. e-ite stb. - - 1. 1G. §.) és a le-, le- létigével.
Az eredeti vagy továbbképzett igetőtől következő igetők
származnak:
a) V i s s z a h a t ó i g e t ő (verbum renexivum) -o, -öveképzővel. A teljesebb -ove alakot mint tisztán ren. képzőt csak
nagy ritkán találjuk és rendesen a szenvedő -t képzővel kapcso
latban fordul elő. Ren. igetők: kullo- hallatszani: kulle- hallani;
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spiejo- elromlani: spieje- elrontani; luito- elereszkedni, eloldódni:
luite- elereszteni; vuoidno- látszani: vuoidne- látni; tobdo- sentiri,
intelligi: tobde-; peisto- elromlani: peiste- elrontani; naovonyúzatni: nuove- nyúzni; passo- sülni: passe- sütni; cadnokötöztetni: cadne- kötni; juoko- osztatni, oszolni: juoke- osztani |
kalbmo- és kalbme- befagyni | jamalkove- és jamalkc-. elájulni:
jabme- meghalni.
b) S z e n v e d ő i g e t ő (verbum passivum) -töve, -tue, B.
-tovve, -tuvve, -tuve, D. -tuove, -tuöve, -tüve képzővel; pl. vuobdetove-, vuobdetue- eladatni: vuobde-; passatove-, passatue- mosatni:
passa- • juoketove-: juoki- elosztani; koccotove-: kocco- hívni;
molsotove- cseréltetni: molso- • neitetove-: neite- elnyomni; spiejetove-: spieje-\ adnetovve-: adne- bírni, tartani, használni; habketuvve-, habketuve-: Jiabke-, L. hauke- megfúlni, B. | juokatüve- •'
juoke- osztani, elválasztani, D. — A szenvedés kifejezésére az
egyszerű -ove is elég; az előtte levő -í ilyenkor nem ugyanolyan
természetű, mint az előbbi példákban láttuk; pl. sadnetove- :
éudnete- teremteni; torjotove-: torjote- kormányozni; tolvotove- :
tolvote- vezetni; puoktetove-: puoktete- vinni vmire; oppetove-:
oppete- tanítani; paijetove-, paijetue-: paijete- fölemelni | hohketuvve-: hohkete- elveszteni, megölni; jamaltuve- elzsibbadni: jamalte- apoplexia affici; nietastuve-: nietaste-, L. nadaste- szorult
ságban lenni, B. | ohnaitüve megemberkedni; vastaituvve- megcsúnyúlni; aktaitüve- egyesülni; cappaitüve- megfeketedni; nalkituove-: nalkite-, L. nalgite- ízleni, D. — A -tove-b&n, mint már
említettük, a -t a tulajdonképpeni passiv. képző, de ma csak a
refl. képzővel együtt van használatban, mely gyakran magánosan
is elvégzi a passiv. képzés functióját.
Még egy reflexív, illetőleg passiv képző van, de csak ritkán
fordul elő: -ose (o + se); pl. saggose- húzatni, vonatni: saggo-,
sagge- • ceggose- erigi: cegge- erigere; nuolose-, nuollose-: nuole-,
nuolle- föloldani (1. a -se mom. képzőt).
s
Itt említhetünk föl még egy harmadik, Lindahltól nem is
ismert passiv (ül. refl.) képzőt, sove (osove) alakkal: kallosovemeghallgattatni: kulle-, kullo- (tat, jukko jakkoin rokkola, son jid)melest kullosova az, a ki hittel könyörög, istentől meghallgattatik,
Ps. 270.); kaudnesove-: kaudne- találni (fürtén aiken tané tokkesne
kaiidnesovebe mindenkor azon csoportban találtatunk, E. 92). —

*.
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V. ö. a vefseni dialectusban a vele kétségtelenül egy -suvvu alakot:
lokasuvvu-: lokka- olvasni.
c) M í v e l t e t ő i g e t ő (verbum causativum):
1. -te, -tte képzővel, még pedig -íe-vel a kéttagú, -tte-vel
pedig a többtagú vagyis továbbképzett igéktől; pl. kaccete- elej
teni, ledönteni: kacce- esni, dőlni; cakkete- meggyújtani: cakkeégni; algete- elkezdetni: alge- • kargete- megfojtatni: karke- ;
vuojete- alámerítni, elsülyeszteni: vunjo- elmerülni, elsülyedni;
vasete- vorbei gehen lassen: vme- mellette elmenni; jukkateitatni, megrészegitni: jukke-; jaksete- ki v. eloltani: jakse- el
aludni, exstingui; lassote- soványítni: lássa- soványodni; kmdete- facere ut reliquatur: kuode- hagyni; jollerte- hengerítni,
wálzen : jollare- henteregni, sich wálzen; coskote- hűteni: coskohűlni; oppete- tanítni: oppe- tanulni; vuolgate- elvinni: vuolgemenni, elmenni | muitajatte- emlékeztetni: muitaje- emlékezni;
jelaskatte- föléleszteni: jelaske- föléledni; cakkajatte- meggyúj
tani: cakkaje- meggyullad (cakke-) ; puolajatte- meggyújtani:
puolaje-; torgestutte- tremefacere: torgeste- tremere; peljetuttemegsiketítni: peljetue- megsiketülni; tobdasmatte- siclimit jemand
bekannt machen: tobdasmove- bekannt werden. — Budenznél és
Donnernél a -tt helyett többnyire- lit-t találunk, pl. pollejehte-,
pollajahte- meggyújtani, B . ; jaukesohte- távol tartani: jaukeelveszni, távol lenni, D.
2. -tatte- képzővel. A vele ellátott igéknél a míveltetés jelen
tése mellett a l e h e t ő s é g é is kifejlődött; pl. lokketattc- vizs
gálni (tkp. olvastatni) és olvashatónak lenni, posse légi: lokke- ;
orrotatte-, orrodatte- lakhatónak lenni: orrú- (orrote-J ; adnetattesich brauchen lassen, brauchbar sein: adne-; luitetatte- posse
dimitti: luite- elereszteni; jukketatte- posse bibi: jukke- (jukkete-J; viesotatte- élhetni, vivi posse : vieso- (viesote- vivere per
mittere) : kierdetatte- tűrhetőnek lenni, posse tolerari: kierde- ;
kaukeldatte- rábeszélhetőnek lenni, persuaderi posse: kaukele- persvadere; kesetatte- huzathatónak lenni, posse trahi: kese- \ jakse*
datte- eloltatni, elolthatónak lenni -.jakse- exstingui (jaksete- exstinguere); jollerdatte- hengeríttetni: jollare- (jollerte-) ; jorgeldattefacere ut quis revertatur: jorgele- visszatérni | Don.-nél: páter'
tahte-, L. patertatte-, paterdatte- subducere, removere: páterefutni, szökni; cnog^etahte- állítni, fölállítni: ciio^e-, L. ciiog^o- ;
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kuoddetahte, vitetni, L. kueddetatte- posse portari; cuÖídetahteelválasztatni, letöretni: cuolde-, L. cuolde- segregare, eximere,
excipere.
d) G y a k o r í t ó (ismételt, elaprózott vagy folytonos cse
lekvést jelentő) igető (verbum frequentativum, continuativum) :
1. -te képzővel; pl. ohcete-: ohce- keresni; nolote-: nolonyalni; kaudnete-: kaudne- találni; kaukete-: kauke- akarni,
hajlandónak lenni; kofáete-: kofy^e- huggyozni; kopcete-: kopceelfödni, eltakarni; pidggate-, pidggete-: pidgge- fújni; anote-: anokívánni, követelni; vuossete-; vuosse- főzni; kattete- szorgalma
san őrizni: katte- őrizni; porrote-: porro- enni; kácete- contemplari: kdce- nézni; orrote- maradni, tartózkodni, lakni: orrolenni, maradni; mastete- összezavarni, összekeverni: mastekeverni, vegyitni; ofáote- szerezni: 0530- kapni; holete- beszélni:
hole-; lollote-: lolle- féltékenykedni; caskete- verni, habarni:
caske- vetni, ledobni; cadnete- kötözni: cadne- kötni; puokteteodavinni (a dolgot), boldogulni vmivel: puokte- vinni, hozni.
2. -dde- képzővel, mely a -íe-vel egy eredetű. A -te kéttagú,
a -dde pedig háromtagú, már továbbképzett igetőkhez járul; pl.
autohadde-: autohe- csodálkozni; lossanadde-: lossane- nehezedni,
aggravescere; autanadde-: autane- progredi, előre haladni; lakkanadde-: lakkane- közeledni; vuokkahadde-: vuokahe- bonum et
justum judicare; cokkahadde-: cokkahe- ülni; potkonadde-: potkone- szétrepedni, szétszakadni; puoranadde-: puorane- javulni j
nuokahatte-, nuokahadde-: nuokahe- megelégedni, megnyugodni
(vmiben); nuoranadde- megsajnálni, megszánni: nuorane-; luitatadde-: luitate- leszállni, descendere; lassanadde-: lassane- növe
kedni, szaporodni; kallanadde-: kallane- jóllakni, saturari; töjaladde- vívni, küzdeni, D. 8 6 : tője- törni, kényszerítni; cuo§§tladde-: cuo^^ele- fölállni.
3. -le képzővel; pl. rokkele-, rokko'e- könyörögni: rokke-;
ritele- czivakodni: rite- • poldele- elégetni: polde-; podnele- csa
varni : podne-; loskele- vágni, ü t n i : loske-; kaikele-: kaiketeszéttépni, szétszakítni; aisele- lángot szítani, inflammare: aisemeggyújtani; adnele- visszatartani, fékezni: adne- bírni, tartani;
muitele-: muite- emlékezni; ostele- venni akarni: oste-; kalkelevmit véghez vinni (v. ö. kalkete- id.); luitele-: luite- elereszteni;
vuojele-: vuoje- agere, vehi.
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4. -lle képzővel, melyet szintén nem tarthatunk más eredetű
nek, mint a le-t. Az 11 úgy fordul elő az egyszerű l mellett, mint
a dd a t mellett; pl. arvatalle- berechnen: arvate-; torretallekövetni, üldözni: torrete-; toldataik- tapogatni: tobde- érezni,
ismerni; cdketalle- elrejtőzni: cdkete-; svikkatalle- mentegetőzni,
excusare se: xvikke-, svikkete- eltérni, mentegetőzni; rokkotalleimádni: rokke- kérni; ritetalle- czivakodni, veszekedni: rite(ritele-) ; loppatalle- megengedni: loppete-; lodnotalle- cserélni:
lodno-; karvatalle- mellette elmenni, elkerülni: karve- circumire,
praeterire; mastatalle- keverni: mastate-. Mindezekben kettős
frequentativ van: t + ll. || pídbmostalle- B., L. pidbmotalle- étkezni
pidbme- táplálni; pahkastalle- D. forrónak lenni: L. pakeste-;
vuobdastalle- eladni: vuobde-; vastostalle- felelni, feleselni: vastete-; torvostalle-: torvo- bízni. — E fölsorolt példákban a frequ.
II mom. st-\e\ van összekapcsolva. — A -talle képzőnek a frequ.
jelentésen kivűl több szón még passivuni jelentése is van, mint:
tolvotalk- vitetni, führen lassen és gefübrt werden, duci, tralii :
tolvote- vitetni; coutatalk- megszabadíttatni, liberari: cuute- föl
zárni, kinyitni; reivatalle- vágni, ütni és vágatni, percuti, caedi:
reivete-; palkatalle- szidatni, corripi: pdlke- czivakodni, szidni;
kaddatalle- gyanusíttatni, gyanúba esni: kadde- gyanusítni, vá
dolni.
J e g y z e t . Másféle kapcsolatban a f-t és l-t csak nagy rit
kán találjuk; -ld képző van ezekben: kikelde- fényleni: kiké-;
tramkelde- elsötétítni: tramke- schlummern, einnicken, homályo
sodni; kolkerde- (e h. kolkelde-) kóborogni, circumvagari: kolkefolyni, kóborogni; cokkolde- csiklándani: cokko- fésülni; jabmalte- appoplexia affici: jabme-. — t + l pedig ezen szóban:
kultele-, kuldele- audire, auscultare, obedire: kulle- hallani. —
Egy -k frequentativ képzőnek is van nyoma a lappban, mely
magánosan nincs használatban, hanem csak t- vagy Z-vel össze
kötve ; pl. nomkete- tapadni, függni, adhaerere: iwmo- id., nomkele- összeragasztani; jabmalke-, jamalke- elájulni: jabme-; tá
jaiké- (tojalkove-) laboribus se frangere: tője- frangere.
5. -é képzővel, melynek continuativ jelentése van, például
vagece- sétálni: vage- járni; vaitaée- flehentiich bitten, anflehen:
vaite- kérni; calace-: cale- vésni. — A c tisztán frequentativnak
tudtommal csak e három szón van meg; szélesebb functiója
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inchoativ (1. alább). — A c frequ. (continuativ) képzőnek a
lpF.-ban s az alakja; éuolase- vagdosni: cuolla- fejszével vágni;
gaskase- rágni: gaske- harapni.
6. -he képzővel, mely nem egyéb mint a ce- (se)-nek vál
tozata, mint cokkahe- ülni (v. ö. cokkete- leülni); jalkahe- heverni,
feküdni: caus. jalkete- zur erde schlagen; taissohe- hóbortoskodni, őrjöngni, B . : L. taiso- ; snolkahe- kilátszani vízből vagy a
földről: sndkete- introspieere, bekukkantani; kacahe- függni,
lógni: kacoste-, kaco- fölakasztani; ceggahe- egyenesen állni:
cegge- erigere; vellahe- feküdni: vellete- lefeküdni | tobdahe- kez
deni vkit megismerni (inch.): tobde- ismerni, megismerni.
7. -hakse képzővel, mely kicsinyített cselekvést fejez ki; pl.
tobdahakse- aliquatenus agnoscere : tobde- (tobdahe-) ; muitahaksekissé emlékezni: muite-. | Ide sorozhatjuk ezt is: vuorahaksevkit öregnek vélni v. tartani: (vuorahe- nem használt igetőtől)
vaoras öreg. — A lpF.-ban több szón találjuk e képzőt névszóhoz
járulva -savsa alakban és «vminek tartani, mondani»-féle igéket
alkot (v. ö. vuorahakse-), pl. cabbasavsa- szépnek mondani: cabba;
fastasavsa- utálatosnak találni v. mondani: fasta;
unnasavse-,
uccasavse- kicsinyleni: unna, ucca.
e) K e z d ő d ő cselekvést jelentő igető (verbum inchoativum):
1. -gőte, Budenznél gőte, güte, köhte, köte, Donnernél is
gőte, kote alakú képzővel, mely minden kéttagú igéhez hozzájárul;
pl. laikogote- kezdeni ellustulni: laiko-; jelegote- fölébredni: jeleélni; abrogote-: abro- esni, pluere; hajogote-: hajó- elszegénykedni; nomogote-: nomo- tapadni; rwlogote-: nolo- nyalni | puollegöte-: puolle- égni; va^gegöte-, vafigigütc-: vagge járni; mannegöte-, manneköhte-: manne- menni; jorragute-: jorre- forogni,
körűijárni, esni, elesni; podnagüte-: podne- csavarni; tahkakote-:
tahke- tenni, B. — stökagöte-: stöke- játszani; sollagote-: snllefecsegni, csicseregni; jokseköte-: jokse- érni, utóiérni, D.
2. -je képzővel, mely előtt a tő vég e-je a-ra változik; péld.
noloje-: nolo-; jellaje- föléledni: jele- élni; puocaje- megbete
gedni : puoce- betegnek lenni; mannaje- elindulni, incipere iter
facere: manne-; pallaje- megijedni: palle- félni; muitaje- emlé
kezni : muite- ; jottaje-: jötte- költözni, előrehaladni; puolaje-:
puole- égni; kocaje- fölébredni: koce- ébren lenni, virrasztani;
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kaddaje-: kadde- gyanusítni; odaje- elaludni: ode- aludni; hapsaje-: hapse-; vuojaje-: vuoje- fahren; orroje- megszűnni: orromanere; kullaje-: kulle \ kdhteje-: káhte- szemmel tartani, őrizni,
B. — A lpF.-ban &je inch. képző már egészen eltűnt é3 csak a
tő végző e-nek a-ra változása mutatja nyomát: gocca- ébredni:
gocce- ébren lenni; oadda- elszunnyadni: oadde- alunni; dllaéledni: allé- élni; buolla- gyulladni: buölle- égni stb.
3. -ce képzővel, mely előtt az igető vég e-je szintén a-ra
változik. A ce csak háromtagú, már továbbképzett igetökhez
járulhat, ellenben a -gőte és -je többnyire csak kéttagúhoz.
A négytagú igetőhöz csak -gőte járul, de ez ritkán történik (ajatallegote-: ajatalle- meggondolni) ; pl. katotace- elvinni kezdeni:
katote-; luitatace-: luitate- leszállni; nakkahace-: nakkake- erő
ben fölülmúlni; pakkatace-: pakkate- büntetni, oktatni; pateracc-: pátere- futni, szökni; koikotace-; koikote- száradni, aszni ;
keppanace- : keppane- könnyebbülni; harvotace-: harvote- ékesítni;
hokkanace-: hokkane- elveszni; rokkolace-: rokkole- kérni, könyö
rögni ; sudnetace-: sudnete- teremteni; cokenace-: cokenc- össze
gyűlni ; vuoseiace-: vuosete- mutatni. —• Budenznél a c előtt
hosszú a-t, Ps. szövegben pedig egy pár helyen c helyett cc-t
találunk : ossotüce-: ossote- vélni, hinni; caimetace : caimete- ne
vetni | viletacce-: vilete- pillantani; kácetacce-: kácete- megnézni,
megtekinteni Ps. 1 1 ; palletacce-: pille- félni; jasketacce-: jaskete- vigasztalni, Ps. 120. — A c és gőte összetétele van ezen
szóban: rokkolacgote- kezdeni kérni (v. ö. rokkolace-). — Ezen
inch. c-nek egy különös mondatbeli szerepét fölemlítettük már
az infmitivus tárgyalásánál (1. 15. §.).
4. -ske képzővel. Csak ezen szóban találjuk: jelaske- föl
éledni : jele- élni.
f) H i r t e l e n b e á l l ó v. e g y s z e r i
igető (verbum momentaneum, subitum):

cselekvést jelentő

1. -le képzővel, mely a cselekvés gyorsan beálltát vagy vég
bemenését jelenti; pl. jukkele- celeriter combibere: jukke--; koikele- celeriter arescere: koike-; kuocele- gyorsan futni: kuoce-;
jottele- gyorsan előrehaladni: jötte-; tuorele- gyorsan, hirtelen
húzni, vonni: tuore-; luitele-: luite- (lniteli su tolla azonnal
eleresztette); kuoulele- hirtelen tekinteni: kuoule-; coggole- föl-
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állni: C0330- állni; podnele- gyorsan fonni: podne-; joksele- hir
telen utóiérni: jokse-; teutele- gyorsan megtölteni: teuie-.
2. -te képzővel. Mint mom. képzőt alig egy-két szón találjuk
és ezeken perfectiv, intensiv értékű; pl. sardnote- verkündigen,
ankündigen : sardno- mondani; kaikete- széttépni (v. ö. kaikane-,
kaikele); co^ete- megállni: 00350-, C110330- • kurgete- kifolyni
(v. ö. mom. kurgeste- id.).
3. -sí rendes momentán, még pedig kicsinyitő értelmű kép
zővel, mely előtt a háromtagú továbbképzett igetők vég e-je a-ra
változik, a kéttagúaké azonban megmarad; pl. éuojeste- kissé
hangzani: cuoje-; coggoste-: C0330- állni; teteste-: tete- tudni;
tedteste-: tedte- nyomni, lenyomni; saldeste-: salde- kiválasztani;
viioidneste-: vuoidne- látni; piveste- calere, nem fázni: pive- ;
passaste-: passa- mosni; lopteste-: lopte- végezni; lopposte-:
loppo- elveszni; keseste-: kese- húzni | jagkeldaste-: jagkeldelevágni; jaggaraste- : jaggare- eltörni; nakkelaste- : nakkele- űzni,
hajtani; pikotaste-: pikote- kinyilatkoztatni; piktestaste-: pikteste- ruházni; potkonaste-: potkone- szétszakadni, szétrepedni;
cokkahaste-: cokkahe- ülni; vekketaste-: vekkete- segítni. — Donner szövegében -iste alakban találjuk e képzőt : suddadiste-, L.
saddetaste-: suddgde-, L. suddete- olvasztani; karradiste-: karrade-, L. karrete- megkeménjáteni. — Az -st kettős mom. képző
f+f.
4. -se képzővel, melynél a reflexív jelentést csak egy haj
dan megvolt, de most már elkopott refl. képző hatásából ma
gyarázhatjuk ; pl. rappase- nyílni (v. ö. rappene- id.): rappenyitni, kinyitni; poccase- premi, comprimi: poceste- comprimere, exprimere; pottase- kifutni (túlságos forrás folytán),
kibuggyanni: pottane- dagadni, megdagadni; potkese- minutatim
decidere: potke- széttépni, szétszakítni; puodose- eldugulni:
puodo- bedugni, betömni; lelkese- ömleni, kiömleni: leiké- ön
teni, kiönteni; kaikase- (kaikane- id.) scindi, disrunipi, celeriter
disrumpi: kaikete- széttépni; pakkase- föl- v. kiszakadni, runcari,
evelli: pakké- runcare, vellere; vciddase- származni, eredni; valkese- inogni, ingadozni: valkete- elmenni, szétmenni, szétszóródni
(rénnyájról mondják); tuvose- javulni: tuvo- javítni. — Ugyan
ezen s mom. képző részint caus., részint frequ. íí-vel kapcsolatban
van meg a következő igékben i s : vuoidne;atte- egymást látni;
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cokkesadde- (cokkenadde id.) együtt leülni; tetesatte- tudni vrniről: tete-. — A reflexív képzésnél fölsorolt -ose igék szintén ide
tartoznak. A ceggose-, saggose-, nuolose- igealakok azt bizonyítják,
hogy mind e most fölsorolt -se képzős igéknél is volt még a -se
előtt egy képző, mely nekik refl. jelentést adott; ez pedig, mint
a föntebbi példák bizonyítják, nem más, mint a refl. < o képző,
mely aztán a legtöbb igénél eltűnt.
5. -ne képzővel, melynél a refl. jelentés szintén úgy fejlődött
hogy a tulajdonképi < o refl. képző eltűnt előle. Megmaradt a
< o képző még ma is e szóban potkone- (így is : potkane-, potkene-)
szétszakadni, szétrepedni: potke-. Továbi példák: suorgane- meg.ijedni: caus. suorgate- ijeszteni; torrene- összehúzódni, összezsu
gorodni : tőrre- nem használt igetőtől (caus. torrete- üldözni, kö
vetni) ; tabrane- adhaerere, odatapadni: caus. tabrete- figere, festmachen; aisane- égni-: aise- meggyújtani; hokkane- elveszni: Jiokkete- elveszteni; ollane- elvégződni: olle- elvégezni (ollete-);
halane- el- v. fölröpűlni: halcte- röpülni; ceggarte- fölépülni:
cegge- fölemelni, emelni, erigere; poddane- szétszóródni: caus.
poddete- szétszórni; ajane- akadályoztatni: caus. ajete- akadá
lyozni (v. ö. a se mom. képzőt).
II. N é v s z ó t ő t ő l i g e t ő (verbum denominativum).
a) V a l a m i t - t e v é s t , csinálást, v a l a m i v e l t e v é s t ,
bánást, ellátást, v a l a m i ü l m ű k ö d é s t jelentő igető:
1. -te, -de (lpF. -de) képzővel; pl. keleste- hazudni: kelés
hazugság; maieste- étkezni, enni: mallas étel; cuorbmeste- hageln :
cuorbme hagel; pidvaste- izzadni: pidvas izzadság; almostekoldulni: almos alamizsna; porjeste- vitorlázni: porjes vitorla;
svaineste- szolgálni: svaines szolga; kanalde- könnyezni: kadnel
könny; vanalde- in obliquum ire: vanal obliquus; karevte- meg
részegedni: karev részeg; piktaste- ruházni: piktas ruha j loppete megbocsátni: loppe- bocsánat; tuolvate-, tuolvete szennyezni:
tuolve szenny; naidete- szegezni: nauU szeg; gollete- aranyozni:
golle arany; vaiv.'.te- szomorítni, búsítani: vaive baj; jenatehangozni, vocem edere: jdna h a n g : suddote- vétkezni: suddo
vétek, bűn; karvote- ruházni: karvo ruha : ijete- éjjelezni, pernoctare: ija éjj; saolate-, suolade- lopni, ellopni: suola tolvaj ||
nuorete magát fiatalítani: nuora fiatal; keppete- könnyíteni :
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keppes könnyű; jalgete- kiegyenesíteni: jalge, -get, sík, egyenes;
pakete- melegíteni: pakes • aktete- egyesíteni, összekötni: akta
egy; lakkete- közel hozni: lakk, -a közel; tabbete- közelebb
hozni v. vinni: tabbe- i t t ; cadate- penetrare: cada át, ke
resztül; nuortete- éjszak felé menni: nuorta éjszak | raigite B.,
L. raikete- átlyukasztani: raige, raike lyuk.
%i, e, (IpF. i) képzővel; pl. palki- B. bérelni, L. palke-:
palka bér, díj | monne- (IpF. monni-) tojást szedni: monne
tojás; colé- (IpF. colli-) exenterare, das eingeweide herausnehmen:
colé darm; naule- (IpF. navli-) szegezni: naule; lavke- (IpF.
lavkki-) gradum facere, gradi: lavke lépés; laire- agyaggal be
kenni: laire- agyag; fatme- ölelni: fatme- öl; hapse- szagolni:
liaps szag; puoce- aegrotare: puoca-, -ce beteg; tabme- eny
vezni: tabme enyv; jaure- halászni: jaure t ó ; skoge- vadászni:
skog erdő || fasto- böjtölni: fasto böjt; laulo- dalolni: lauJc
dal; maino- dicsérni: maino dicséret; pmodo- dámmen, aufhalten: pniodo operculum; sogno- (sogfiote-) leányt kérni: sogno
leánykérés ; svasko- ostorozni: svasko ostor; tora- harczolni, küz
deni : toro pugna. — Az i, mely a most fölsorolt szavakban
elveszett, meg van még a következő denom. képzésű igékben is :
ijaitove- esteledni, éjjeledni (így i s : ijatove-): ija; rakkaitoveöregedni: rakke öreg, élemedett; cappaitüve- D. feketedni: cappes fekete; vistaitove- mohosodni (a rén- v. izlandi mohról mond
ják, midőn nő): viste- rénmoh (v. ö. -ite).
3. -ite (i + te, IpF. -ide, ede) képzővel; pl. cacite- wasserartig schmecken (ellenben-: cace-, cacete- vízzel kiöblinteni): cace
víz; coskite- frigidum esse: coskes hideg; úuoskite- nyers ízűnek
lenni: nuoska, nuoskes nyers, főtlen; cib^ite- keserű Ízűnek lenni:
cibga, cibges keserű, Ízetlen; cuoudite- bakként bűzleni: cuoud,
cuoudes bakszagú; pakcite- fájni: pakces fájós; sagfdte- viszketni:
sagnas viszketés, kosz; nalgite-, úalgete- ízleni, grato esse sapore:
nalge Ízletes, édes. — Mind ezekben ugyanazon képzés mutat
kozik mint a föntebb 1. alatt, || után tárgyalt vmivé tevést jelentő
denom. igéknél.
4. -o képzővel; pl. laipo- kenyeret sütni: laipe kenyér ;
sai^dno- beszélni, mondani: sardne beszéd; gardo- bekerítni:
garde kerítés; kaggo- szolgálni: kagge szolga; kuosso- vendégül
lenni: kuosse vendég; noito- varázsolni: noite varázsló; lipso-
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legyezni: lipse legyező; cekko- bevágni, rovásolni: cekke, cekka
rovás; ábra- pluere: abre eső. — Az -o képző jelentése a vmivel
ellátódás, a vmivé válásévá is módosult, mint suorgo- (v. ö. suorf/ete- id.) ágazni: suorge ág; hapso- bűzleni: haps bűz, szag ;
nelgo- éhezni: nelge éhség; nirbmo- odio capi, irasci: nirbme gyű
lölet, irigység; jdgno- glacie obduci: jdgna jég; coivo- teherbe
esni: coive h a s ; kuopo- mucere, penészleni: kuop penész || coskohidegűlni, hűlni: coskes; laiko- ellustulni: laike, -s lusta; likkosántítni: likkes sánta; jalgo- egyenesedni: jalg, -es egyenes, sík;
hája- megszegénykedni: hdjes, hajó szegény; jorbo- gömbölyödni:
jorba, jorbes gömbölyű; viso- bölcscsé lenni: vises bölcs.
5. -ohe, -he képzővel, pl. kaggohe- szolgálni (v. ö. kaggo-):
kagge; rasdohe- tanácskozni: rade tanács; tuojohe- dolgozni:
tuoje mesterség, dolog |j vidnohe- dolgozni, foglalkozni: vidno
foglalkozás, munka; kedkahe- megkövezni: kedke kő; silaheizzani: sila parázs; staurahe- czövekként állni: staura fustis;
avohe- örülni: avo öröm ; visahe- oktatni r vises bölcs. — Ugyané
képzővel készülnek a vminek tartást, vélést jelentő igék is, mint:
ucahe- kicsinynek tartani, kicsinyleni: uce, ucca kicsiny; autohecsodállni: aute csoda; nuokahe- elégleni: nuoka elég; ddnahesokallani: adna sok; vuokahe- helyeselni: vuokas illő, helyes;
vastahe- utálni vmit, borzadni vmtől: vaste, -s csúnya; kukkahehosszallani: kukké- hosszú; arahe- koránlani, nimis maturum
aestimare: ara koránvaló, érett. — A -lie-t a lpF.-ban -se alakban
találjuk meg.
6. -se képzővel, melyben úgy látszik a -he-nek ered. alakja
maradt fönn, pl. avose- (v. ö. avohe-) örülni: avo öröm; ulkosesich áussern: idko külső, das áussere.
7. -ste képzővel, pl. suovaste- füstölni, fumigare: suova füst ;
palásté- söpörni: pal seprő; nddaste- szükségeim: ndda szükség,
szorultság; pastaste- fogóval megragadni: pást, -a forceps;/aimeste- (v. ö. fatme-) ölelni: fatme öl; lemaste- szűken élni, victu
tenui u t i : lema leves; vuoignaste-, vuoigneste- lélekzeni: vuoigenes lélek; lapposte- mohot szedni: lappo moh; oddoste- újítani:
oddo ú j ; nannoste- erősítni: nanna, nannok erős; cekkeste- rová
solni : cekke, -kka; cdlgeste- földerítni, magyarázni: cdlg, -es vilá
gos, tiszta; sobbeste- bottal járni; sobbe bot; vaivaste- aggódni,
félni: vaive baj; nuorteste- éjszaki nyelven beszélni; nuort, -a
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éjszak; lulleste- kelet felé költözni: lulle kelet. — A -ste frequ.
továbbképzéssel (stalle) is használatos «aliquem agere v. simulare» -féle jelentéssel; pl. saigastalle- fösvénykedni: saige fösvény;
stuorastalle kevélykedni (mintegy: nagyolkodni): stuora nagy;
manastalle- félénknek lenni: mana gyermek.
J e g y z e t . Az eddig tárgyalt denominativ képzők legna
gyobb részére nézve v. ö. Budenznek «Denominativ igék az ugor
nyelvekben)) czimű értekezését. NyK. X, 17—25. 1.
b) V a l a m i v é v á l á s t jelentő igető:
1. -ne képzővel melléknévi alapszótól, melynek vég e-je a-ra
változik, mint ddnane- szaporodni: adna sok; ueane- minui:
uce, -s; keppane- könnyebbedni, kevesbedni: keppe, -s könnyű ;
nuorane- fiatalodni: nuor, -a fiatal; kaljane- kiszélesűlni, kitá
gulni : kaljes, kaljok széles, bő, tág; pakane-, pakene- calefieri:
pakes, pakas meleg; tossane- enyészni, semmisülni: tosse, -s
üres; hcijane-, hajone- szegénynyé lenni: hajes, hájo szegény;
arane- maturius venire, citius incidere: ara koránvaló, érett;
autane- progredi: aiite elő; paijane- fölkelni, fölemelkedni: paije
fölső, supernus; lakkane- közeledni: lakká közel; allane- fölebb,
magasabbra menni: álla, ale magas; tabbane- közeledni: tabbe itt.
2. -move, -mue képzővel, melyben az -ove, -ue reflexiv, az m
pedig a ne ered. alakjának tetszik; pl. vuorasmove, -nme (v. ö.
vaorastove- id.) öregedni: vuoras öreg; arvosmue- fölvidulni: arvos
jucundus, laetus; porasmove- növekedni, öregbedni (gyermekek
ről) : pores öreg (csekélyebb fokú öregséget fejez ki mint vuoras);
varrasmove- fölüdűlni, föllábadni, megegészségesedni: varres egész
séges, fris; keppasmove- megkönnyebbülni, convalescere : keppes
könnyű | tobdasmove- ismeretessé lenni: tobdos ismeretes; oppasmove- megismerkedni: oppes ismerős, ismeretes. ,— Az m, n vál
tozásának ugyanilyen refiL továbbképzése van meg az oddonove-,
oddanove- megújulni szóban odd, oddo új melléknévtől.

P ó t l á s o k és j a v í t á s o k .
30. lap, 20. sor: arodejasi nála hibásan van a többes-számi
alak mellett, mert egyes-számban van.
35. 1. Az alde veü. névmásnak említést érdemel a következő,
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csak egyszer, önállóan előforduló alakja: alden, hol az n inessivusí
(locativ) xsbgijutte suste ja su cadaja alden lak kaik omek mert ő
tőle és ő általa és ő benne vannak minden dolgok E. 98 [Sz. Pál
lev. a róm. XI. 36.].
61. lapon a b) pont hiányos. A -Un végű gerundium ugyanis
Lindahl szótárában is előfordul a kullatin igealakon (kidle- igétől),
még pedig személyrag nélkül, pl. mu kullatin hallatomra; acces
kullatin atyja hallatára; i lepuorak tait holet moddasi kullatin nem
jó ezeket mondani sokak hallatára. — Azon kívül a -tin nem csak
3., hanem ugyancsak az E. szövegben egyszer még 2. személyü
birtokosraggal ellátva is található, mint: todn leli adnám puoritat
viesotinat te használtad javaidat éltedben E. 102. [Luk. XVI. 25.].
62. lapon a c) ponthoz : Lindahl szótárában a -titen gerun
diumnak -téten változatát (illetőleg eredetibb alakját) találjuk a
va$e- járni, menni igének ezen gerundiumi alakján : vageteten in
eundo, járás, menés közben,

Lönnrotnak «Ueber den Enare-lappischen Dialect» czímü
dolgozata nem jelent meg önállóan, hanem a finn tudós társaság
nak «Acta Soc. Scient. Fenn.» czímű kiadványában IV. k. 133—
2 7 9 . 1 . — Ugyanezen «Acta»-ban jelent meg az Enare-lappról :
A. A n d e l i n : «Anteckningar i Lappska spr t °kets grammatika
(1.858. Acta V, 343—437.) és «Enare-lappske spntkprof med ordregister» (1861. Acta VI, 385—508.).
HALÁSZ

IGNÁCZ.

ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK.
Lönnbohm 0. A. F., Adalék a keleti-finn tájbeszédek ismeretéhez:
Jááski, Kirvu s részben Rautjárvi és Ruokolahti egyházmegyék
nyelvéről (Suomi, XIII. köt. Helsingfors 1879.).
A finnek újabb időben szorgalmasabban kezdik gyűjteni az
egyes vidékek tájnyelvi sajátságait és a Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura évkönyvében, a Suomi-b&ia több derék dolgozat jelent meg,
egyes dialektusok kimerítő vagy legalább is főbb vonásaikban jel
lemző ismertetését adván. Ilyenek nevezetesen: 1. J. A. Hahnsson: Muotoopillinen selitys Eurajoen, Lapin, Rauman, Pyhánmaan, Laitilan, ja Uudenkirkon pitájien kielestá (II. Jakso, 6 — 9
osa); 2. E. Almberg : Isojoen kielimurteesta (8 osa); 3. A. Genetz: Kertomus Suojárven pitájáástá ja matkustamisestani siellá
v. 1867. (8 osa); 4. J. R. Aspelin: Tavoista ja kieli-murteesta
Ylivetelin pitájássá (8 osa); 5. T. G. Aminoff: Tutkimus EteláPohjanmaan kielimurteesta (9 osa); 6. P. Salonius: Kielimurteista Kiskon, Karjalohjan, Lohjan, Vihdin ja Nurmijárven pitájissá (10 osa); 7. 0. Grotenfelt: Pohjois-Hámeen kielimurteesta
(12 osa) és végre 8. O. A. F. Lönnbohm: Jáásken, Kirvun ja osittain Rautjárven ja Ruokolahden pitájien Kielimurteesta (13 osa).
Ezen utóbbi dolgozat alapján imitt keleti Finnország *)
nyelvének néhány érdekes dialektikus sajátságát akarjuk meg
ismertetni.
x
) Az említett pitájá-k a viborgi kormányzóságban vannak. — A rövi
dítések magyarázata : A. — Antrean pitájá ; J. L. — Jüáski, Laitila falu ;
K. — Kirvu ; Bj.= Rautjárvi; Bj. N. — Eautjárviben Niskala falu ; BU. =
Euokolaks határa.
NYELVTUD. KÖZLEMKNYEK. XYI.
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Hangtan.
Tudvalevő dolog, hogy az a hang, melyet mi d betűvel
jelölünk, nincs meg a finn népnyelvben; ezt a hangot és betűt
használja ugyan a finn irodalmi nyelv, sőt a svéd nyelv által
befolyásolt művelt osztály nagy része d-nek is ejti, de a nép úgy
sehol sem ejti. Nagyon valószínű, hogy a finn nyelvben is meg
volt hajdanában a d hang, de ez idő múltával olyasféle hanggá
gyengült, mint a milyennek sebes ejtéskor a pedig szóban a d
hangzik, azaz r-hez közeledő hanggá, a melyet Finnország egy
részében csakugyan tisztán r-nek is ejtenek; más részében meg
Z-nek hangzik, de az ország legnagyobb részében meg egészen
kiveszett a d hang; így pl. írják: en tiedii, és mondják: en tiedd,
vagy en tiera, vagy en tieid, vagy en tied.
Az említett pitájá-k beleesnek abba a határba, melyen belül
a d hang nem létezik, tehát ott sem r-nek, sem Z-nek nem ejtik.
Az / hang, mely az irodalmi finnségben nincs meg, de
némely dialektusban kölcsönvett szavakban (pl. flikka, leány;
frouva, asszony) előfordul, — itt nem található; helyette a szó
elején v, nagy ritkán p is használatos, pl. porpanattu =! svéd
förbannad, átkozott; a szó belsejében hv áll / és ff helyett,
pl. kohvi, az orosz ko$e, kávé szóból.
A diphthongusokban is van eltérés; az i-vel végződőkről
nincs ugyan semmi megjegyezni valónk, de a következők: uo, yö,
ie, eu, ey, melyek az irodalmi nyelvben csak az első szótagban
fordulnak elő mint diphthongusok, a többiekben pedig külön
hangokként ejtődnek, itt előfordulhatnak akármely szótagban,
pl. sannuo, ir. sanoa, mondani [K.] Sőt Ej.-, Rll.- és K.-ban elő
fordul két olyan diphthongus is, melyek az irodalmi nyelvben
éppen nincsenek meg, nevezetesen: ao és eo, pl. paoss menekvés
ben ; keoss rakásban. — Ezenkívül találni oa és ed diphthongusokat is, általában az irodalmi nyelv ati-ja és ad-je helyén, péld.
oamu = aamu reggel; ped = pad fej.
Egészen eltér ezen dialektus az irodalmi nyelvtől abban,
hogy triphthongusokat is használ, nevezetesen a következőket:
uoi, pl. nuoi = nőin úgy; juoiss =joessa, a folyóban;
yöi, pl. ty'ói == työni munkám; oai, pl. moai == maani földem;
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eiii, pl. pecii = pááni fejem;
iei. pl. tiei = tieni utam.
A szó végéről ezen dialektus szívesen el szokta vetni a rövid
vokálisokat, de még nem rendszeresen; a mondat végén és vers
ben rendesen megmaradnak a szóvégi vokálisok. A mi a köze
lebbi adatokat illeti:
a és a elesik általában a ragok végéről, ha nem következik
rá aspiratio, pl. 1. némelykor egytagú szavak partitivusából és
általában a partitivusból, ha a í előtt h, l, n, s, t áll, így süt =
siita abból; hant = hanta őt; miest = miestá embert; ykskolmatt = yksikolmatta huszonegy; 2. az inessivusból, pl. Viipuriss Viborgban; 3. elativusból, pl. kovast keményből; 4. adessivusból, pl. kirkoll templomnál; 5. ablativusból, pl. kirkolt tem
plomtól; 6. essivusból, pl. koton otthon; 7.az úgyn. excessivusból
(1. alább), pl. kotont =z kotonta; 8. egyes partikulákból, pl. vaikk,
ámbár; ett, jött hogy; mutt de; kautt által stb. — Megjegy
zendő, hogy ha a többesszámi partitivusból egészen kiesett a t, és
a többesi i a partitivus a-jával ja-\& egyesülne, az a egészen
elesik, hacsak birtokosrag nem követi, pl. talloi = tolója házak. —
Némelykor aspirátiós a is kiesik, pl. ann olla = anna olla hagyd
lenni, hagyd békében.
o és ö elesik: rendszerint csak a -ko, -kö kérdő szócska
végéről, pl. jok sie maiit = joko siná menet, már te mégy ?
u és y elesik: a participium praeteriti passivi képzőjéből,
ámbár a teljes alakokat is használják, pl. pistett — pistetty szúrt.
— Néha elesik még az M-végű igék praeteritumának egyesszámi
3. személyéből, miután megelőzőleg már az -i elkopott, péld.
amp = ampui lőtt (lőve); koat = kaatui elesett (elesek).
e elesik: rendesen az allativus ragjából, pl. toll ennek;
rannal parthoz. Továbbá a -ne (nen) végű egyes számi nominativusokból, pl. snomalain finn (e h. -lainen); tóin másik (e h.
toinen).
i elvész : a nominativusban, habár néha két mássalhangzó
áll is előtte, pl. loh lazacz; vek szán; lum hó. Továbbá a -sti
végű igehatározókból, pl. kovast keményen. — Mindig elvész a
praeteritum egyesszámi harmadik személyének végéről, pl. valvo
virrasztott (virraszta); anto, adott (ada); hasonlóképen conditionalisban, pl. veié, vinne; antas adna.
7*

1
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Szó közepén ritkán vész el hangzó egyéb esetekben, mint
az irodalmi nyelvben; de mégis említendő azon eset, mikor -se
végű tő többesi nominativusából kiesik az e, pl. hevost lovak
(e h. hevosét); és az u, y elveszése a -nut, -nyt nomen verbale
képzőből, j)\.~ oppint tanult; saant kapott; tiennt tudott; naht
(=ndhnyt), látott.
De azután az is előfordul, hogy ezen megrövidült alakokhoz
egy u, y járul, pl. tehty (=tehnyt) tett; ndhty (=ndhnyt)
látott;
tarvinntu ( = tarvimiut) szükségelt.
Más esetekben is előfordul, hogy egy hangzót hozzátolda
nak a szóhoz, s ezen bővebb alak néha a szó eredetibb alakjának
tekinthető; pl. oni = on kylld, on varmaan (van bizonya : niini =
niin úgy; ndini — ndin így; '-— az igék első személyében:
saini = sain kaptam (kapék); vieni = vien viszek.
A hangzók változásánál több nevezetes eltérést lehet észre
venni az irodalmi nyelvtől.
Tudjuk, hogy ha no diphthongusra i következik, az irodalmi
nyelvben új diphthongus: oi keletkezik, de itt az uo egészen meg
marad s az i-vel triphthongust képez a tuo (az) mutató névmás
többes-számában, pl. naoiss azokban.
Az első személyi birokosrtag, mely itt -i alakban fordul elő,
szintén nem idéz elő semmi változást a diphthongusokban és a
hosszú hangzókban, pl. työi = ty'óni munkám; padi — pddni
fejem.
Az úgyn. összevont tövű szavak végéről ezen rag előtt elvész
az egyik hangzó, pl. vierai = vieraani, vendégem.
A többes számi -i előtt a tő a-ja vagy d-je a többtagú sza
vak végéről mindig elesik, pl. haraviss = haravoissa gereblyékben.
Az e mind a nevekben, mind az igékben i-re változik a vagy
d előtt, pl. valkia ==" valkea tűz; pehmid = pehmed puha; koskia
és koskea érinteni. — Ej.-ben az így támadt ia, iá már összevo
nódott ii-vó, pl. koskii = koskea; ruppiin = rupean kezdek. —
Szintén ii-vé változik az ia, ia az egyes és többes-számi partitivusban, pl. miehii = miehid férfiak.
Az ie mindig w-vé vonódik össze a többes szám genitivusában, pl. miehii = miehien férfiaké; pahempii == pahempien roszszabbaké. '--•".
Mikor az irodalmi nyelvben a praesens egyes-számi 3. sze-
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mélye ee-re végződik, ezen diatektusban oo-t vagy öö-t találunk,
pl. tekköö = tekee tesz; lukkoo = lukee olvas.
,
A hol az irodalmi nyelvben a partitivusi -a, -o-végű tőhöz
járul, itt az így keletkezett oa helyén uu-t találunk, pl. kottuu =
kotoa hazulról; ulkuu = ulkoa kivűlről; másutt meg oo-t, péld.
peltoo = peltoa szántóföldet; hienoo = hienoa finomat. Az infinitiyusban oa helyén szintén uu-t oo-t találunk, de néhol uo-t is
(K.-ban és Rj.-ban).
Az ua szintén uu-vá vonódik össze a partitivusban és infinitivusban; K.-ban wo-vá is változik ; — hasonlóképen az yd-—yy-vé,
és öci—öö-vé.
Néha az ?(o, yd és ie is összevonódik mi, yy és n-vé, péld.
syyvvd = syödci enni; juuvva = juoda inni.
K.-ban és Ej.-ban az aa és ad — oa és ed-vé lesz, mint Kar
jaiában és Savóban, pl. oamu = aamu reggel; vedrd — vddrd
hamis; -r-> azonban ez sohasem történik az illativusban.
Az á'e-ből Jááskiben némelykor ad lesz, ha a két hangzó
k, t vagy n kiesése folytán került egymás mellé, \A.,,mddss —,
mdessd dombban; kddss = kddessd kézben; mddt — menet v. mdnet
mégy.
A frequentativ -l képző előtt álló e mindig i-vé változik, ha
előtte a, d, o, ö, u vagy y áll, pl. kokkoiloo.= kokoeUe v. kokoilee
gyűjtöget.
A legnevezetesebb hangzó-váltakozások a következők :
d — e, pl. mdnen = ménen megyek; kdsy — kesy szelid.
i — a, pl. kitkera — kaikéra keserűi
e — i, pl. kyntell'= kynttild gyertya.
:••'..
ö — e, pl. pöldstyy — peldstyy megijed.
u — i, pl. kipuna — kipind szikra.
a — i, pl. sisdlisko ~s.: sisilisko gyík.
a — o, pl. lapia = lapio kapa.
i — o, pl. pulii = pullo palaczk,
„ i — y, pl. lyhti = lyhty lámpa; hdvitö = hdvytön szemtelen.
o — e, pl. viimo = viime utolsó.
y — i, pl. lampymd = lampimd meleg.
u — p, pl. kirjuttaa = kirjo(i)ttaa írni.
Néha rövid hangzót mondanak hosszú vagy diphthongus

helyett:
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a — aa, pl. maViskuu = maaliskau márczius.
á — ad, pl. kdrme = káárme kigyó.
u— uú, pl. sunta = suunta irány.
Es megfordítva:
uo — o, pl. juohtuu = johtuu jut.
yö — y, pl. ryöhtyy = ryhtyy belefog.
M á s s a l h a n g z ó k . — Szó elején soha sem fordul elő két
mássalhangzó, mint némely dialektusban. De a szó közepén
mégis találni oly konsonans-csoportokat, melyek az irodalmi
nyelvben vagy más dialektusokban szokatlanok; nevezetesen:
ki, pl. kakla (gúnyolásra használják).
kr, pl. kokra = kaura zab.
tr, pl. atra — aura eke; putro = puuro kása.
pl, pl. naplii ugrál.
pr, pl. kopra = koura marék.
ts, pl. hitsi = hitto ördög. Külömben az irodalmi nyelv
te-jének itt ss felel meg, pl. messá = metsa erdő; kassoo =
katsoo néz.
rl, pl. paperloi papirosok.
nj, pl. minjd — minid meny.
Szó végén állhat majdnem valamennyi mássalhangzó, neve
zetesen a rendeseken kivűl:
h: loh lazacz | k: rek szán; suntak vasárnap | m : lum h ó ;
nim név | p : papp pap | v : talv tél; ov ajtó stb.
A következő hangok: l, n, r, s, t palatizálódnak, ha i követ
kezik utánuk, és nem előzi meg őket mássalhangzó, pl. tul'= túli
tűz: maii = meni mene; ved = vési víz.
A mi a mássalhangzók gyengülését illeti, az általában úgy
történik, mint az irodalmi nyelvben; de megjegyzendő, hogy
azon szótagok, melyeknek végéről egy mássalhangzó elveszett,
mindazonáltal zárt számba mennek, pl. uko = ukon öregé; kovemmi = kovemmin keményebben. Ellenkezőleg: nem gyengül a
mássalhangzó, ha az essivus vagy excessivus ragja teszi a szó
tagot zárttá, pl. pappin = pappina papul; kotont = (kotonta
kotona-ta).
Sajátságos tünemény a mássalhangzók megnyújtása. Minden
mássalhangzó meghosszabbodik, a szó belsejében, szótag elején,
ha előtte rövid, hangsúlyos vokális áll, utána pedig hosszú vagy

LÖNNBOHM : K.-FINN TÁJBESZÉDEK ISMEKETÉHEZ.

103

diphthongus, pl. rahhaa — rahaa pénzt; sijjaa — sijaa helyes;
makkaa = makaa fekszik stb.
A többi mássalhangzó-változásról meg kell jegyezni, hogy;
l, r, s nem assimilálódik a rája következő w-nel, ha e esett
ki közülök és hosszú vokális következik rájuk, pl. pesneet = pesseet
mostak. — Ha a gyengülés folytán nn jő létre, ez megrövidül,
pl. parana — parannan gyógyítok ; emdndlt = emdnnáltd háziaszszonytól. — t sohasem marad meg a többtagú szavak partitivusában, mint néha az irodalmi nyelvben és más dialektusokban.
Mássalhangzók elveszése:
n: ndht = ndhnyt látott; teht = tehnyt tett; umero = numero
szám.
I: oon, oot, ootta, ei oo = ölen vagyok, ölet vagy, ölette vagy
tok, ei ole nincs.
n: miu = minun enyém; siu = sinun tiéd. A szó végéről az
n rendesen elvész hosszú hangzó után, néha az igék első szemé
lyéből, az instructivus- és adverbiumokból is.
Váltakozások. Szó elején:
h—A;: hipene—kipene (kipind) szikra, kevéske.
/ — r: loju — roju heverés.
p — k: pohmelo — kohmelo mámor.
Szó közepén : l — r : torppaV = torppari zsellér ; kulkku =
kurkku torok j m — s : tylmd = tylsd tompa J m — v : rosmo =
rosvo rabló | p — v: kepid•'— keved könnyű.

Alaktan.
Névszók.
A sajátszerű s z ó k é p z ő k közül megjegyzendők a követ
kezők :
1... -nta, pl. juonta ivás, sybntd evés.
2. -nki, -nko, pl. kulunki költség, aavinko (= aavikko) tisztás
(az erdőben), nyilt víz.
3. -kki, pl. mdnekki költség.
4. -oo, pl. hautoo-maa temető.
5. -ookse, pl. vastoos felelet, takoos jótállás (írod. vastaus,
takaus).
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6. -okse, pl. vahvistos erősítés, kirjutos írás.
7. -kko, pl. askelikko = askelikas nyomok (askelikko-tie =
gyalogút, ösvény).
8. -likas, pl. puhelikas — puhelias beszédes.
9. -liakas, pl. puheliakas u. a.
A comparatióról megemlítendő, hogy a jááskii dialektus
használja ugyan mind a comparativust, mind a superlativust, de
az utóbbit nagyon ritkán. — Még megjegyzendők a következő
eltérő fokozások: hyvci j ó : comp. hyvemp (de paremp is), sup.
paras ; pitká hosszú : comp. pittemp, sup. piti; lyhyt rövid: comp.
lyhvemp, lyhveemp, lyhviemp (K.) és lyhemp ; superl. lyhvi. .
A superlativust, mint mondtuk, nagyon ritkán használják
és leginkább csak az -a és -ea végű kéttagú szavaktól képezve,
mint makkéi legédesebb, vanhi legvénebb. (Az n elveszéséről már
fönnebb szóltunk.) De sokkal szokásosabbak a nyugati dialektu
sokban is használatos superlativusok, melyek úgy alakúinak, hogy
a comparativus elé kaikkei v. kaikkii erősítő szó (v. ö. mendtől)
járul, pl. kaikkei matalamp legalacsonyabb; kaikkii vákevámp
legerősebb. Ezt az erősítő szót néha igazi superlativus előtt is
találni, pl. kaikkei vanhi legöregebb. Ej.- és K.-ban úgy is képezik
a superlativust, hogy a kaikkii szót a positivus elé teszik, péld.
kaikkii kallis legdrágább, kaikii vakévá legerősebb.
A n ó . v r a g o z á s r ó l a következőket jegyezhetjük föl.
Az irodalmi nyelvben használatos többesi képzőkön kivűl előfor
dul itt még egy harmadik: -loi is, pl. taloloi házak; piilöi fogak.
A casusragok a következők:
Egyes-szám.

-.

BJ:;v ;!;

Nom. — — —
acc. és gen. -n vagy semmi.
part.
-ta, -a, -ja.
iness.
-ss, -ssa.
. elat, :,: '
-sí, -Sta.
illat.
-he, -se, hosszú hangzó + he, vagy semmi.
adess.
-II, -lla. .
ablat.
-It, -Ita.
állat.
-I, -le.
ess.
-n, -na, -nna.
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transl.
prolat.
abess.
instr.

105

-nt, -nta *).
-ks, -kse.
— nincs,
-ta\ -tta.
—semmi, ritkán ni'.
Többes-szám.

Nom.
gen.
part.
iness.
elat.
illat.
adess.
abl.
állat.
ess.
exc.
transl.
prolat.
abess.
comit.
instr.

-t.
-te(n), -ihe, -je, -ii, ei,
vagy semmi.
•ita, -ja, -ii, -i.
•iss, -issa.
-ist, ista.
-ihe, -i, -ise.
•ill, -illa.
-ilt, -ilta.
-il, -ile.
-in, -ina, -innak
-int, -inta.
-iks, -ikse.
-isse, -ihte, -ite.
-ita', -itta.
-ine.
-i, -in, -ni\

Egyes-sz.
pad fej
Nom.
gen. és acc . pad, pddn (K.)
part.
pddtd, pddt (ritkán)
iness.
paas
elat.
pddst
padhd
illat.
pddll
adess.
ablat.
padit

x

- ,r
-loihe, -loi.
-loi, -lója.
-lois, loissa. "
•loist, -loista.
-loihe, -loi.
-loill, -loilla.
-loilt, -loilta.
-loil, -loile.
-lóin, -loinna.
-loint, -hinta.
-loiks, -loikse.
nincs.
-loitd', -loitta.
-loine\
nincs.

Többespddt
g. pdihe, acc. pddt
pditd, pdit
pdiss
pdist
pdihe
pdill
pdilt

) Az excessivust Ahlqvist említette föl legelőször a viborgi és ingermanlandi népnyelvből. A -nta rag a -na (ess.) és -ta (abl., part.) összeté
teléből származott, és jelentése valamiből kijövetel.
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állat.
ess.
exc.
transl.
abess.
instr.

Nom.
acc.
gen.
part.
iness.
elat.
illat.

adess.
ablat.
állat.
ess.
exc.
transl.
abess.
comit.
instr.

Nom.
acc.
gen.
part.
mess.
elat.
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pácil(e)
pádn, pddnd (Ej.)
pddnt(d)
pddks
pddtd',pddttd(R}.K.)
pad
prolat.
comit.

paljas puszta
paljaa
paljaa
paljasta
paljaas
paljaast
paljaase
paljaahe
paljaa (K.)
paljaall
paljaalt
paaljaal(e)
paljaan(na)
paljaant
paljaaks
paljaata'
paljaatta
—
—

jalka láb
jala(n)
jala(n)
jalkaa
jalkoa
jalass
jalast

pdil(e)
pdin
pdint
pdiks
pditd, pdittd
pdi
pdisse
pdine.

paljaat
paljaat
paljaihc
—
paljaiss
paljaist
paljai(hi)

paljaill
paljailt
paljail(e)
paljain(nay
paljaint
paljaiks
páljaita'
páljaitta
paljaine
paljai.

jalat
jalat
jalkoi(he)
jalkoi
jaloss, jaloss (?)
jalost (?)
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illat.
adess.
ablat.
állat.
ess.
exc.
transl.
abess.
instr.
comit.

jalkaa
jalkaahe
jalall
jalalt
jalal(e)
jalkan(na)
jalkant
jalaks
jalata'
jalatta
jala
—

Nom.
acc.
gen.
part.
iness.
elat.
illat.

talo ház
talon
talo(n)
talloo, talloi (Ej. N.)
taloss
talost
talloo
talloohe (I. L.)
adess. taloll
abl.
tahit
állat,
talol(e)
ess.
talon(na)
exc.
talont
transl. taloks
abess. talota*
talotta (K. Ej.)

comit..

Nom.
acc.
gen.
part.
iness.

—

nim név
nime(n)
nime(n)
nimmii
nimmess

jalkoi
jalkoihe
jaloll
jalolt
jalol(e)
jalkoinn(a), jalkonn(a)
jalkont
jaloks
jalota'
jalotta
jaloi
jalkone-, jalkone- (?).

talot
talot
talloi, taloloi
talloi, taloloi
taloloiss
taloloist
talloi(he)
taloloi(he)
taloloill
taloloilt
taloloil(e)
taloloin(na)
taloloint
taloloiks
taloloita
taloloitta
taloné-, táloloine-.

nimet
nimet
nimmii, nimilöi(he)
nimmii, nimilöi
nimiss, nimilöiss
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nimest
nimee
nimmeehe
nimell
nimelt
nimel(e)
nimen(na)

exc.
niment
transl. ?iimeks
abess. nimeté*
nimettá •
comit.
—

nimist, nimilöist
nimmii, nimilöi (he)
nimmiihe
nimill, nimilöill
ilimiit, nimilöilt
nimil, nimilöil
nimin(ná)
nimilöin(ná)
nimint, nimilöint
nimiks, nimilöiks
nimita', nimilöitá'
nimittd, nimilöittá
nimilöine-

Nom.
acc.
gen.

lyhvet
lyhvet
lyhvii

adess.
abl.
all.
ess.

lyhyt rövid
lyhve(n)
lyhve(n)
part. lyhytta •
mess. lyhvess
elat.
lyhvest
lyhvee
ül.
lyhveehe
adess. lyhvell
ablat. lyhvelt
all.
lyhvel(e)
ess.
lyhven(na)
exc.
lyhvent
transl. lyhveks
abess. lyvetcC
lyhvettá

Nom.
acc.
gen.
part.
iness.

hevone ló
hevose(n)
hevose(n)
hevost
hevosess

stb.

lyhviss
lyhvist
lyhvii
lyhviihe
lyhvill
lyhvilt
lyhvil(e)
lyhvin(na)
lyhvint
lyhviki
ly hinta'
lyhvittá
lyhvinehevos(e)t
hevos(e)t
hevosii
hevosiss

stb.
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Nom.
acc.
gen.
part.
iness.

penm penm
penni(n)
penni(n)
pennii
penniss
stb.
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pennit
pennit
pennilöihe
pennilöi, pennilöisii
pennilöiss
stb.

A s z á m n e v e k r ő l a következőket jegyezhetjük meg:
Használják az ykskolmatt, kaksneljdtt (huszonegy, harminczkettő) stb.-féle alakokat is, de gyakoribbak a kakskymment yks,
kolmekymment kaks-iéle alakok.
A sorszámokat elsőtől tizedikig, valamint a sata száz és
tuhat ezer szavaktól úgy képezik, mint az irodalmi nyelvben,
csakhogy ezeknek is némileg eltérő az alakjuk: ensimdine első,
toine második, kolmais harmadik, neljdis negyedik, viijjeis ötödik,
kuuvveis hatodik, seissemdis hetedik, kaheksais nyolczadik, yheksdis., kilenczedik, kymmendis tizedik. A többieket következőleg
képezik : 1. 11—19-ig vagy úgy mint az irodalmi nyelvben, vagy
pedig a második szó után teszik a képzőt, péld. kakstoistais,
viistoistais (= kahdestoista 12-ik, viidestoista 15-ik). — 2. a teljes
tízeseknél -is járul a tizeshez, pl. kakskymmendis 20-ik, viiskymmendis 50-ik (=kahdeskymmenesi viideskymmenes). — 3. a tízesek
közt lévők kétfólekópen keletkeznek: vagy úgy, hogy a képző a
partitivusban levő számnévhez járul, pl. ykskolmaitais 21-ik
(= ykdéükolmatta), vagy pedig mindegyikhez ilyenformán: kuuv
veis kymmendis kuuvveis ( = 66-ik).
N é v m á s o k . A személynévmások a következők: mie én,
sie te, had (hed) ő; myö mi, työ ti, hyö ők. Ragozásuk a követ
kező :
Egyes- sz.

Többes-sz.

Nom.
sie
gen. acc siu

had
hdne(n)

Nom.
gen.

part.
iness.
elat.

hanta
hdness
hanest

acc.
part.
iness.
elat.

sinnuu
siuss
siust

työ
tei, teijje
teijjd(n)
tejjat
teitd
teiss
teist

hyö
hói (he)
hói, höijjd(n)
höijjdt, hyö
höitd
höiss
höist
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illat.

sinnuu

hánnee

adess.
abl.
all.
ess.
exc.
transl.

siull
siult
siul(e)
siun
siunt
siuks
(sieks)

hánell
hánelt
hánel(e)
hánen
hánent
háneks

illat.

teihe
teihi (?)
adess. teill
ablat. teilt
állat. teil(e)
ess.
tein(ná)
exc.
teint
transl. teiks
(työks)

höihe
höill
höilt
höil(e)
hőin (na)
höint
höiks

A birtokos személyragok a következők:
Egyes-sz.

Többes-sz.

1. szem. -i, -in, -n
-na, -ne
2. »
-is, -s, -s
-(e)na, -(e)ne
3. »
-se, -(e), -(e)se
-se, -(e), -(ejse.
A mutató névmások ezek: tcia, tea, ritkán tárná ez; taa, toa,
tuo az; se az; többes-számban: náá, naa, noa, ne. Eagozásuk
kevéssé tér el az irodalmi nyelvtől.
A relativ névmások: miká mi, joka, kuka, ken ki. Eago
zásuk :
Egy.-sz. nom.
miká, kuka, ken.
»
gen. acc. mingá(n), kunga(n), kenne(n).
»
part.
mitá, kuta, ketá.
»
iness.
miss, kuss, késs stb.
Több.-sz. nom.
mitká, katica, ketká stb.
A joka névmás ragozása olyan, mint a miká-é, de többes
száma és egyes-számi genitivusa (jonga) nem használatos.
A kérdő névmások a következők: kuka ki, miká mi, ken ki,
kump(i) melyik, kumpane melyik ? Ezekhez gyakran egy s-t csa
tolnak erősítésül; pl. kennes tuo on ? kié az ? — Ezeken kivül van
még egy különös kérdő adjektivum: mittus v. mittys (Ej.), mely
nek mittune mellékalakja is van.
A határozatlan névmások közül a következőket használják:
1. jokkuu = joku valami, valaki, valamely; kiki, akárki i s ;
% jomp(i), igen ritka; 3.jomp(i) kump(i) valamelyik; k.jokkii =
jokin valaki, valami, valamely; 5. miká csak valami, valaki is ;
használatos tagadó mondatban, gyakran úgy, mint a mikáán szó
az irodalmi nyelvben; 6. mikii = mikin akárki, -mi; 7. kuka

k
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valaki; 8. kukkii = kukin minden, mindenki; 9. kump(i) ;
10. kumpane melyik a kettő közül, nagyon közönséges; 11. ken
valaki, használatos tagadó mondatban, kérdésekben és úgy, mint
az irodalmi nyelvben joku; lQ.joka mindenik; 13. jokkaine u. a.;
14. moni néhány, sokan; 15. monjas [ritka]u. a.; 16. monjahta
ugyanaz; 17. muu más; 18. muutama néhány; 19. molemmat,
mindkettő; 20. kaikk(i) mind; 21. sama ugyanaz; 22. usia v.
ussii sokan, többen ; 23. usiamp és ussiimp u. a., ritkább mint az
irodalmi nyelvben; 24. yks =z sama, eras egy; 25. toine m á s ;
26. erás egy (ritka).

I

géh.

A különösebb i g e k é p z ő k közül fölemlítjük a követ
kezőket :
-koi, pl. teipakoip (teipaa könnyű léptekkel jár).
-loi, pl. kulkkaloip (? talán = ténfereg).
-sse, pl. havasié = havaitsee észrevesz.
Az alanymutató s z e m é l y r a g o k ezek:
Egyes-sz.

Többes-sz.

1. szem. -(n), -ni'
-mmee, -me
2. »
-t, -', -s
-tta, -tto
3. »
-p, -pi, -pi1
-t, -vat.
A módokra és időkre nézve megjegyzendő :
Az indicativus imperfectumának képzője -si a többtagú
igékben, ha t. i. a praesens és imperfectum külömben egyenlő
volna, pl. haravoisiit gereblyéltek (-lének).
A futurumot tulla (jönni) és olla (lenni) igével írják körül,
tehát ép úgy, mint az irodalmi nyelvben. Ettől eltórőleg olőfordúlnak efféle futurumi alakok i s : mie oisin saapa (mind olisin
saava) kapni fognék; olin saapa kapandó valék; ölet ollut saapa
kapandó voltál vala; liennee ollut saapa kapandó lett legyen.
Az imperativus a passivumban nem fordul elő.
Eagozási példák:
saa kapok
saat
saap(i)

Indic. prae*sens
soa(n) (K. Ej.)
soat
soap(i)

ota(n) veszek
otat
ottaa
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saahaa x)
saatta
saavat

soaha1)
soatto
soavat

sai(n)
sait
sai
saatii1)
saitta
saivat, sait (K.)

otetaal)
otatta, -tto (Ej. N.)
ottaat.

Praet eritum.
oti(n)
otit
ott(i)
otettiix)
otítta, -tto (Ej. N.)
ottiit, ottivat

Concessivus.
saane(n), soane(n) (K.)
ottane(n)
saanet
ottanet
saanoo
ottanoo
saatanee
otettanee
saanetta, -tto (Ej- N.)
ottanetta, -tto (Ej. N.)
saanoot
ottanoot

saisi(n)
saisit
sais
saatas
saisitta,
saisiit

•tto

Conditionalis.
ottasi(n)
ottasit
ottas
otettas
ottasitta, -tto (Ej. N.)
ottasiit

I m p e r a t i v u s és o p t a t i v u s .
saa', saas (Eli.)
: ota'
saakoo
'
ottakoo
saaha (myö)
—
saakaa
ottakaa
saakoot
ottakoot ..
1
) A többes-számi első személy rendes alakja helyett legtöbbnyire
az impersonalis (úgyn. passiv) alak használatos, úgy mint az orosz karjalai
dialektnsban is, csakhogy ez utóbbiban az impersonalis alak a többe si
3. személyre is vonatkozik.
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N o m i n a v e r b á l i a.
saapa, ottava.
saatava, otettava.
saant (plur. nom. saaneet), ottant.
saatu, otettu.
saaha : saahakse-,
ottaa, ottoa: ottaakse-, ottoaksesaahess
ottais
saahe
ottai
saama: saama(n)
ottama(n)
saamass
ottamass
saama st
ottamast
saamaa
ottamaa
saamall
ottamall
saamalt
ottamalt
saamal(e)
Mtámale
saamata\
ottamata1
v. saamatta v. ottamatta.
saamine, ottamine ; part. saamist, ottamist.
saamofijsilla-, ottamoisilla-, -Ita, -lle.
Passivum:
Ind. praes. saahaa, otetaa.
Praeteritum saatii, otettii.
Concessivus saatanee, otettanee.
Conditionalis saatas, otettas.
Optativus saatakoo, otettakoo.
A r e f l e x i v igék képzője ezen dialektusban -i és -itu,
melyek közül az első szótagzárást és mássalhangzógyengülést
eszközöl. A mi ragozásukat illeti, megemlítendő a -kse képző,
mely a praesens egyes-sz. 3. személyben fordul elő, pl. lasseikse
= laskeksen ;• heitciikse. Ragozási példák:

lassei(-n), heitiiin
lasseit, heitait
lasseip, heitciij) v.
lasseikse, heitáikse

I n d i o. p r a e s e n s .
lasseitaa, heitaijjaa
laseitta, (-tto), heitáittá, (-tt'ó)
lasseivat, heitáivát
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Praeteritum.
lasseisi(n), heitdisi(n)
lasseisit, heitáisit
lasseis, heitdisii

lasseitii, heitditii
lasseisitta (-tto), heitáisittá (-ttö)
lasseisiit, heitdisiit.
Concessivus.
lasseine(n), heitdine(n)
lasseitanee, he'tditdnee
lasseinet, heitdinet
lasseinetta, (-tto), heitdinettd
lasseinoo, heitdinöö.
(-ttö)
lasseinoot, heitdinööt.
Conditionalis.
lasseisisin, heitdisisi(n)
lasseitas, heitditds
lasseisisit, heitdisisit
lasseisisitta, (-tto), heitdisisittd
lasseisis, heitdisis
(-ttö)
lasseisisiit, heitdisisiit.
I m p e r a t . ós o p t a t .
lassei, heitdi1
lasseikaa, heitdikdd
lasseikoo, heitdiköö
lasseikoot, heitdikööt.
N o m i n a v e r b á l i a.
lasstiva, heitdivd
lasseijjess, heitdijjess
lasseitava, heitditdvd
lasseijje, heitdijje
lasseint, heitdint
lasseima, heitdima (ss, -st stb.)
lasseittu, heitditty
lasseimine, heitdimine
lasseijja, heitdijja (-kse)
lasseimisilla- (-Ita, -lle), heitdimöisilld- (-Ita, -lle).
Passivum:
Indic. praesens. lasseijjaa, heitdijjdd.
Praeteritum lasseitii, heitditii.
Concessivus lasseitanee, heitditdnee.
Conditionalis lasseitasii, heitditdsii.
Optativus lasseitakoo, heitditdköö.
A t a g a d ó ige alakjai a következők: en, et, ei; ei myö
(=emme), ettd v. ettö, ei ne v. ei hyó.
Aclverbiinnoh.
Az adverbiumképzök közül megemlítjük a következőket :
-st, pl. ihmeest csodálatosan, pirust ördögien; — luultavist
valószínűleg.
-stelle, pl. monistelle gyakran.
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-ti, pl. yhdti folyvást; huoleti gond nélkül stb.; de: áánetá
és nem áaneti szótlanul, mint az irodalmi nyelvben.
-llo, pl. millo = miliőin mikor, sillo = silloin akkor.
-no, pl. taano = taannoin múltkor, muino= muinoin hajdan.
-si, pl. sekasi == sekasin vegyest.
-sn, pl. jalkasii = jalkasin gyalog, takasii = takaisin vissza.
-ítai, pl. runottai = runon mukaan vers szerint.
-tukse, pl. rinnatukse = rinnatusten egymás mellett.
-Mm, pl. pádlekkdi egymás fölött.
Praepositióh

és postpositiók.

l

)

(ala) : all, alt, ala', alasse, alakse | (es?^): iell, ielt, iel(e),
ettee, enne \ (jálki): jálell, jálelt, jdlkee \ kané | kautt \ keralla, péld.
miu kerallai velem | (keski): keskess, keskest, keskee, kese | (kohta) •
kohall, kohalt, kohal(e), kohtaa, koht \ (liki, likkee): lik, likkeell, likkeelt, likkeel(e) \ (luo): luon, luont, luo\ luokse \ (Idpi): lap, lavite1,
Idvitte | (muka,) : mukaja- (part. sing.), muvass, mukkaa \ (myö) :
my'óte, m,yös \ (pitkd) : pitki \ (pcrá) : peráss, perdst, perüd \ (puoli):
puoll, puolt, puolest, puolell \ (pád) : pádll, padit, pddle, pááss,
pddst, pdáhd, pdisse, pddlisse, pái \ (seka): seass, seast, sekkaa I
(sivu): sivasse \ (toka) : takan, takant, taisse, taa\ taakse \ táhe =
tdhden | (vasta): vastass, vastaa, vaste \ (vieri): vieres, vierest,
vieree \ (vdli): váliss, válist, vállii j (yli): yV, ylisse, ylite11 \
ympár.
CoTbjunctiók.
Ezekről a következőket lehet megjegyezni:
ja (és) használatos úgy is, mint az irodalmi nyelvben myös
(szintén), pl. mie tule ja — miná tulen myös én szintén eljövök
-kii = -kin, némely szónál csak -i, pl. siellái — siellákin, jonnai =
jonakin \ -ha,, há = -han, -hán | kans = myös \ aivastee = ainoastaan \ ta i— tai = joko — taikka | kai = kuin ; ko, ku = kun | seka,
némelykor = mutta \ mutt = mutta \ arvollee = kuitenkin \ ett =
ettá ; jött =jotta.
. t
x
) Kern tartottam szükségesnek lefordítani ezen névutókat, valamint
a kötőszókat sem, mert alakjuk nem tér el annyira az irodalmi alaktól,
hogy könnyen föl ne lehetne ismerai. Fordításukat mindenki megtalál
hatja Budenz nyelvtanában.
8*
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Nyelvmutatványok.
(Jááskestá). Kerra(n) ajo kuningas maatietá myöte, tilt tuva
ettee, avas ikkuna(n) ja ajo hevose(n) páá ikkunast sissaá. Sitt kysy
had ikkunast: „onks tááll ketá t" Yks poika vastas uuni(n) padit:
„on puol miest ja puol hevost". Kuningas kysy taas pojalt: „miss
siu issdis on ?" — „Lintui ampumass, kuolleet messáá heittdd ja
elávát kottii tuop". — „No, miss áitis on?" „Áit niita leipiileipoo,
joita manna vuonna syötii". — „Missápás sisáreis on tu — „Had on
niita itkui itkemass, mitd manna vuonna nauro". Kuningas sano süt
pojal: „siu pittdd tulla selittámmáá vastooksiais, mutt ei pia tulla
vaate padi eikd Urna vaatteit(a), ei tietd myöte eikd tiepuolta, ei hevose(n) kans eikd Urna hevosetta."
Sit puki poika issecsepddleverkot, káipuki(n) selkáája ajo ojjaa
myöte kuninkaa hovvii. Kuningas kysy sitt hánelt: „mitenká sie sen
selitdt, ett tuvass ol puol miest ja puol hevost íu Poika vastas: „niihd
siell ol, mie oli(n) puol miest ja kuninkaa hevone, miká ikkunast
Jiasso, ol puol'hevost." — „No mitenkás sie sen selitdt, ko sannoit,
ett issdis on lintui ampumass, kuolleet heittdd messáá ja elávát kottii
tuop ?" — ,,Miu issái ol táitd (táilöi) kampaamass, kuolleet játti
messáá, elávát toi kottii." — „No mitenkás siu áitis niitá leipii leipo,
joita mánná vuonna syötii?" — „Áit leipo velkaleipii, mitká
mánn(á) vuonn(a) lainattii, ko ol huuno vuoé." — „No mites siu
sisáreis niitá itkui itki, mitá mánn(á) vuonn(a) nauro?" — Poika
vastas: „háá ol lapse(n) vuoteess."
Egyszer a király az országúton lovagolt; egy kunyhó elé ért,
kinyitotta az ablakot és az ablakon behajtotta a ló fejét. Azután
kérdezte az ablakon át: «van-e itt valaki?» Egy fiú felelte a kály
háról: «van egy fél ember meg egy fél ló.» A király megint kér
dezte a fiútól: «hol van az apád?»> — «Madárlőni van, a döglötte
ket az erdőben hagyja s az élőket haza hozza.* — «No, hol az anyád?»
— «Az anyám azokat a kenyereket dagasztja, melyeket tavai meg
ettek. » — «Hát a testvéred hol van?» — «0 azokat a sírásokat
sírja, melyeket tavai nevetett.» A király aztán mondta a fiúnak:
«neked el kell jönnöd megmagyarázni feleleteidet, de nem kell jön
nöd sem ruhában, sem ruha nélkül, sem az úton, sem az útfélen,
se lóval, se ló nélkül.»
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Aztán a fiú hálókat öltött magára, kecskebak hátára ült és
árokban lovagolt a király udvarába. A király azután kérdezte tőle:
«hogy magyarázod te azt, hogy a szobában (kunyhóban) fél ember
és fél ló volt?B A fiú feleié: «hiszen úgy volt ott, én voltam a
fél-ember, és a király lova, mely az ablakon nézett be, volt a fél
ló.» — <«No hogy magyarázod azt, mikor mondtad, hogy az apád
madárlőni van, a döglötteket az erdőben hagyja, az élőket haza
hozza?» — «Az apám tetveket fésült, a döglötteket az erdőben
hagyta, az élőket haza hozta.» — «No hogyan dagasztotta az
anyád azokat a kenyereket, melyeket megettek tavai ?» — «Az
anyám adósságkenyereket dagasztott, melyeket a múlt évben
kölcsönvettünk, mikor rossz esztendő volt.» — «No, hogy sírta a
testvéred azokat a sírásokat, melyeket tavai nevetett ?» — A fiú
feleié: «0 gyerek-ágyban volt.•>
II.
(Laitilan kyldstd.) Köyhd mies mari kerra(n) riitamiehe kans
oikeutee. Köyhd mies kai jala,ja rirsut ja evds-sakk olall,mutt herra
ajo karrill. Matkall sano köyhd mies: „ottakaa kdrriheend miu evdssdkki ja virsui", Herra ott ne kárrihee ja ajo ielt kestikievarrii.
Köyhd mies tul kirkol(e) ja ko ndk, ett kirko(n) övet olliit auki(i),
mari had kirkkoo. Siell kysy papp: „minne serikas mies joutu?"
Köyhd mies sano : „kestikievarrii". ,,Ei se joutunt kestikievarrii, se
mari helvettii", sano papp(i). — „Voi porpanattu, süt se vei miu
evdskonti(n) ja kenkdi helvettii".
A szegény ember egyszer a bírósághoz ment a pörösfelével,
A szegény ember gyalog ment, a saruk és az eleséges táska a vállán,
de az úr kocsin hajtott. Az úton monda a szegény ember: «vegyé
tek a kocsitokra az én eleséges táskámat és saruimat.» Az úr a
kocsijára vette azokat és előre hajtott a kestikievariba (ló-váltó
állomás). A szegény ember a templomhoz ért és mikor látta, hogy
a templom ajtai nyitva vannak, bement a templomba. Ott kérdezte
a pap : «hova jutott az a gazdag ember ?»A szegény ember monda:
«a kestikievariba*. «Nem a kestikievariba jutott, hanem a pokolba
mert,» monda a pap. — «Jaj az átkozott, akkor az én eleséges
táskámat és czipőimet is a pokolba vitte.»
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III.
(Laitilan kylástá.) Karhu ja jalopeura sattuit yhtee messáss.
Karhu sano jalopeural(e) : „meijjá ei huoli pelátá mittáá, mutt pittááhá miestd pelátá". Jalopeura sano : „ei meijjd(n) huoli miestákád pelütá. Ldhetddpds maa(n)tiel(e) /"• Süt hyö mdnniit kahe kese.
Vanha piika tul' höi(he) vastahee. Jalopeura kysy : „tááks se on se
mies?" Karhu vastas: „ei; taá onmiehe(n) vaimo". Süt tul paimepoika vastaa. Jalopeura sano taas: „onks taá se mies." Karhu vas
tas: „ei; taá on miehe taim". Sit tul' vanha sotamies. Jalopeura
kysy taas : „onks tdd se mies ?" Karhu sano: „on". Ko jalopeura
sen kuul', mán hdn miestá koht. Miehell ol pyssy ja miekka. Háá
amp silmile sitá jalopeuraa. Sit ott mieka tnpest ja alko hakata korvile. Süt hyo láksiit karkuu messááhe pois, salloohe. Süt jalopeura
sano karhule : „pittádhá miest(á) pelátá: ensi sylk silmile, ja sit ko
ott p(iru) veisse tupest, alko hakata korvile,jot korvat sápájiit."
A medve és az oroszlán összetalálkoztak az erdőben.
A med^e monda az oroszlánnak: «nekünk nem szükség félnünk
semmitől, hanem az embertől félnünk kell.» Az oroszlán monda:
«nem kell nekünk az embertől sem félnünk. Induljunk csak az
országútra!)) Aztán elmentek kettesben. Vén leány jött velük
szembe: «ez-e az az ember?»> A medve feleié: «nem; ez az ember
nek a felesége.)) Aztán pásztorgyerek jött szembe. Az oroszlán
megint monda: «ez-e az az ember?» A medve feleié: «nem; ez az
embernek csirája.» Aztán egy vén katona jött. Az oroszlán
megint kérdezé: «ez-e az az ember?» A medve monda: «ez.»
Mikor az oroszlán ezt meghallotta, feléje ment az embernek.
Az embernek volt puskája és kardja. Szembe lőtte az oroszlánt.
Aztán kihúzta a kardot a hüvelyből és elkezdte vagdalni a füleit.
Azután megfutottak az erdőbe, rengetegbe. Arra az oroszlán
monda a medvének: «félni kell bizony az embertől: először a
szemembe köpött, s azután mikor kivette az (ördög)kést a hüvelyből,
vagdosni kezdte a füleimet, úgy hogy a füleim megrepedeztek.))
IV.
Hölmöláiset mdnniit hakkamaa myllyhirsii. Ko hyö saivat
hirret hakannee, kantoit hyö ne olallaa alamdkkii joi rannale; sül se
jok ol'jyrká(n) máá all. Mutt yks hirs pciáé vieremdá ja tul vieremdll

LÖNNBOHM: K.-FINN TÁJBESZÉDEK ISMERETÉHEZ.

119

allaa. Hyö táss arvelüt, jött náimpá nád paremmi saahaakii allaa ja
kantoit kaikk ylláá jállee ja vierettiit.
A hölmöláiek x ) malomgerendát mentek vágni. Mikor levág
ták a fát, levitték a dombról a folyó partjára; mert az a folyó me
redek domb alatt volt. Hanem egy gerenda nekiindult a gurulásnak
és legurult. Most ők elgondolták, hogy hiszen így jobban is lehet
ezeket lejuttatni, s mind fölvitték újra s lehengergették.
V.
(Rautjárveltá Korpijdrven kylasta). Muino ol kaks vanhaa
piikaa. Hyö káivát valamaa tinnaa uuvve(n) joulu(n) aamuu vaste
yöll. Hyö ko saivat tina(n) sulaks, túl Hittolaine tuppaa. Se ol nii
kauhia pitká mies. Hyö ei ois sitci muite tunteneet, miká mies se ol,
mutt hall ol toine jalka kui ihmise jalka ja toine jalka ko lehmá(n)
jalka. Se kysy süt höilt: „mita työ tiettd?" Hyö vastasiit: „myö
valetaa tinnaa silmaheena". Had sano: „valakaa miu silmdhei ja".
Hyö ko saivat tina(n) sulaks sanoivat: „kallistas peás!"—
Hyö
koasiivat sitd kuumaa tinnaa háne(n) silmáheese. Had juoks
voivottai: ,,ihte tei ihtellei, ihte tei ihtellei".
Yolt hajdanában két vén leány. Azok ónt (ezint) kezidtek
olvasztani új karácsony reggelére virradó éjjel. Mikor az ónt
megolvasztották, bejött az ördög a kunyhóba. Olyan rettenetes
hosszú ember volt. Ők nem ismerték volna különben, hanem
az egyik lába olyan volt mint az emberi láb, s a másik mint a
tehén lába. 0 azután kérdezé tőlük: «mit csináltok ti?» Ok fele
lék: «mi ónt olvasztunk a szemünkbe." 0 monda: «olvaszszatok
az én szemembe is.» Azok, mikor megolvasztották az ónt, mon
dák: «hajtsd le a fejedet!» — Beleöntötték azt a forró ónt a sze
mébe. 0 elszaladt jajgatva: «magam tettem magamnak, magam
tettem magamnak!»
D E . SZINNYEI J Ó Z S E F .

x
) Hölmölá mesebeli falu, melynek lakosairól sok efféle
beszélnek.

adomákat
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0. Donner: Die gegenseitige verwandtschaft der finnisch-ugrischen
sprachen. Helsingfors 1879. — 158 1. 4-ed r.
A fentírt munkában Donner az ugor (szerinte: «finn-ugor«)
nyelvcsoport elágazásáról való saját nézetét fejtegeti és igyekszik
azt bizonyítékokkal támogatni, még pedig úgy, hogy nemcsak egyes
nyelveknek bizonyos hangalaki egyezéseit akarja tekintetbe venni,
hanem sokkal nagyobb súlyt az alaktani egyezéseknek tulajdonít.
Tárgyánál fogva mindenesetre érdekes munka ez, s mint ismerte
tője csak örülhetek, hogy közvetetlenűl a magam ugyané kérdést
tárgyaló dolgozata («Verzweigung der ugrischen sprachena 1879)
Donnert annak megírására indította. Igaz hogy Donner nézete az
ugor nyelvek elágazásáról lényegesen eltér az enyémtöl, s ezt
ugyancsak tönkre teszi, a mennyiben magát az alapot, a melyre
építettem (1. NyK. XV, 157. sköv. ismertetését), elégtelennek nyil
vánítja — s ennek ellenében a magáét szélesebb, vagy szorosan
véve másnemű alapra fekteti. De ily nagy veszedelem közt, mely
egy egész hasonlító ugor alaktan részleteivel a n(ny)-8 és w-es
ugor nyelvágaim egyszerű külömbözését csaknem agyon nyomo
gatja, mégis örülök azon, hogy már nem kell magamnak keres
nem a nézetem ellen netalán fölhozható nehézségeket, hanem
van, a ki bőven ellát a czáfolni valókkal.
Hogy a t. olvasó eleve is tudja, miben áll a fönnforgó nézetkülömbség, ide iktatom az ugor (ill. «finn-ugor») nyelvek elágazá
sának Donner szerint való átnézetét:
I. Ugor ág:
1. o s z t j á k (dialectusok: Irtismelléki, ezurguti, északi
osztják); 2. v o g u l (Szoszva-melléki v. északi, kondai vogul);
3. m a g y a r .
II. Finn ág:
aj Permi osztály: 1. z ű r j é n és p e r m i . , 2. v o t j á k .
b) Volgai-balt osztály:
a) Volgai rész: 1. c s e r e m i s z ; 2. m o r d v i n (erza és
moksa-mordvin) ;
t3) Nyugati-finn rész: 1. l a p p (orosz, norvég és svéd lapp);
2. í v ; 3. v e p s á ; 4. é s z t ; 5. v ó t ; 6. f i n n (Suomi).
Az osztják, vogul és magyar nyelvek az én osztályozásom
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szerint is egyazon főágból valók (északi-ugor), csakhogy az egy
máshoz igen közel álló osztjákot és vogult a magyar ellenében
csak egy fönyelvvé foglalom össze (vogul-osztják nyelv). De az én
nézetem szerint ugyanezen ághoz csatlakozik Donnernek «finn
ágábób) az egész permi osztály (nálam: zürjen-votják főnyelv)
meg az ő «nyugati-finn» nyelvei közül a lapp nyelv. Csak annyi
ban egyezünk megint, hogy a cseremisz és mordvin nyelvek
egybetartoznak a szorosabb értelemben vett finnséggel, a melynek
egyes képviselőit azonban (lív, vepsá, észt, vót, szuomi) csak az
egy jinn főnyelvnek dialectusainak veszem. Hogy Donner a lapp
után mindjárt a lív-vei (egyik finn dialectussal) folytatja az elésorolást, azt akarja jelenteni (a mint az elágazásról adott képlete is
mutatja), hogy a lapp nyelv közvetetlenűl a lívhez csatlakozik (a
képleten egyazon ponton válnak ki a «nyugati-finn» rész-ágból), s
ezzel Donner azt állítja, hogy a lapp nyelv, nem csak hogy a «nyu
gati-finnt) ághoz tartozik, hanem annyira finn nyelv, mint akárme
lyiké az úgyn. finn dialectusoknak. «Öfversikt of den finsk-ugriska
sprákforskningens história* (1872) czímű munkájában legalább
külön vette volt a lappot a többi finnség ellenében; most egészen
visszatért Castrén-nak ethnographicus osztályozásához (Ethnologische Yorlesungen 91. 1.), melynek 4. pontja: «Die finnischen
Völker, welche aus Finnen, Ehsten, Lappén, Ingern, Liven und
Tschuden bestehen.» l )
Donner, a mint már említettem, nyelvelágazási theoria meg
alapítására általában elégtelennek tartja a hangalaki kritériumot,

1

) Megjegyzem, hogy Donner a fent közölt elágazási átnézetet is
«ethnographicus» alakban adja («Ostjaken, Vogulen, Magyarén, s t b . ; Russische, norwegische und schwedische L a p p é n ; Liven, Vepsen stb.). E z
ilyen alak, azt hiszem, nem alkalmas, a hol «nyelvek» s n e m «népek»
viszonyairól van szó. A nyelvek viszonyainak tisztán nyelvészeti megálla
pításának veheti hasznát bár, ha tudja, és a mennyire t u l j a , az ethnographia vagy épen a történelem; de a nyelvész maga n e m bánja, akármilyen
vérből eredő valamely nyelv népe. Miatta állíthatja valaki, hogy csupa
török vér volt az a magyar nép, a mely ezelőtt ezer évvel Pannoniába
költözött: azért mégis csak ugor nyelvet hozott m a g á v a l ; s a finn népen
sem vizsgáljuk, hogy m e n n y i germán vér lüktet ereiben. S mivel a nyelvé
szetnek joga van, hogy csak a maga dolgát nézze, n e m helyesen hibáztat
nak engem Hunfalvy és Donner (5.1.), hogy a vogul-osztják, .magyar, zür-
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hanem ezen kivtil, sőt inkább mintsem ezt, számbaveendőnek állítja
a grammatikai alakok meg a szókincs kisebb-nagyobb egyezését.
Ebbeli alapnézetét a 8. lapon így mondja ki: «Ein isolirt stehtndes lautverháltniss, obwohl bemerkenswert wie das anlautende
palatale n, ist doch nicht für sich hinreichend, um danach die
verwandtschaftsverháltnisse und geschicbtliche verzweigung der
finnischen völker (talán : sprachen ?) zu construiren. Es ist zu diesem zwecke für die organisation cles sprache nicht durchgreifend
genug, und kann ohnedies, wie manche andere übereinstimmungen in der entwickelung verwandter sprachen, von umstánden
abhángig sein, die nur noch unvoUstándig bekannt sind. Wiewohl
bei sprachlichen combinationen das lautsystem eine wichtige rolle
spielt, muss doch der vergleich in noch höherem grade die grammatischen formen berücksichtigen, da diese von der gegenseitigen
stellung der betreffenden sprachen ein viel sichereres zeugniss ablegen».. . «Um aber massgebendzur aufstellung einer verzweigungstheorie zu sein, müssen jedoch übereinstimmungen auf allén drei
gebieten vorhanden sein: die beweiskraft der drei momente:
laut, farm und icort beruht auf der relativen menge derartiger
vorhandener übereinstimmungen, wie sie nicht in anderen spra
chen vorkommen. a — Csak azon kell csodálkoznunk, hogy Donnert a ((tökéletlenül ismeretes körülmények)), melyek szerinte nem
csak hangalaki ; hanem másféle egyezésekre nézve, tehát gram
matikai alakbeli és szókincsben" egyezésekre nézve is, fönnforog
hatnak, egyáltalában el nem riasztották minden nyelvészkedéstől,
s különösen nyelvágazási theoria fölállításától vagy védelmezésétől. Egyébiránt Donner «inpraxi» a maga hármas elvét vagy köve
telését csakhamar szem elől veszti: nem találom pl. sehol sem az
ő elég hosszú könyvében, milyen jellemző hangalaki egyezéseknél

jén-votják, mordvin stb. hét rokonnyelv közös elnevezéséül az « u g o r
(ugrisch)» nevet választottam, a melyhez csak holmi gyér és határozatlan
történeti emlékezések fűződnek. Neveztem volna bár « f i n n (finnisch)*
nyelveknek, ha ez a név nem volt volna már e g y bizonyos nyelv elneve
zésére lefoglalva. Ezért és külömben is miudig alkalmatlan marad a Donner-féle köznevezet «finn-ugor (finnisch-ugrisch)», s nem teszi jobbá hogy
más nyelvcsaládot is hasonló alkalmatlan névvel kereszteltek (-«indo-germanisch)) vagy «indo-europáisch»).
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fogva tartozik a permi osztály (zürjén-votják) egybe a volgai-balt
osztálylyal, külömbözvén a vogul-osztjáktól és a magyartól; sem a
szókincsbeli egyezést nem mutatja föl nagyobbnak a zürjén-votják
és a finn között, mintsem zürjén-votják és a vogul-osztják vagy a
magyar között. Teljes jogunk volna már csak ezért is mondani,
hogy theoriája a főágak megállapításában nem levén kellőleg meg
okolva, ugyancsak az ő elvei szerint nem fogadható el alaposnak.
Másrészt megint Douner, a ki északi-ugor nyelveim közös n-jére
semmit sem hajt, megint elég jellemzőnek tartja a tudvalevőleg
igen változékony vocalisok bizonyos egyezését, hogy arra a lapp
és lív nyelvek külön-egységét építse (25 1. «Die beinah vollstiindig
regelmássige vertretung der finnischen diphthonge öurch áhnliche
laute oder lange vokale im Lappischen und Livischen ist ein
beweis für eine gemeinschaftliche entwickelung derselben wáhrend
einer früheren sprachperiode»). Itt tehát a hangalaki momentum
többet nyom nála mint a grammatikai alaké; mert csak nem vél
heti komolyan jelentős alaki egyezésnek, hogy a IpS.-nak egy.
1. személyragja (alanyi) b megvan a lívben is (ind. praesensben):
135 1. «Das aus m hervorgegangene b der 1. person im Schwedischlappischen findet sich auch im Livischen, welches auch sonst dem
Lappischen so nahe steht.» Hiszen a lapp nyelvnek csak egy dialectusa (a IpS.) ismeri ezt a b-t, ugyanaz, a mely másutt is az ere
deti m-et 5-vel cserélte föl (pl. accusativusrag b) és pedig nemcsak
a praesensben, hanem a praeteritumban is ismeri ezt a b 1. sze
mélyragot (pl. takkab és takkib); világos, hogy ez a változás csak
a lapp nyelv dialectusainak keletkezése u t á n ment végbe. E mel
lett még azt is kell kérdeznünk, hogy a lív b (pl. tapab, [tapab
«agyon ütök») csakugyan eredetileg 1. személyrag-e? Mert az a
körülmény, hogy ez a b alak egyszersmind 3. személy (=észt b,
szuomi pi) meg az, hogy csak a praesensben fordul elé ilyen b, a
hol a többi finn dialectusok is élnek -b (pi) végraggal (praet. 1. és
3. tapis v. tapis, cond. 1. és 3. tapaks v. tapaks), nagyon hihetővé
teszi, hogy a lív nyelv csak a tapab-íé\e 3. személyalakot kiterjesz
tette az 1. személyre is (a mint pl. az észt nyelv még nagyobb
mértékben a 3. szem. alakú tagadó ei-t általánosította: pl. ei ma jö,
ei sa jö, ei ta jö ; ei meie jö, ei teie jö, ei nadjö = i. en juo, etjuo,
ei juo stb.)
«Wiewohl bei sprachlichen combinationen das lautsystem
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eine wichtige rolle spielt, muss doch der vergleich in noch höherem grade die grammatischen formen berücksichtigen, da diese
von der gegenseitigen stellung der betreffenden sprachen ein viel
sichereres zeugniss ablegen.» Igen, ha arról volna szó, hogy bizo
nyos nyelveknek meg csak egyáltalában rokon voltukat, egyazon
alapnyelvtől való eredetüket bizonyítsuk. Azt látja mindenki, hogy
ha két nyelvnek ugyanazon hangzói vannak és hasonló hangválto
zások fordulnak elé bennük — a nélkül hogy szó- és alakegyezés
is volna kimutatható — az a két nyelv még nem tartható azért
rokonnak; hiszen a nyelvhangok és változásaik közös physiologiai alapon nyugosznak, s így nem-rokon nyelvekben való egye
zésük nem volna nagy csoda, noha tényleg effélét csak részletekre
nézve tapasztalunk (pl. 2-ből elváltozott r van a török nyelvekben,
különösen a csuvasban, meg a latinban és a germán nyelvekben;
s, 2-ből vált h a görögben, a finnben és a burját nyelvnek nizsneudinszki dialectusában; a németnek is vannak az a e i o u ö ü vocalisai úgy mint a finn nyelvnek vagy a magyarnak, stb.). E tekin
tetben, t. i. a nyelvrokonság bebizonyítására nézve, a «lautsystem»nek e g y m a g á n a k nincs fontossága, noha különösségei efféle
bizonyításban is számba jöhetnek (a mint pl. az önhangzó-illeszkedés jellemző az összes altáji nyelvekre nézve, vagy a szókezdő r
sűrűbb használata megkülönbözteti az ugor nyelveket a többi
altajiságtól). De az ugor (vagyis finn-ugor) nyelveket csak roko
noknak tartja Donner, — olyanoknak, a melyek egyazon alapnyelv
nek újabb képviselői, s ez alapnyelvnek bizonyos kifejlett szerke
zetét, annak megszerzett szókincsét és grammatikai alak-összegét
külön-külön ismételve elénk tárják — igaz, hogy nem egyenlő
teljességgel s nem külső (hangalaki) külön-külön változások nél
kül, s végre nem minden külön-külön megszerzések nélkül — a
mi által épen «külön nyelvekké)) váltak. De a föladat, a melyre mi
(úgymint Donner és én) vállalkoztunk, nem az ugor nyelvrokon
ság bizonyítása, hanem azon történeti nyelvegységek megállapí
tása, melyek az ugor nyelvek mai többsége és az ugor alapnyelv
hajdani egysége közt állottak = ugor nyelvek e l á g a z á s a . A föl
adatból azonban bátran kirekeszthetjük a legújabb időig (azaz
aránylag még nem nagyon régen megszűnt) nyelvegységek
megállapítását vagyis a dialectusok egybetartozását, a mely külö
nös bizonyításra nem szorul, hanem első tekintetre is világos,
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még pedig csakugyan az egész szókincsnek és grammatikai alak
összegnek, veszteségestül megszerzésestül, nagyon k e v é s h í j á n
való egyezésénél fogva. Nem kell tehát abban fáradoznunk, hogy
a Moksa- és Erza-mordvint egy mordvin nyelvnek bizonyítsuk ;
sem azt nem kell fejtegetnünk, hogy a IpS. lpF. lpE. lpE. nyelvek
az egységes lapp nyelvet alkották valaha. Sőt még azt is fölismer
hetjük csak amúgy könnyeden, hogy a zűrjén nyelv (hozzá értve
a permi dialectust is) meg a votják még nem távoztak el nagyon a
dialectus-nyelvek szoros egybetartozásától, s szintígy az osztják
meg a vogul nyelv, s így a zürjén-votják meg a vogul-osztják
nyelvegységek különös bizonyítását teljesen fölöslegesnek tartjuk.
Donnernek úgynevezett «nyugati-finn» nyelvei közül az öt utol
sót : a lív, vepsá, észt, vót és finn (szuomi) nyelveket szintén egy
nyelvet tevő dialectusoknak fogja elismerni minden elfogulatlan
nyelvész, a ki e nyelvek szókincseit és grammatikáit csak egyszer
is átnézte, s álmélkodni fog Donnernek furcsa fölfogásán, mely
szerint a lapp nyelv is mint egyenlően egyező társ az öt finn nyelv
egységéhez tartoznék és pedig (a mi még külön is csodálatos) ezek
egyikével, a lívvel, külön egységet képezett volna (1. fent 121. 1.).
Ez merő ellenmondás. Mert Donnernek ezen állítólagos lív + lapp
egységet nyilván ellentétbe kellene tenni a vepsá + észt + vót + finn
(szuomi) egységgel, s hogy lehetne azután a lapp nyelv mint hato
dik társ részese a finn egységnek ? Bárhogy Ítéljünk is a lapp nyelv
nek a lív (de egyszersmind az észt, vót, vepsá, szuomi) nyelvekkel
való tetemes egyezéséről (a miről még alább lesz szó) — de annyi
tény, a mely bizonyításra sem szorul, hogy a lív nyelv sokkal
nagyobb mértékben egyező a többi finn (észt, vót, vepsá, szuomi)
nyelvekkel vagy dialectusokkal (még pedig hangalakra, az összes
szó- és grammatikai alak-kincsre nézve) mintsem a lapp nyelvvel
vagy ennek bármelyik dialectusával; hogy tehát mégis csak egy
lapp nyelvegység áll a finn dialectusok egysége ellenében, bármi
lyen legyen is e két egység rokonsági viszonya. Maga Donner is
végre kénytelen e nagyon is szemmel látható tényállást elismerni.
Munkája végén ugyanis (155 1.) azt találja, hogy a nyugati-finn
ágból legkorábban válik ki a l a p p nyelv — a mely bár «in
mancher hinsicht dem Livischen am náchsten steht, was wohl
daraus zu erkláren ist, dass diese sprache ihm (dem Lappischen) in der lostrennung zunáchst folgte. Es würde uns zu weit
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führen, eine eingehende prüfung der gegenseitigen stellung des
Livischen, Wepsischen, Estnischen, Wotischen und finnischen
jetzt vorzunehmen. lm weiterem sinne bieten sie dem Forscher
eigentlich nur d i a l e k t i s c h e ab\veichungen.»
Lássuk immár, hogyan lehet a r é g i b b ugor nyelv-egysé
geket, vagyis a külön ugor főnyelvek szorosabb egybetartozásait,
megállapítani. Ezek már nem olyan nyelvek, mint a dialectusok,
hogy többjében a szókincs és grammatikai alak-kincs csak «kevés
híján» egyező volna. Ellenkezőleg, az ugor főnyelvek — ha egy
előre a lapp és finn nyelvek viszonyát nem tekintjük, a melynek a
maga külön okait is meg lehet mutatni, — minden eredeti azo
nosság mellett igen élesen külömböznek egymástól, sokkal jobban
mint pl. a török nyelvcsoportnak bármely két tagja, a mit pl. szó
kincsükre nézve mindjárt bizonyos concrét tárgyak elnevezésére
használt szók nagyobb többfélesége által ( —nagyobb synonymumválogatás [synonymen-wahlj által) tüntetnek föl. így pl. a török
nyelveknek a következő tíz testrészre csak egy-egy szavuk van:
1. kopf: bas, jak. bas, csuv. pos
2. fuss: ajak, jak. atay, csuv. ora (ebből: azakj
3. hand: el, ilik, jak. ili, csuv. ala
4. mund : ayiz, jak. uos, csuv. suvar
5. ohr: kulák, jak. kulgay, csuv.
'/olya
6. hals: böjtin, jak. moj, mojun, csuv. mij
7. herz: jilrek, jak. sürdy, csuv. cirá
8. zunge: ül, dil, jak. tíl, csuv. cilyd
9. haar (crinis): sac, jak. as (sas h.), csuv. siié
10. haut, feli: tiri, déri, jak. tiri, csuv. t'ir. — De az ugor
nyelvekben csak három ily elnevezésre találjuk ugyanazt a szót, ós
pedig csak hat nyelvben a hét közül: 3. «hand» (általában: kdte, ked,
kéz, kat stb. — de osztB. jos) ; 5. «ohr» (ált. pelje,fül stb. — de
finn. korva); 7. «herz»> (ált. syddme, éölöm, süm, szív stb. — de
lapp. vaibmo), — a többire három ós háromnál több szót találunk,
a «fuss»-ra épen hat, vagy ha tetszik hét külön szó van: jalka,
jol — kur — kok, kuk, —pid, pod—pilge — lajl — láb (ez utóbbi
nézetem szerint a vog. lajl-ved egyeredetü: * lál-b h., MUgSzótár
677 1.). Más fogalmak szavai is tüntetik föl e jelenséget: az egy
török kara «schwarz» ellenében az ugorságban: fekete, pegde —
musta — sód, cappad — semel; az egy tör. ak «weiss» ellenében :
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valkea, vielgad —jegid — födi — növi, nova. Még meg lehet emlí
teni, hogy a számnevek azonsága és azonos szerkezete a törő k
nyelvekben csak a 40-en szakad meg, míg az ugor számnevek tel
jes azonsága nem terjed a 7-en túl (kivéve az idegen eredetű
100-at: sata, száz stb.). *)
Látni való, hogy az ugor főnyelvek már jó régen egymástól
külön vannak válva, úgy hogy ráértek jobban egymástól eltérő
külön jellemet ölteni, mintsem pl. a török nyelvcsoport tagjai. De
még sem hihetjük, hogy az ugor alapnyelvnek egysége mindjárt
egyszerre hét külön irányban szétvált, hanem kevesebb számú
különfejlődést kell fölvennünk, a melyekből a mostani hetes többféleség újabb szétválás által keletkezett. Annak megítélésére, hogy
mely nyelvek voltak valaha egy ilyen első rendű különfejlődésben
(mondjuk : ugor ö r e g - á g b a n ) benne foglalva, több egyes nyelv
ben olynemű közös momentumokat kell megtalálnunk, a melyek
csakis egy öreg-ág tartama alatt keletkezetteknek bizonyíthatók ;
a melyek nem olyanok, hogy már az ugor alapegységből örökölteknek mondhatók — úgy hogy az e momentumokat föl nem mu
tató nyelveken e tekintetben csak veszteséget kellene constatálnunk; a melyek még olyanok sem, hogy akár csak az egyes nyelvek
külön élete alatt előállottaknak tarthatnók — az illető nyelvek
abbeli egyezését esetleges találkozásnak vagy rendkívüli egymásra
hatásnak (kölcsönvételnek) ismervén föl.
Donner az ily momentumokat, a melyek egy bizonyos öreg-ág
volt tartamára utalnak, első sorban a grammatikai alakoknak
több nyelvben észlelhető kiválóbb egyezésében találja, s in praxi
is az ő saját theoriáját csakis e nemű egyezésekre építi. Ez első
tekintetre igen czélszerü eljárásnak látszik: hiszen a grammatikai
alakok «kevés híján» való azonosságát megkívánjuk a dialectusokb a n ; lehet tehát«valamivel t ö b b h í j á n » való ily azonosságbó 1
az «azon öreg-ágbeli» eredetet is deducálni. De jobban megnézve,
itt a puszta egyezés ténye még nem jelent sokat. Az úgyn. gram
matikai alakok végre bizonyos functióval járó szórészek s így egye-

x
) Lásd ezen értekezésemet: «Bemerkungen über ugrische sprachvergleicliungi) (Verhandlungen der XXIX. Versammlung deutscher Philologen
in Innsbruck 1874: 191. 1.)
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zésük is csak a nyelvek többi anyagbeli egyezéséhez csatlakozik,
jelesen a fogalom-jelentés functióját viselő szók egyezéséhez. Szó
kincsben" egyezésekre mégDonnersem meri az ugorság öreg-ágait
alapítani (legfeljebb a lapp és finn nyelvek egységét), mert tudja,
hogy jó régóta különvált nyelvekben a szókincs egyezése különkülön veszteségek által fogyatkozott, s hogy tehát abból, hogy bizo
nyos szók több nyelvben közösen megvannak, még korántsem
következik, hogy a többi nyelvek, a melyekben most hiányoznak,
soha sem éltek ugyanazon szókkal (illetőleg az e nyelveket meg
előző öreg-ág). Hiszen külömben azt kellene hinnünk, hogy az
alapszó-teremtés még az ugor különágakban folyt, s még nem
fejeztetett be magában az ugor alapnyelvben, a mely pedig már
eléggé kifejlett szóképzést is mutathat föl. Bizonyos szókincs
nek közös megőrzése (el nem vesztése) csak úgy bírhatna n é m i
öregág - mutató erővel, ha a külön egyezések roppant nagy
számmal múlnák fölül a minden más nyelv-combinatióra utaló
külön-egyezéseket. De csak «némileg» való bizonyító erejük
kel még sem tennének az öreg-ágak meghatározására alkalmas
alapot; mert még az is jön számba, hogy az egyezésnek egy
része akár csak kölcsönvétel útján (az egyes nyelvek külön
korában) jöhetett létre. — Ugyanazon okból, a melynek főleg
az egyes rokonnyelvek szókincsbeli különbözését kell tulajdo
nítani, erednek a grammatikai alakokra nézve is az egyes külön
nyel vek közt eltérések. A külön nyelvek ugyanis szenvedtek a
grammatikai alakokban is fogyatkozást, a mely lehetetlenné teszi,
hogy már «sok híján való» puszta egyezésükre öreg-ágak meg
határozását építsük. A finnben pl. van két nomen-possessorisképző: -ise és -va, va, a mordvinban pedig (a melyet Donnerrel
«gyezőleg a finnhez csatlakozó nyelvnek nézünk) csak az utóbbi
nak a mása használatos (< u, -i vagy öv, ev), míg a magyarban meg
van mind a kettő (s és < ú , ű), de a vogulban megint csak a -va,
va-nek megfelelő -b (p). E részlet tehát finn-magyar meg mordvin
vogul-osztják egységekre vallana. Megint a lapp, finn ós magyar
nyelvekben van rendes használatú -mb (bb, b) képzős comparativus, a mordvinban és cseremiszben még egy kis nyoma van, de a
zürjén-votjákban meg a vogul-osztjákban semmi nyoma sincs : e
szerint megint a Donner-féle finn-ágból ki kellene rekeszteni a
zürjén-votjákot s helyette a magyart befogadni. Megint a finnben
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(kivéve néhány dialectust), a cseremiszben, a magyarban és a
vogulban van -n képzős potentialis alak (antane-, adna stb.), de
nincs meg a mordvinban sem a zűrjén-votjákban, úgy hogy a sze
rint e kettőt kellene a Donner-féle finn ágból kirekeszteni s he
lyükbe a magyart és a vogult iktatni. 8 ha csak amúgy könnyeden
veszszük a mai alak egyezését, még csodálatosabb combinatiókra
kell vetemednünk: az észtnek és a lívnek (két finn dialectusnak)
van s-es praeterituma is, szintígy a cseremisznek (-s) és a vogulosztjáknak: tehát észt-lív + cser.4- vog.-oszt. egység; szintígy a
zürjénnek (de nem a votjáknak is) van ű. személyragja (alanyi)
n, csakúgy mint a vogul-osztjáknak: tehát zűrjén (de nem egy
szersmind votják)+vogul-osztják egység. Ennyiből is láthatjuk,
hogy a grammatikai alakok puszta egyezéséből igen sokféle nyelvcombinatiót lehet következtetni, a melyek egyike megsemmisíti a
másikát. Az alakok száma amúgy sem oly nagy, hogy valamely
combinatio részére az egyezések határozott többségét reménylhetnők. Azt pedig, hogy csak egy bizonyos (eleve fölvett) combinatio
mellett szóló alak-egyezéseket nyilvánítsuk ((jelentőseknek, fonto
saknak)), s a netalán ellenkező egyezéseket brevi manu ((jelenték
teleneknek)) ítéljük, a mint (elég kényelmesen) többször Donner
teszi: — sehogy sem tarthatom komoly tudományos bizonyító
eljárásnak. x )

x
) Donner 136. 1.: «In (len finnischen m u n d a r t e n und im Lappischen endigt der infinitiv ursprünglich auf ta, t ; . . . eine infinitivform
auf ta k o m m t aber schon i m Nordostjakischen vor (ji-ta werden) ; das
Irtisch-ostjakische bildet den inf. mit -dai, tai, ta, der Surgutdialekt mit
-daga, taga, ta. Auch sonst [jelesen hol ?] findet m a n formen, die anf eine
bildung mit ta zuriickgeführt werden können. Dieser umstand ist aber ebenso
wenig wie der infinitiv auf ni im Magyarischen und Syrjánisch-wotjakischen
. . . ein beweis fiir eine engere verwandtschaft grade dieser sprachgrtippen*.
Tehát a finn + lapp egyezés ér valamit, ugyanazon egyezés a lapp -|osztjákban n e m ér s e m m i t ! Meg szakasztott ilyen egyezés a zürjén-votják
-f- magyarban szintén n e m jelent s e m m i t ! Pedig n e m mutatja meg, hogy
a lapp -j- osztják meg zűrjén -f- magyar egyezések, valamely külön körül
mények miatt, csak látszaton alapúinak, a mint ezt fentebb a lapp és lív b
első személyragra nézve láttuk (a miben pedig D. jelentős egyezést ismer
föl). — 150 1.: «Eigentümlieh ist das zusammentreffen des Syrjánisch-wotja
kischen mit dem Magyarischen darin, dass jené sprachen in der 1. pers. sing.
(praes. und praet.) des negativen v e r b u m s ' g anwenden, wáhrend das
Q
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVI.

a
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Mindig fönntartva, hogy a (szorosabb értelemben vett) finn
nyelv és a lapp nyelv kivételes viszonyáról, a melyet Donner me
rőben tagad, még külön fogunk szólani, — azt kell mondanunk,
hogy az ugor fönyelvek a szorosabb dialektikus rokonságtól már
annyira távol állanak, hogy öreg-ágak szerint való egybetartozásukat nem lehet akár szóknak akár grammatikai alakoknak több
egyes nyelvben egyezőleg megvoltából és a többiben meg nem
voltából eldönteni. Az ebbeli egyezések kelthetnek bár a nyelvek
egybetartozását illetőleg bizonyos s u b j e c t i v n é z e t e k e t , de
nem bírnak kényszerítő bizonyító erővel. Meg is mutatja ezt Donnernek az ilyenekre fektetett demonstratiója, mely át meg át van
hatva az eleve szerzett subjectiv nézetétől. 0 bár elégtelennek
tarthatta az én theoriám alapját, de azért ő nem áll ntabula rasa» -ra
s nem vizsgálja prasoccupatio nélkül, saját elvei szerint, az összes
ugor főnyelvekben a hangalakbeli szókincs- és grammatikai alakokbeli egyezéseket, az egybetartozás iránt fölmerülő nézetnek
úgy mellette mint ellene szóló jelenségeket mérlegelvén: ő csak az
eleve szerzett nézet szemüvegén át szemléli az ugor nyelveket,
jobbadán csak azt látván s általában csak azt becsülvén, a mit
látni óhajt, mert nézetének kedvező. Jellemző e tekintetben saját
vallomása, hogy nem is akarja valamennyi ugor nyelveket min
denben egyaránt figyelembe venni vagy hogy bizonyos pontokra
nézve a félig-meddig való «szemlével» is megelégszik.1)

Magyarische in der subjektiven konjugation k h a t . . . Jedenfalls k a n n auch
diese vereinzelte übereinstimmung fiir die verzweigungstheorie nicht rnassgebend sein». Miért n e m ? Mert Donnernek nem illik a theoriájához. H a
igazán oly «vereinzelt» volna ez egyezés, a mint D. mondja, azért nem
vesztene jelentősségéből, a mely csak öregbedik a különös volta által.
*) Donner 9. 1. : «Mit diesein ausgangspunkt werden wir die verwandtschaftsverháltnisse der finnisch-ugrischen sprachen nach den genannten drei momenten náher prüfen. . . Wir lassen dabei die ferner [mitől ?
kitől ?] liegenden sprachen, Ostjakiscli, Vogulisch und Magyarisch etwas bei
seite, uns vornehmlich an den Finnischen zweig (inclusive Lappisch) und
die ihm náher liegenden [sic ! még a «prüfung»-nak előtte] Permisében spra
chen haltend.)) — 60. 1. «Ich habé hier n u r solche suffixe aufgezáhlt, an
welchen entweder tlas Lappiclie sich dem Finnischen bei weitem náher
stellt als den übrigen verwandten oder welche nur bei diesen vorkommen».
— 98. 1. «Nach dieser auseinandersetzung mehrerer kasusverháltnisse in
den verwandten sprachen tritt schon die urspüngliche deklination der
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A végett, hogy több ugor főnyelvet egyazon öreg-ágból va
lóknak bizonyítsuk, e nyelvekben bizonyos olyan jellemző közös
jelenségeket kell fölfedeznünk, a melyek substratumai a többi (nem
azon ágbeli) nyelvekben is megmaradtak, de itt nem tüntetik föl
azon jelenségeket — a melyeket ennél fogva az előbbi nyelvek egy
ágbeli fejlődósének kell betudnunk — föltéve, hogy a jelenség
közössége elég különös, úgy hogy az esetleges találkozás fölvételét
is kizárja. Kereshetünk ily jelenséget bár a változó hangalakon
kivűl is, pl. a szójelentések fejlődésében meg a grammatikai ala
kok functióinak esetleg tapasztalható tágulásában és szorosbulásában, vagy több alak combinált használatában, ha ilyenekre nézve
több nyelvben közös eljárást ( = együtt folyt történetet) tapasztal
hatunk. Mindenesetre történeti momentum az, hogy ha valamely
«ponere»-szó azután «facere»-t is jelent (úgy mint a m. tev- ige) s
ha bizonyos nyelvekben a «facere» jelentós már szintén megvan
közösen vagy épen csakis ez divatozik; vagy teszem, ha ugyan
azon flventus, flatus, vapor» szó több nyelvben «anima»-t jelentene,
mint a m. lélek (vog.-oszt. lil, zürj. votj. lol, lul) = f. löyly «vapor», míg a f. henge «flatus aeris» és «anima» a vog.osztjákban
még csak «sűrű levegő» (vog. serig köd, pára, oszt. cenk, sank pára,
izzadság, hőség), s a magyarban (ég: ege-i) «aer». Másodfokú
functiót tüntet föl pl. a mordvin inessivus instrumentálisnak hasz
nálva (veclse vízzel, pl. keresztelni) s jelentene az valamit, ha az
azonalakú finn inessivus (pl. vedessá) szintígy használtatnék. A finn
ben meglehetős gyakori egy hosszú -skendele frequentativ képző
alak, a mely összefoglalt három frequ. képzőből áll; ezek ugyan
külön vagy kettősen combinálva fordulnak elé másutt is, de figye
lemre méltó lenne, ha a különös hármas sk-nd-l- is még a finnen
kivűl rendes divatú volna; ugyanezt mondhatnók pl. a halmozott
diminutiv képzésekről, a milyen pl. a magyar -cs-ka, melynek
ellenében a finnben épen a megfordított rendben összekapcsolt

finnisch-ugrischen
grundspraclie iu vieler hinsicht klar vor uns. Wir lassen
dann allé diejenigen suffixe bei seite, welclie jetzt niclit nálier nntersucht
wurden, die aber in álinlicher weise zu mehreren gemeinschaftlichen exponenten führen w ü r d e n » . Pedig annak, a ki az ugor öreg-ágakat a gram
matikai alakok egyezéséből akarja demonstrálni, tartozó kötelessége, hogy
számot adjon m i n d arról, a mi m á r az ugor alapnyelvben megvoltnak
kifejthető és bizonyítható.
9-
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•kaise (-ka-kse) áll. — De ha az efféle, a szójelentéseket és alakfunctiókat illető jelenségek bár történeti momentumok, még sem igen
szolgálhatnak alapúi a mi öreg-ágaink meghatározására. Bizo
nyos alapjelentésben szorosan véve már benne rejlik a másodfokú
jelentés is, s nem kívántatik annak több nyelvben kifakadására
szükségképen a közös nyelv-fejlődós; hiszen innen van, hogy
hasonló jelentés-fejlődést merőben nem-rokon nyelvekben is talá
lunk. Az a gyakorlati nehézség is van, hogy a legtöbbször nem
lehet a jelentések fokait szigorúan egymástól elválasztani, vagy
csak azt is eldönteni, hogy melyik az első jelentés, melyik a má
sodfokú. E nagyon siklós kritérium alkalmazásával az ugor nyel
veknek majd ilyen majd olyan öreg-ágait kellene fölvennünk s
végre egyik combinatio mellett sem lesz a bizonyítókok határozó
többsége reménylhető. Ha pl. a magyart, a tev- ige «facere» jelen
tésénél fogva még a finn mellé kellene soroznunk, a m. lélek-nok
a vog.-oszt. ós zürjén-votjákkal egyező «anima» jelentése megint
fölbontaná a finn-magyar egybetartozást. — Nem külömben va
gyunk a gr. alakok functió-változásával. A legtöbb grammatikai
exponens értéke már az ugor alapnyelvben állapodott meg, s még
hozzá sem sejthetünk, mik voltak az illető értékek megelőzői; biz
tosan tudható változások rendesen csak egyes nyelvekben mutat
koznak (tehát külön életük korából, pl. a mordvin inessivusnak
instrumentális értéke) vagy épen csak az illető kategória egyes
példáin (pl. a frequentativum szolgál «conativum»-nak a mord.
misende- «feil habén» azaz «verkaufen vvollen» igében, míg sasindicsak «oft kommen»). Hogy valamely exponens-combinatio (a mi
lyent megint csak nagyon gyéren találunk egyezőleg egynél több
nyelvben), mennyire esetleges lehet, mutatja pl. a mord. -ksne
combinált frequ. képző = finn -sk + nd, de a mely mint megszokott
egység csak egyik keleti finn (vepsá) dialectusban divatos (-skande)
s így csak a finnség különválása óta állapodhatott meg.
Mindezek ellenében találunk az öreg-ágak meghatározására
szolgálható, biztosan megfogható jelenségeket, a melyek szintén
közösen megmaradt substratumokon mutatkoznak, a h a n g a l a k
eltéréseiben, illetőleg ez eltérések több nyelvben közös vagy nem
közös voltában. A hangalaki eltérés, mely pl. két rokon nyelvben
meglevő azonos szón mutatkozik, egy történeti momentumot fog
lal magában : azt, hogy vagy az egyik vagy a másik nyelvben vagy
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akár mind a kettőben az illető szón hangváltozás esett meg, mert
az egy alapnyelvben csak egyféle alakja lehetett. A rokon nyelvek
fejlődése magával hozza, hogy ugyanazon eltérés más-más szókon
is mutatkozik, a melyekben ugyanazon eredeti hangalaki elem
(hangzó) azonos körülmények közfc fejlődhetett — úgy hogy az
azonos eltérés esetei az egyes nyelvnek bizonyos hangalaki saját
ságát (jellemvonását) alkotják. így pl. a magyar nyelvnek hang
alaki sajátsága a szókezdő / (fa, fej, fél-, fon- stb.) a finn vagy
más ugor nyelv kezdő p-je ellenében (f. puu, pád, pelkáá-, punostb.); a csuvas nyelvet jellemzi a szóközépi l más török nyelvek
s, s-je ellenében (csuv. pilik öt, col kő, sil fog = bis, tas, tis stb.)
valamint az igen nagy számmal £-ből fejlődött r (pl. csuv. sakkir
nyolcz, tuyyur kilencz, iw száz = osz. sekiz, dokuz, jüz stb.); a ma
gyar meg a zürjén-votják nyelveket jellemzi a kétféle (kemény és
lágy) explosiva mint szókezdőhangzó (más-más szavakban). Mint a
nyelvrokonságbeli öreg-ágak megállapítására szolgálható kritériu
mok pedig az efféle hangaíaki sajátságok annál fogva jeleskednek,
hogy teljességgel nem kölcsön-vehetők, úgy mint a szókincs vagy
akár a grammatikai alak; mert ezek jelentenek vagy érnek valamit,
az egyes hangzó és változása pedig nem jelent semmit, sőt egészen
kivűle esik a nyelvtudatnak, nem tesz a kölcsönvételre (mely itt
egészen czéltalan volna) alkalmas (bizonyos tartalommal bíró)
objectumot.
Magától értetik, hogy mint kritériumnak a hangalaki saját
ság közösségének is előbb meg kell vizsgálnunk a bizonyító erejét,
mielőtt belőle az illető nyelveknek azon-öregágbeliségét követ
keztetjük. Meg kell vizsgálnunk különösen arra nézve, hogy vájjon
a sajátság kelte csakugyan az egyes nyelv különválásán túl esőnek
vagyis ennél nem később beállottnak mutatkozik; s ezenkívül még
meg kell mutatnunk, hogy a sajátság közössége eléggé különös is,
hogy ne légyen csupán csak a hangváltozásnak véletlen találkozá
sának tartható. Ez utóbbi tekintetben kivált arra kell súlyt fektet
nünk, hogy az egyezőleg több nyelvben meglevő sajátság egyszers
mind egyező substratumokon (azonos szókon)legyen tapasztalható.
Meglehet, hogy nem egy könnyen találunk valamely rokonnyelv
csoport több egyes nyelveiben ily szoros vizsgálat mellett krité
riumnak alkalmas egyező hangalaki sajátságot, a melyre öregágak
fölvételét építhetnök ; de ha csakugyan ilyet nem találunk, nem az
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következik, hogy már most másnemű, természetüknél fogva a
bizonyításra elégtelen, mert ellenkező lehetőségeket ki nem záró
kritériumokhoz folyamodjunk, a milyenek a szókincsbeli és gram
matikai alakokbeli egyezések (mikor ezeknek már nem lehet csak
«kevés híján való» közös megvoltát fölmutatni): — hanem az
következik, hogy az illető rokonnyelv-csoportnak miként volt
elágazását, kellő kritériumok hiányában, nyílt kérdésnek hagyjuk
s ne ámítjuk magunkat subjectiv nézeteknek bizonyítható tény
gyanánt való fölvételével. Másrészt meg ki kell emelnünk, hogy a
hangalaki sajátságnak több nyelvben tapasztalható olyan közös
sége, a mely a kifejtett értelemben kívánandó vizsgálatot megállja,
e g y m a g a i s e l é g arra, hogy az öreg-ágak reája való alapítá
sát megbírja, s a maga egységében mindenesetre jobb mint alap
kritérium, mint másnemű félig-meddig való kritériumok többsége.
Hogy jelesen az ugor nyelvek körében több egyes nyelven
tapasztalható hangalaki sajátság van olyan is, a mely a kifejtett
értelemben nem vehető az illető nyelvek azon-öregágbeliségét
jelező kritériumnak, arra «Verzweigung stb.» czímű értekezésem
ben (9. 10. 11.) már magam is utaltam, s pl. fölemlítettem, hogy a
nasalisnak g, d, b elől való tűnése, melyet a magyar és a lapp
nyelv fölmutat, semmit sem bizonyít, azért mert egyik lapp "dialectus (orosz-lapp) még nem ejtette el az ilyen nasalist, miszerint a
többi dialectusokban csak a lapp nyelv különválása után állhatott
be a nasalis-tűnés. Donner tehát nem jól olvasta meg értekezé
semnek idézett lapjait, hogy (40. 1.) azt írja: «Budenz will auch
hier in einen beweis seiner annahme einer náheren vei wandtschaft
des Lappischen mit den östlichen sprachen finden, indem auch
das Ungarische diese neigung zeigt, wie lapp. addet = f. antaa,
estn. andma, veps. andta, aber ung. adni.)) 1) — Ugyanezen nasa*) Nyilván mást mondanak az én szavaim (Verzweigung 10. 1.) :
«Ebenso b e d e u t u n g s l o s ersclieint das aufgeben des nasals vor exploven im Magy. und Lappischen, da ein dialect des letzteren diesen nasal noch
bewabrt hat und somit der nasalschwund des Lappischen dem sonderleben
dieser sprache zuzuweisen ist». Félre érti Donner azt is, a mit 26. 1. mond
tam, hogy a d é l i - u g o r ágat egyebek közt jellemzi «im inlaute stárkeres
lesthalten der nasale vor (weichen) explosiv-consonanten (ng, nd, mb), wáhrend solche nasale im Magyarischen und Syrj.-wotjakischen, sowie in den
meisten dialecten des Lappischen durchweg geschwunlen sind» — mert
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lis-tűnés a zürjén-votjáknak is sajátsága, de mégsem hozhatjuk föl
zűrjén + magyar egység bizonyítására, mert kivételesen még a
magyarban is fordul elé nasalisos alak (pl. játszond- és játszod-,
domb és dob, dobasz, lézzeng- és lézzeg-), s e szerint úgy látszik^
hogy e hanggyengülés a magyarban a történeti emlékeket közvetetlenűl megelőző korszakban, mindenesetre a nyelv különválásán
innen, ment véghez.
Az ugor nyelvcsoport két öregágának megállapítására alkal
mas hangalaki kritériumot, a milyent az imént mondottak szerint
kívánnunk kell, én («Verzweigungstb.» ez. értekezésemben, s még
az előtt M. Ugor Szótár 383—87. 11.) abban találtam, hogy az
ugorság egyik része szókezdő n mellett más-más szókban n (ny)vel is él, míg a másik részének csak n a szókezdő dentalisnasalisa;
még pedig mélyhangú szókban is él ilyen ú (ny)-vel, s ezenfelül az
illető nyelvekben a n (ny) kezdetű szóknak egy része közösnek
mutatkozik más szók ellenében, melyek közösen ?i-vel kezdődnek
(1. NyK.XV, 158). Donner e tagadhatatlan jelenséget, mely szerint
az összes ugorság két részre oszlik, vagyis az abban rejlő kritériumot
az ugor elágazás meghatározására elégtelennek tartja s másnemű
kritériumokat keres és használ, a melyeknek értékét ós alkalmaz
hatóságát a fentebbiekben vizsgáltuk meg. Csudálom, hogy az én
hangalaki kritériumom elvi elitélése után (4. 1. «ein isolirt stehendes lautverháltniss, obwol bemerkenswert wie das anlautende palatale n, ist doch für sich nicht hinreichend») ő mégis a szókezdő n
(ny) szereplésével még részletesen is foglalkozik, természetesen
azon igyekezvén, hogy az abból vett kritériumot lehetőleg jelen
téktelenné törpítse, a mit különösen a n (ny) eredetéről adott saját
magyarázata által vél elérhetni. Vizsgáljuk tehát újra a mi n~ w-es
hangalaki kritériumunk bizonyító erejét, tekintettel Donner ellen
vetéseire és külön magyarázatára.
I. Tudva van, hogy a magashangú vocalisok bizonyos előző
consonansokra jésítőleg szoktak hatni (jelesen n, t, d, l lesznek így
könnyén h, t', d', Z'-vó). Ha tehát csak magashangú szókban bizo
nyos ugor nyelvek szókezdő n-vel élnének, ezt bátran csak a macsak olyan jellemvonások közt hoztam föl ezt, a melyek «je einzeln zwar
n i c h t d u r c h s c h l a g e n d , doch in ihrer gesammtheit die ansicht vom
einstigen engeren znsammenhang dieser sprachen b e s t á t i g e n » .
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gashangúvocalis, hatásának lehetne tulajdonítani, amely akár különkülön is az egyes nyelvekben állhatott be. Hiszen találunk is néha
magash. szót azonegy nyelvben hol n, hol n kezdőhangzóval (magy.
nyöstény és nőstény femella, de csak nő, né femina, úgy mint a
többi északi ugor nyelvekben w-vel: né, nen, ni, nil MUgSz. 4011.;
vog. nilá négy, de még: nálimen negyven; szintígy lpF. nállja, de
IpS. nelje. Ha ilyen szónak egyazon nyelvben lehet két alakja (n,
n), lehet az két külön nyelvben i s : m. nyél (nyele-t) = vog. nál,
oszt. nal, lp. nadda; az w-es alak természetesen eredetibb. A sze
rintem fölveendő északi-ugor ág nyelveinek egybetartozása nincs
is efféle magashangú szókra építve, s hiába hoz föl ellene Donner
(46. 47. 1.) ilyenekben észrevehető eltérésnek néhány eseteit azon
nyelvekből: m. nek (neki) : lp. neik, neig (MUg. 42:2 sz.) | m. nyél :•
vog. nal, oszt. nal, lp. nadda | m. nyűg: vog. neg<-, nej-, né- kötni
(ib. 460. sz.) j oszt. neda, nel, lpF. nállja = m. négy, IpS. nelje | m.
nyereg : oszt. noger sattel (hozzá kell még tenni: vog. nqir, zürj.
votj. önir, ener, s ez utóbbiak kétségessé teszik, hogy e szó erede
tileg consonans kezdetű volt-e) | cser. nükt- schálen, vepsá nühtáice
ausreissen: f. nühtá- reissen, abreissen (ez az eset nem is idevaló,
mert az w-es alak csak egy déli-ugor nyelvből való) | m. nyest: lp.
natte, f. náátá (a lp. natte ezenfelül még finn kölcsönszó is lehet).
Még néhány esetet hoz föl D., a melyekben az n-es alak vagy hibá
san (írás szerint) van fölvéve vagy a következő i-ben (ni) rejlik a
megvolt jésítés: m. nyel-, lpF. ríiella-és nále- [ez utóbbi IpS. alak :
IpS. niele- (így írja ezt Lönnrot Enare-lapp szójegyzékében, a lpE.
njellüd mellett hasonlításul: n. njellat, s. nielet; de Lindahl: njálet,
Stockfleth njállet) ; továbbá: oszt. [osztB.] nel- az osztlrt. nettmellett (a nel-t Donner az én MUg. Szótáram után vette föl, de én
ott hozzá tettem «olv. nel-» azaz «olvasd: nel-» ; mert Vologodszki
szótára, a melyből ez alakot ismerjük, orosz írással írja He.l-nek,
s ezt inkább nel-nek, mintsem nel-nek kell olvasnunk; a nel-re utal
az osztlrt. nett- e h. nelt- = vogK.nalt-, s most igazolja is Ahlqvistnek osztB. közleménye «Sprache der Nord-Ostjaken» I.); végre
m. nyel-: zürj. nil-, votj. nil- (erre nézve Donner számba vehette
volna Verzweigung 16. 17. 11. a nyál czikk alatt zürj. nilig-iöl tett
észrevételemet: «hier steht nil- zunáchst für új-; grade vor i ist
der unterschied von n und n weniger scharf hörbar», a mire 21. 1.
nyel- alatt utaltam i s ; s igazolja ezt más példa is, pl. zürj. nil és
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nal abies Pichta, vagy maga a nilal- ige zürjP. nilal alakja; votj. nirjal- és nir jal- schaben, zürj.nilöm = votj. nulem schweiss; még meg
jegyzem, hogy Wiedemann új szótárában a votj. nil- mellett rendes
alakúi most nil- áll) | m. nyű, nyüve-t, lp. navalak: oszt. nink [sőt
osztB. nink] (vö. vog. nin, ninkve-t és a zürj. nil-, votj. nil-ról mon
dottakat) |m. nyir birke, vog. nir rute, votj. ner: vogK. nir (MUg.
Szót. «olv. nir» ; a vogK. Máté-fordítás elsőben orosz irású volt) |
m. nyer- : vog. nir-, vogL. nirmt-, de vogK. niremt- (D. ezt MMySz.
440. sz.-ból veszi, a hol a nir- alapigét, mely szintén a vogK.-ban
eléfordúl, rí-val írtam, valamint nirisl- származékát is, de a niremt-et
sajtóhibaképen w-esen hagytam).
De vannak az w-es (északi) ugor nyelvekben n- kezdetű nem
csak magashangú, hanem m é l y h a n g ú szók is szép számmal,
a melyekben a kezdő n sehogy sem csak a következő vocalis eset
leges hatásának tulajdonítható,- tehát tisztán consonansbeli saját
ságot tüntet föl. A mi a számot illeti, megjegyzem, hogy a magyar
ban több az n-es mélyhangú szó mint a magashangú (25, illetőleg
meg 4 nyi-félét számítva 29 mélyhangú, 14 magash. ellenében); a
lapp nyelvben van 30—40 mélyhangú (ríu,- nuo-, nu-n kezdődő)
szótő, ha mellőzzük is a na-n kezdődőket, a melyek közt szintén
csak akad egyik-másik eredetileg mélyhangú szó; a vogulban és osztjákban, külön-külön, megint a na-féléket felre hagyva, legalább is
30 mélyhangú szót (na, no, ríw-félét) találunk. S ezen w-kezdetü
mélyhangú szókban a különös n nasalis lényeges momentuma a
szóbeli hangalaknak, melynél fogva azok esetleg más n kezdetű,
de a többiben azonos hangú szóktól külömböznek : pl. osztB. nörim
«morast», de nörim «gestell, worauf fische getrocknet werden»
(Ahlq.); zürj. nóbal- «kaufen»: de nöbal- «tragen»; lp. nolo-, noallo«lingere»: denuole-, nuolla- «solvere, exuere»>; m. nyála saliva ejus :
nála apud eum. Még nem tekintve az n-es szóknak az északi-ugor
nyelvekben mennyire közös voltát, azt kell constatálnunk, hogy az
egyes nyelven és dialectusain belül a mélyhangú n-es szó általá
ban nem váltakozik azon jelentésű és alakú n-es szóval, a mint ez
néha magashangú szóval, de szintén csak vajmi ritkán történik.
Donner a magashangú szókat illető ilyen ingadozás eseteihez (a
melyeket az imént tárgyaltunk) még egyet-kettőt tálal ki, a mely-,
ben a szókezdő n és n ingadozása mélyhangú szóban fordulna elé.
Ha ebbeli állítása csakugyan alapos volna is, mit bizonyítana az
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az összes mélyhangú külön szóknak, melyek száma a négy északi
ugor nyelvben legalább is 60), ily kevés kivétellel állandóan egy
féle kezdőhangzója ellenében ? Bizony édes keveset; legfeljebb azt,
hogy a hol sok szóban kezdő n-t ejtenek, egyszer egy rt-es szóra
is ragadhatott a jésités, vagy megfordítva: a hol w-es szókkal is
élnek, ezekhez egyszer (kivált segítő körülmények alatt) az előbb
n-es szó is csatlakozhatott. De Donner úgy látja a dolgot (47. 1.),
hogy «jede der sog. nordugrischen sprachen, ausser der magyarischen, w-formen besitzt, wo die übrigen sprachen [értsd: a többi
északi-ugor nyelv az illető egyiken kivűlj oder verwandte wörter
innerhalb derselben anlautendes n zeigen. Diese ihnen a l l é n
gemeinschaftliche eigentümlichkeit [s mégis «ausser der magyarischen»], der h á u f i g e w e c h s e l des n und n . . .» Már pedig
ilyen «háufiger wecbsel»-ről még akkor sem lehet szó, ha bár a
magashangú szókat is veszszük tekintetbe, a melyekben az nagyon
is könnyen beállhatott. De lássuk csak az ő bizonyító eseteit (a
már fent tárgyaltakon kivűl; habár egy része több nyelv hasonlí
tásával kerül ki, s így tkp. csak alább kellene róla szólanom):
1. m. nyúz-, votj. (olv.: vog.) nuj- = lp. úuove- «schinden» mellett
van lp. najaste- «abschaben» || tehát még sem ez: nuove- «schinden»; s a najaste- voltaképen nem «abschaben», hanem Lindahl
szerint nleicht ritzen» : nipe najasti mo katqb culter summám cutem
manus perstringebat. — 2. oszt. nogor- «schneiden, hobelno, IpS.
(olv.: lpF.) nagja- «schneiden»; meg az orosz-karéiban van nukerda«betteln»= észt nukerda- «reiben», a mely alakilag az oszt. nogortanak felel meg || légyen bár észt nukerda-= karéi nukerda- (noha ez
«betteln»), s ez = oszt. nogorta (van nogor- mellett nogort- is); de
az egész eset itt semmit sem mond, mert a discrepantia déli-ugor
nyelveket, két finn dialectust illet, a melyek egyikében szórványo
san n fordul elé. — 3. zürjP. nö/í- = lp. nute- «stossen» (L. tündére,
conterere) || D. megjegyezhette volna, hogy nojt- «schlagen, knittern,
zerknittern» — de így is elfogadom az esetet mint valamit érőt;
— 4. m. nyuszt, oszt. nogos = zürj. niza, votj. niz zobel || v. ö. a mit
fentebb kezdő ni-rő\ mondtam; megjegyzem, hogy Wiedemann új
szótára votj. niz mellett még nai alakot is hoz föl; — 5. vog.
nol-lou, m. nyolcz — osztlrt. nida, B. nijil || megint csak kezdő
wi-ről van szó; megjegyzem, hogy Castrén az osztS. alakot rí-vel
adja: nigela/, s az osztB. (Obd.) alakot m7-nek, miszerint az írás-
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béli nijü-t bátran nijil-nek lene. olvasni; Reguly is iiiil-t í r ; —
6. m. nyak hals; «der zusammenhang mit lp. nakko «gebogen»,
oszt. nak, vog. ncik «glied» ist offenbar» || talán első tekintetre;
de a m. nyak szónak magyar társai nyakint és nyakda más etymont
ajánlanak: MUgSz. 430. sz., Verzweig. 20 1.; — 7. m. nyújt- ausdehnen —votj. nuit || márVerzw. 18. 1. ós MUgSz. 426 1. kifejeztem
abbeli gyanúmat, hogy a zürj. és zürjP. nuzal-, nuzód- mellett a
votj. nuit- hibás traditión alapszik; Wiedemann e szót, a mint
most találtam, a 1775-ki votják grammatikából vette á t : 99. 1.
HyHTBiCLKO; azonban, míg újabb adatot nem nyerünk, elfogadom
bár ezt az esetet is valamit érőnek; — 8. in. nyagod-n&k megfelel a
lp. nokke-; nokkete- einschlummern, f. nukku-, mely az orosz-karéi
ban nukku-; hozzá tartozó alkalmasint az oszt. nnige- «ermüden»
is || a karéi nukku-t Donnernek meg sem kell vala említenie; discrepantia csak a lp. nokke- (nem: nokke-) a m. nyugo-, meg vog.
nuntla/t- ellenében; ezt pedig abból magyarázhatjuk (MUgSz.
423. 1.), hogy e szó a lappban előbb dentalis explosivával volt meg
(v. ö. finn nukku- mellett észt tukku-, meg zürj. dug-di-) s csak
későbben váltotta ezt föl a nasalissal n (úgy mint lp. taste = í.
tdhte lett naste is); az oszt. nuige- lényegesen mást jelent, s egybe
nem vethető. — Ennyiben tehát vannak Donner esetei. Kettő ér
amúgy valamit, noha ezekhez is még szó fór (pl. hogy a zürj. nöjt= lp. nute- alaki tekintetben nem kifogástalan, mert ennek lpF.
alakja nuvdde-). Ez valóban oly kevés ingadozás az n használatá
ban, hogy magam is kevesellem s szívesen hozzátoldok még egyetkettőt: 1. lpF. nuorjo, lpE. nuorju, seehundrlpS. 7iuorjo (Lind.); —
2. osztB. noy- (inf. noyta) «hinken» Vologodszki szerint, de AhU
qvistnél nögol «hinkend« || tekintve, hogy a vog. vogL.-ban nagfelel meg, az n-es alakot tartjuk igazinak; Ahl. úögol-jn, csak sajtó
hiba is lehet, mert elegyesen adja az w-es és ?í-es szókat.
Mintegy 30—40 n-en kezdődő m é l y h a n g ú szótő van
külön-külön a magyar, vogul-osztják, zürjén-votják és lapp nyel
vekben, különválva más jelentésű ra-es szótöktől, s e sajátság min
den egyes nyelvben (mert még nem nézzük a több nyelvekbeli
szóegyezéseket) legalább is még azon korból való, a mely az egyes
főnyelvek mostani dialectusait megelőzte, tehát pl. az osztják és
voguJra, meg a zűrjén és votjákra nézve még a vogul-osztják meg a
zürj.-votj. nyelvegység korából (a mely hihetőleg régibb mint a
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kevésbé egymástól eltérő lapp dialectusok egységének végkora).
Mutatja ezt az egyes főnyelvekbeli dialectusok (illetőleg társ
nyelvek) következetes egyezése a melyhangú szókbeli n -kezdetre
nézve, a melyet az ingadozásnak néhány kevés esete meg nem
dönthet. Már így is ez a jelenség figyelemre méltó, s az illető nyel
vek hangalaki fejlődésében bizonyos azonos ok vagy okok hatá
sára utal, a mely a többi ugor (finn, mordvin, cseremisz) nyelvek
fejlődésében hiányzott. Mert arra nézve vagy az ellen, hogy
ezekben szókezdő n-nek, kiváltképen mélyhangú szókbeli n-nek,
csak nagyon szórványos s a fönyelvi egység koráig föl nem érő
nyomai vannak, a melyek számba sem jöhetnek, — Donner nem
hozott föl újabb adatokat, azokon kivül, a melyeket már «Verzweigung stb.» ez. értekezésemben tekintetbe vettem.
Egyébiránt növeli a jelenség súlyát meg az is, hogy az n-es
ugor nyelvekben szintén szép számmal vannak n kezdetű m a g a s 
h a n g ú szók is, s még sem hihető hogy ezekben az n mind csak
a következő vocalis hatásából keletkezett.
2. A különös n kezdőhangzóval való m é l y h a n g ú szók
az említett négy ugor nyelvben nem mind külön-külön szók, hanem
részben két, három vagy mind a négy nyelvben k ö z ö s s z ó k ,
azon számaránynyal hogy mindegyik nyelvnek ilyen szavainak
1—2 harmada egy vagy több más n-es nyelvben is egyezőleg
megtalálható. Ráadásul hozzá járulnak ezekhez szintilyen közös
n-es magashangú szók is. Ezen közös szóknak nagy része olyan
jelentésű, hogy képzelni sem lehet, hogy mindegyik csak egy
nyelvben keletkezett (illetőleg az ugor alapnyelvből megmaradt),
és a többi nyelvbe kölcsönképen ment át; még kevésbé képzelhető,
hogy a több nyelvben az ugor alapnyelvből átörökölt szó csak
egy nyelvben nyerte n kezdőhangzóját s ezt átvette a többi nyelv
is, az illető szavuknak másféle (pl. n) kezdő hangzójukat elejtvén.
Ezen több nyelvben azonos szóknak közös n-essége nyilván csak
úgy magyarázható, hogy együttes fejlődésből ered, s ezt megint
csak úgy képzelhetjük, hogy az illető nyelvek bizonyos ideig
csak egyazon nyelvet tettek vagyis a csak n-es ugor nyelvek
ellenében az ugor alapnyelvből közvetetlenűl kivált egyazon
öreg-ágat. E magyarázatot hatalmasan támogatja még azon
körülmény, hogy az n-es nyelvekben vannak a közös n-es
szók ellenében szintén közös n-es szók is, még pedig magas-
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hangnak is (pl. néz, név), vagyis hogy azonos substratumon
az rí-nek nem-fejlődését is tapasztaljuk. Természetesen meglehet,
sőt igen hihető, hogy az rí-es nyelveknek külön (más-más rí-es
nyelvvel nem közös) rí-es szavai is (mélyhanguak és részben magas hangúak) szintén még az öreg-ág korában nyerték rí kezdőhangzó
jukat ; de ezekre azon magyarázatot is ráférőnek kell megenged
nünk, hog}r az öreg-ág alatt az rí eléidózésére ható okok hatá
sukat még a különvált főnyelvekben is folytathatták. — Donner
(451.) az rí-es szók egyezése jelentéktelenítésére csak azt hozhatja
föl, hogy a lapp nyelv abban csak 9 mélyhangú, s 3 magashangú
szavával részes. Ámde hogy nincs több egyező rí-es szó a lappban,
azt e nyelv történeti sorsa, szókincsbeli fogyatkozása hozta magá
val; a magyarnak pl. van 16, illetőleg 18 meg 6, illetőleg 8 ilyen
szava, de ez sem annyi, a mennyi lehetne, ha a szókincs jobban
megmarad vagy a kezdő nasalis esetleg másképen nem fejlődik,
pl. explosivával cserélődik föl vagy egészen el nem enyészik (v. ö*
MUgSzót. V. füzetében az erő czikket). De az egyező lapp rí-es
szók közt megtaláljuk a nyal-, nyál- (nyújt-), nyíl- (nyit-), vog.
oszt. nog-, úov- «currere, moveri», nyel-, nyelv szók másait, s elég
hozzá, hogy csak ezeket ne tartsuk kölcsönvetteknek; s hozzájá
rul még az n-es szóknak bizonyos egyezése is.
3. Az rí-es és ra-es szókezdet eredetére nézve Donner azon
nézetét nyilvánítja, hogy már az ugor alapnyelvben volt kétféle,
rí és M-es szókezdet, «die bisweilen, wenigstens in gewissen wörtern, mit einander abwechseln». Mert s z e r i n t e , a mint fentebb
említettük, a «háufiger wechsel des rí undrc» az északi-ugor nyel
vek közös sajátsága. «Budenz selbst gibt für einige wurzelformen
eine doppelgestalt, z. b. nsg = ngg- «streichen» (MUgSz. 415. 1.)
und scheint sonach einen ursprünglichen wechsel zwischen diesen lauten vorauszusetzen». Dehogy ! Azon a lapon ki is van írva,
hogy n^-en a déli-ugor, rí^-en meg az északi-ugor alak értendő.
«Wáhrend der weiterentwickelung des Finnisch-Lappisch-Mordwinischen zweiges ging das rí állmaiig in n über, nur in einzelnen
wörtern blieb es und dies hánfiger imLappischen» — de különös
képen a lapp nyelvnek több olyan szavában, a mely a zürjén-votj.
vog.-oszt. ós magyar nyelvekben is w-es! Donner tehát azt hiszi,
hogy pl. mordM. nat e h. nát ( = mordE. net) még az ugor alap
nyelvből való rí-vel van ! Meg nem ütközik abban sem, hogy a finn
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dialectusok közül csak a káréi és vepsá tudta néhány szónak rí-es
kezdetét megőrizni. Donner e nézetet azzal véli támogathatni,
hogy a szamojéd nyelvcsoportban is fordul elé kezdő n, némelykor
egy-egy ugor szónak n-jével összetalálkozván, miszerint az n ere
detét még az ugor + szamojéd ősnyelv korából kellene datálnunk.
De nekem úgy látszik, hogy a csak mai alakjukban ismert szamo
jéd nyelvek kezdő n-je épen ágy lehet eredeti és nem-eredeti mint
az ugor szókezdő n. A mai szamojéd nyelvek meg nem mondhat
ják nekünk, mi volt valaha az u g o r alapnyelvben; de ha kifejt
hetjük belőlük a szamojéd alapnyelvet s ezt a szintén külön kifej
tett ugor alapnyelvvel combináljuk, meg lehet talán hozzávetőleg
határoznunk, hogy az ugor + szamojéd ősnyelv milyen volt. —
Donnernek nézete tehát csak — nézet, hypothesis, melynek jele
sen az a hibája, hogy még valamit magyarázni akar, a mi nem is
való: t. i. «den háufigen wechsel des n und n in den sog. nordugrischen sprachen».
Hogy tudjuk-e az északi-ugor szókezdő n eredetét is bizto
san meghatározni, vagy sem : az semmit sem változhat annak
jelentőségén az ugor öregágak megalapitására nézve. Meglehet
bár, hogy már az ugor alapnyelvben meg volt n és n, természete
sen nem ad libitum váltakozva, hanem más-más szókon : akkor
az északi nyelvek közössége abban áll, hogy az örökölt n-t meg
őrizték, míg a déliek ?í-vé változtatták (úgy mint pl. a kojbal-tatár
n-t ejt a karagasz n helyett, mely köztörök j-nek felel meg, s így
bizonyosan az n-t megelőzte : kojb. numurtka tojás = kar. numurha
crr.tör. juinurtka, jinnurtá). De épen úgy meglehet az is, hogy csak
n volt az ugor alapnyelvnek szókezdő dentalis nasalisa, úgy mint
a déli-ugor nyelveknek, s hogy ezek őrizték meg a régit, míg az
északiakban a palatalizáló (jésítő) bajiam érvényesült. De sokkal
hihetőhb, hogy nem valamennyi w-nek csak egyféle forrása volt s
hogy az illető szóknak- mind északi mind déli-ugor alakja hang
változással állott elé (az utóbbi legalább ott, a hol nem dentalisféle eredete van a ?kuek). A denti-palatalis articulatio (vagy dentalisnak jósitett ejtése) közepette áll a tiszta gutturalis meg den
talis ejtésnek, s tapasztalás szerint mind a kettőből fejlődhetik
{pl. í'-vé válhatik k is meg t is, s így n-vé válhatik n is meg n is).
Azt vélem tehát, hogy az északi-ugor szókezdő n az illető szóknak
e g y r é s z é b e n régibben (az ugor alapnyelvben) n volt, azaz

DONNEE, VEEWANDTSCHAFT D. UGR. SPEACHEN.

143

hogy a gutturalis nasalis is szolgálhatott kezdőhangzóúl (úgy mint
még most is a szamojéd nyelvekben, a tunguzban); az északi-ugor
nyelvekben az ilyen fi vált n-vé (v. ö. szamojéd nyelvekben fi mel
lett n: pl. jur. namd szarv = tavgi "amta), a déliekben meg w-vé
(v. ö. tunguz nála és nála kéz; Honim, nonim hosszú; nála-, náláfélni). Mert csakugyan utal is ilyen gutturalis eredetre, hogy még
gutturalis explosiva is megfelel északi n-nek vagy déli «-nek (finn
kapea és nupea «arctus, angustus»; finn kova «hart, stark, fest»:
vog. nobis «fest, stark»), a mi g (k) : zl-cserére utal, mely párhuza
mos a d : n é&b : m- cserével (v. ö. tunguz nála, nála — mandsu
gála). Szintig}?- eredetibb n veendő föl, mely a déli-ugorságban csak
megmaradt), a hol d (í^-vel való váltakozást tapasztalunk (pl.
magy. nyugod- mellett zürj. votj. d'ug-dl- «aufhören, stehen bleiben). (Lásd: • Verzweigung» 67. 68. 1., MügSzótár 387. 388. 1.)
Donner e nézetemet nem pontosan fogta föl, úgy adván azt
elé (48. 1.) mintha én valamennyi rí-nek az /7-féle eredetet
tulajdonítanám. Azt sem mondtam én, hogy ez az fi «für ein noch
ursprünglicheres k stehe», hanem csak azt, hogy A;-val illetőleg
g-\e\ váltakozik, fölcserélődik (*g : fi, wechsel»), a mivel sem az
egyiknek sem a másiknak elsőbbségének nem prsejudicáltam.
Végre a hangfejlődésnek meg egy harmadik módját jelölhet
jük meg, a melyen az északi-ugor szókezdő n (és a megfelelő déli
ugor n) némely esetben keletkezhetett. Ez az, a melyet a török
nyelvcsoportban a karagasz és kojbal nyelvek tüntetnek föl szó
kezdő w-vel, mely eredetibb török j-nek felel meg: pl. kar. non- (és
ion-) «behauen, schnitzen» =tör. jon- | kar. non ((ön, d'on) dick =
jogún | kar. nemd'ak weich = jumsak \ kar. nunus einzig, alléin —
jcdiniz (oszm. tör.) | kar. net, nlt }\mg= jigit || kojb. nafimer regen
=jagmur,jagmir \ kojb. nün- schnitzen (1. kar. non-) | kojb. nemzak weich (1. kar. nemd'ak) | kojb. nagas einzig, alléin (kar. nunus)\
kojb. nefi (kar. iiefi) &xme\=jefi. Eredeti j-nek ilyen nasalisos megsürűdóse által (mely helyett a kojbal és karagaszban még közön
ségesebb a t, cl- féle explosivás erősbülés) keletkezhetett bár pl. a
m. nyuvad- (MMySz. 455 sz.) ú-je, a melynek ellenében a f. juuttnés juupu- az eredetibb j-t tartotta volna fönn | v. ö. lapp nukca,
nufc cygnus : f. joutsene (meg joeksime). zürj.;W, cser. jüksö (MUg.
119. szám.) | talán eredetibb j-vel van a cser. jilme «lingua» az
északi-ugor nelme (m. nyelv, lp. nalme) ellenében.
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Egy következő czikkben különösen a lapp nyelvnek a finn és
egyéb ugor nyelvekhez való viszonyáról s Donnernek erre vonat
kozó nézeteiről fogok szólani.
BUDBNZ JÓZSEF.

KISEBB KÖZLÉSEK.
A főbb t e s t r é s z e k e l n e v e z é s e i az öt altáji n y e l v 
c s o p o r t b a n . — Az emberi testrészek elnevezésére tapasztalás
szerint minden nyelvnek vannak saját eredeti szavai; csak nagyon
ritkán akadunk e névszóosztályban kölcsönvételre, a mely bizony
nem szükségből, hanem «incuria»-ból történt (így pl. a finn nyelv
ben kiszorította az eredeti pii = ug. p-^ngs «dens» szót a litván
iambai = f. hambasa, hambaha, n. hammasj. Szokott eredetisé
güknél fogva egyebek közt kivált a testrészszavak egyezésével sze
retik több nyelvek rokonságát bemutatni, — mondom bemutatni,
mert a nyelvrokonságnak bizonyítására nem kell szükségképen ez
elnevezések egyezését is megkívánni. Gyakran ugyanis két dialectus is tér el egymástól egy-egy testrész elnevezésében (pl. «kéz»
osztlrt. ket — osztB. jos) s a mely szó az egyik rokonnyelvben
valamely testrészt jelent, meglehet a másik rokonnyelvben is,
csakhogy nem azon elnevezés különös tisztét viseli (pl. az ugor
Pingi ((feji) szó [ = ürm pad, vog. pdn] megvan a lapp nyelvben is
[paije, bagje], csakhogy általában «superior, fölső-t teszen, míg
«caput«-ra az ojve, oajve szó van; szintígy megvan a í.jalga «láb»
szónak mása a vogulban: jol, de «inferior, alsó» jelentéssel). Az
eltérő testrész-szavak lehetnek tehát azon egy alapnyelvből eredő
synonymumok, úgy hogy nem-egyezésük ingyen sem rekeszti ki a
nyelvrokonság lehetőségét. De másrészt a hol egyezésüket tényleg
tapasztaljuk, egyszersmind a nyelvrokonságnak bizonyos szoro
sabb fokát kell elismernünk — azt látván, hogy az illető nyelvek
még nem folytattak oly régóta külön életet, hogy ezen elnevezé
sekre más-más synonymumokat kifejthettek és alkalmazhattak
volna. így pl. a «kéz» szó a szorosabb rokonságú egyes germán
nyelvekben egyezőleg hand, míg a szintén rokon germán, szláv,
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latin, görög nyelvek más-más szóval élnek (hand, ruha, manus,
Xtip). — Összeállítjuk imitt a főbb testrészek szavait az öt altáji
nyelvcsoport egyes tagjaiból, annak mutatványos föltüntetésére,
hogy milyen a rokonság fokozata úgy az egyes -csoportok között,
mint egy-egy csoportnak egyes nyelvei között. Kitűnik, hogy leg
nagyobb a többféle synonym-szók alkalmazása az ugor csoport
ban, legkevesebb a török és mongol csoportokban, a mi azt mu
tatja, hogy ez utóbbiakbeli nyelvek egymáshoz sokkal közelebb
állanak, mintsem az egyes ugor nyelvek egymáshoz. A külön cso
portok közt igen kevés az egyezés; leginkább még az ugor és sza
mojéd csoportok mutatnak föl ilyent. Mondanunk sem kell, hogy
a magyar szók másait rendesen az ugor csoport szavai közt talál
juk meg.
Az egyes nyelvek neveit így adjuk r ö v i d í t v e : I. (ugor
csoport) : f. mord. cser. zürj. votj. vog. oszt. lp. = finn, mordvin,
cseremisz, zűrjén, votják, vogul, osztják, lapp; II. (Szamojéd cs.):
jur. tav. jen. oszt. kam.r=jurak, tavgi, jeniszej-szamojed, osztjákszamojed, kamaszin; III. (Török cs.): ktör. osz. kaz. kojb. kar. jak.
csuv. = keleti-török (csagataj), oszmán-török, kazáni-tatár, kójbal,
karagasz, jakut, csuvas; IV. (Mongolos.): khal. burj. kalm.=
khalkha (keleti-mongol), burját, kalmük v. kalmik (nyugati-m.);
V. (Tunguz-mandsu cs.): tung. man. = tunguz mandsu. Az egyes
nyelv nevén további külömböztetés nélkül gyakran többféle kisebb
nyelvjárásokbeli alakokat vettünk föl. A szónak az illető nyelvben
nem-eredeti voltát a csillag (*) jelenti.

fej (feje-t), fő caput:
I. ( U g o r ) : f. paci ; vog. pdn, pank, pon, ponk | oszt. öy, ouy,
uy J cser. vaj; lp. ojve, oajve J mord. pfa | zürj. júr, votj. jir.
II. (S z a m.): jur. ~aeva; tav. "aevua^aivua | jen. abuXi,- kam.
ulu ; oszt. ol, olle, ul.
III. ( T ö r ö k ) : ktör. bas; osz. has; kaz. bas • kojb. bas, kar.
bas ; jak. bas ; csuv. pos.
IV. ( M o n g o l ) : khal. toloyaj; burj. tologaj, tolyoj ; kaim.
tologoj.
V. (T u n g.-M a n d s u ) : tung. dil, dili, del, gil J man. u$u.
NYELVTUP. KÖZLEMKN'YEK. XVI.
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kéz (keze-t) manus:
I. ( U g o r ) : f. kdte (n. kdsi); mord. kdd\ kedí; cser. ket, kid ;
zürj. votj. ki; vog. kát, oszt. ket | oszt. (B.) jos.
II. ( S z á m . ) : jva."uda; tav. jiitu; jen. uda, ura ; oszt. wde,
ud, ütő, ut; kam. uda.
III. ( T ö r ö k ) : ktör. iZ, ilik; osz. eZ; jak. ili; csuv. aZa, ale \
ktör. &oZ (meg «kar»), kaz. kul, kojb. kar. kol.
IV. ( M o n g o l ) : khal. ^ar ; burj. gar (yar) • kaim. yar.
V. (T u n g.-M.): tung. nála, nála ,• man. gála.
láb (lába-t) pes, fusz:
I. ( U g o r ) : vog. lájl, lajl, lel | f. jalka (jalga) ; cser. joZ, jal ;
lp. juolke, juolge | mord. piZ^ra, j>iZí/e | zürj. kok, votj. ÁMZC | votj. pid,
zürj. JÖOÍZ | oszt. kur.
II. (S z a m.) : jur. ~ae ; tav. ~oaj ; jen. ~ö", *Ő ; kam. üjü | oszt.
toppá, toppé, tup, tóba, tőbe, tob.
III. ( T ö r ö k ) : ktör. ajak ; osz. ajak; kaz. ajak ; jak. aía/ ;
kojb. azak; csuv. ora.
IV. ( M o n g o l ) : köl; burj. A;öZ, yöl; kaim. kül.
V. (T u n g.-M.): tung. halgan, algán, (y algán) | man. betye \
tung. bódul, búdul.
újj (ujja-t) digitus:
I. ( U g o r ) : vog. tul'e, tut, oszt. hy, loj, luj; lp. ci*£e, caute,
cuvde; zürj. cw^, votj. cini, cini | f. sorme (-mi); lp. suorm; mord.
sur || cser. *párna.
II. (S z a m . ) : jur. pikit'ea \ t&v.feaja | oszt. mün, müne.
III. ( T ö r ö k ) : ktör. barmak; osz. parmak; kaz. barmak;
csuv. porna ; jak. tarbay | kojb. saZ& | kar. ergdk.
IV. ( M o n g o l ) : khal. yuruyun ; burj. kurgun, yurgun, yurü ;
kaim. yuryun.
*
V. (T u n g.-M.): tung. hunakan, unakan ; unakan, unakacan,
umokacan | man. simyun.
váll (válla-t) humerus:
I. ( U g o r ) : f. oZftíi (oZgra,) ; lp. olke, oalge; vog. vann, ojn,
ujn, oszt. van | cser. vace, vaca | oszt. tener, lankir, langir | mord.
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lafta, laftu, laftomo | cser. * engedd, ingiza |j zürj. pelpom, votj.
pet-pun (tkp. «fül-vég»).
II. ( S z á m . ) : jur. marti, mard | oszt. kuaga v. kuagan-par,
kuakta-par, kuokte-pár, kuekte-pár, keget-par [par «fölső rész»] |
kam. hat.
III. ( T ö r ö k ) : ktör. igin; kaz. in (in-basi váll-fej) ; kojb.
kar. ifine, eiine | osz. omuz || csuv. yol-poí (tkp. «kar-fej»).
IV. ( M o n g o l ) : khal. mürüm, mürü; burj. mörö, murö \
burj. em, emd ; kaim. em (iem).
V. ( T u n g.-M.): tung. mird ; man. mejren.
térd (térde-t) genu:
I. ( U g o r ) : i. polve (n. -vi) ; lp. (S.) puolv, puolva; mord.
pilmanga, polmanga, (E) pumaza, pulaza; cser. polvuj (pol-vuj
térd-fej) | zürj. pié'ös, votj. pizes, pides | vog. sans, sq,ns, sans, oszt.
sans, sás (sdns-uy térd-fej), cánc | lp. (F.) cibbe.
II. (S z a m.): jur. puli, pule ; oszt. püle és püla-saiji (púlsaj,
pulsej, pulhaj ; jen. fuase, fosé (v. ö. pid-saj) | tav. fuagaj.
III. ( T ö r ö k ) : ktör. tiz; osz. diz; kaz. taz; kojb. tis, kar.
<is; jak. tüsürgds ; csuv. éir (cir-possi térd-fej) | jak. süsüöy (meg
«íz, gelenkw).
IV. ( M o n g o l ) : khal. ebüdük; burj. öbedek, öbdek; kaim.
öbödök.
V. ( T u n g.-M.): tung. hándn (yonön, önén) | tung. pöna, pona\
man. tobgija.
mell (melle-1) pectus :

:

I. ( U g o r ) : vog. majl, mqjl, oszt. megil, mell, meget, maugel;
votj. méla, lp. midlga, mielg; mord. mdstd, mesce | zürj. mor'ós \
votj. mus-dor [mus máj, dor oldal] | cser. ong | finn rinta, lp. radde |
lp. vuobda.
II. ( S z á m . ) : jur. leambara \ tav. sinsa ,• jen. sitdb, s'wso
oszt. &?Z, kilnol, kile ; kam. khüjii.
III. ( T ö r ö k ) : ktör. köküs, kbksük, kökrek; osz. göküs ; kaz.
kükrdk; kojb. kar. koksii; csuv. kukur j kojb. íös, kar. íöjs, etöjs;
jak. íüös.
10*

148

KISEBB KÖZLÉSEK.

IV. ( M o n g o l ) : khal. epcigün,- burj. öpsön, öpsun, upcü;
kaim. epcön | khal. cegeji; kaim. cégi.
V. ( T u n g . - M . ) : tung. tifian, tinán ; man. tungen.
hát (háta-i) dorsum, tergum :
I. ( U g o r ) : f. selkd (selgd) ; lp. selke, sdlgge és cielgge, cavelk | mord. kopir, kopore; votj. tibir | mord. (E.) kutmire, kutmere | cser. tup [ zürj. mis, misk | zürj. (P.) surdi | vog. sis, sis,
oszt. sang, sans, sens, sas, cenc \ lp. (S.) pokco.
II. ( S z á m . ) : jur. moha; tav. moku; jen. moha: oszt. raofc,
mokka, mokkol, mokal, mokar, mogo, mogol, mogor • kam. &e</eZ,
fedőéi.
III. ( T ö r ö k ) ; ktör. árka; osz. ew&a; kaz. árka; kojb. arí/a
kar. ör/ia; jak. ar^a | csuv. sorim \ osz. .síri, kojb. serte (rückgrat).
IV. ( M o n g o l ) : khal. niruyun (nuröj; burj. nurugun, nurgun, nurü (nuryan) ; kaim. nuryun.
V. ( T u n g . - M . ) : tung. sogdondo J man. fisa \ man. dara, darama (meg: «vese»).
csont; tetem os (knochen, bein):
I. ( U g o r ) : lp. takte, dafte \ f. luu; cser. ki, lü ; zürj. votj.
li; vog. lu (és lusem, lusm), oszt. lü, lo%, louy, teu ; mord. (E.) lovaZa | mord. pákai.
II. (S z a m.): jur. li, le1; oszt. li, li, le'; kam. le \ tav. latd ;
jen. l'idi, l'iri.
III. ( T ö r ö k ) : ktör. süfiük, sümük, süjük; kaz. söjdk ; kojb.
kar. sok; jak. unuo% ; csuv. sumo, suno \ osz. kemik.
IV. ( M o n g o l ) : khal. jasun ; burj. jaso, jahan, jahan ; kaim.
jasun.
V. ( T u n g . - M . ) : tung. giramda, giramna; man. girangi.
velő medulla:
I. (U g o r ) : oszt. velim, velem, védem; vog. valem, vualm;
zürj. vem, votj. vijim; cser. vem, vim; f. ytime (n. ydin); mord.
ud'eme, udime, uj; lp. addem, addam.
II. ( S z á m . ) : jur. haevu; tav. kvajmu; jen. fea, A-ia; oszt.
[Z6í]-Á;Ü7ft ; kam. khemd.
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III. ( T ö r ö k ) : osz. bejin; kaz. mej ; jak. máji; csuv.— |
osz. ilik; kojb. ülen, d'ilen, kar. üleg, d'iley; jak. silí.
IV. ( M o n g o l ) : khal. cimügen / burj. semegan, cömögö; kaim.
cimegen.
V. (Tung.-M.): tung. urnán; man. umgan | man. swpí (meg:
«suceus»).
szem (szemé-i) oculus:
I. ( U g o r ) : f. silmá; mord. selma; lp. calme (calbme) ; zürj.
sin (sinms: sinma szemű), votj. sin (sinmo szemű); oszt. sem, vog.
sám, sem, sam; cser. sinza (e h. sim-za), sinza.
II. (S z a m.): jur. saeu, haem ; tav. sajme ; jen. sej ; oszt. haj,
saj, sej, saiji ; kam. sima.
III. ( T ö r ö k ) : ktör. köz, osz. göz; kaz. küz; csuv. fros || jak.
yaray, kojb.-kar. karak.
IV. ( M o n g o l ) : khal. nidun; burj. niden, nude ; kaim.
V. (T u n g.-M.): tung. ísa, esa ; man. jasa.
fül (füle-t) auris :
I. (U g o r ) : vog. pal', pel', pal', oszt. pel, pet, pal; zürj. votj.
pel; lp. pelje ; mord. pild, pile ; cser. piliks, pelei \ f. korva.
II. ( S z á m . ) : jur. /iá; tav. kou; jen. HÍ, fcö; oszt. kő, kuo;
kam. A;w j oszt. (Taz.) iinulsan.
III. ( T ö r ö k ) : ktör. kulák; osz. kulák ; kaz. kolak; kojb. kar.
kulák ; jak. kulgáy; csuv y oly a, yulya.
I V . ( M o n g o l ) : khal. ci&iw; burj. si&ew, siyen, ciye; kaim.
ciken.
V. (T u n g.-M.): tung. sen, sin ; man. Ia» | tung. korot, korát.
orr (orro-t) nasus:
I. ( U g o r ) : vog. nol, nql, oszt. woí, nol, not \ lp. nuone,
nudne \ í. nená J mord. nar', ner; cser. n^r, ner; zürj. votj. wlr j
mord. (M.) salhka, salka \ mord. (E.) sudo || (orr = «schnauze,
rüsselo): f. kuono | f. íitrpa (túrba).
II. ( S z a m.): jur. puijea; jen.fuija; kam. p/?yÁ' | oszt. put'o,
puto, putie, p'óí, poc | tav. ~unka.
III. ( T ö r ö k ) : ktör. burun, borún; osz. burun; kaz. boron;
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kojb. burun ; jak. murun | szőj. tumduk ; alt. tumcuk ; esuv. sumza \
kar. kaj, haj || jak. *yansá~r.
IV. ( M o n g o l ) : khal. yabar; burj. kamar, yamar; kaim.
yabar, yamar.
V. (Tung.-M.) : tung. honokta, ofiokto, onokto, onat | man.
qforo | tung. nuoysa.
száj (szája-t) os, mund :
I. ( U g o r ) : f. fim ; votj. su | vog. sop, suop | vog. íwos, tus,
oszt. ÍMÍ, Zwí | oszt. (B.) ungil, unil; zürj. vom, om, votj. ím | mord.
kurga, kurgo | cser. usma, ima | lp. nalbme, nalme (v. ö. nyelv).
II. (S z a m . ) : jur. ?ta', nan • tav. "S/t; jen. e', na1; oszt. dZc,
rm, oan, ean ; kam. an.
III. ( T ö r ö k ) : ktör. ayiz, avuz ; osz. ayiz ; kaz. auiz ; kojb.
kar. o£«e, akse; esuv. suvar | jak. a£út&.
IV. ( M o n g o l ) : khal. aman; burj. aman, aman, ama ; kaim.
a man.
V. (Tung.-M.): tung. amna; man. ím#a.
fog (foga-t) dens:
I. ( U g o r ) : vog. pan/c, j?arl, j?awfc, ponk, oszt. j>ewA;, j?awA; ;
zürj. votj. pin ; lp. páne, padne (badne) ; mord. pej, pev ; cser. pü,
püj j f. *hammas (hambaha).
II. (S z a m . ) : jur. tibea, t'ivie, üv, hu; tav. t'imi; jen. ű; oszt.
tim, tiu, teu, ceu, kam. thirná.
III. ( T ö r ö k ) : ktör. ít#; osz. dis ; kaz. tes; kojb. tis, tes, kar.
íis, cltly jak. tis; esuv. síi, síi.
IV. ( M o n g o l ) : sidun (sudö) ; burj. silden ; kaim. siidün.
V. (T u n g.-M.): tung. ikta | man. rej^e.
nyelv (nyelve-i) lingua:
I. ( U g o r ) : vog. nelm, nilm, oszt. nálim, nalem, nadem;
cser. jilme, jilmá | f. kiele (-li), kelé; mord. kál, kel; zürj. votj. kii \
lp. nuokcem, nuofcam (n. nuovca).
II. ( S z á m . ) : jur. námi | tav. sieja ; oszt. se, sie, si, se; kam.
siká | jen. siolo, sioro.
III. ( T ö r ö k ) : ktör. til; osz. dii; kaz. tel; kojb. kar. fii, tel,
dél ; jak. fii; esuv. cilyd.
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IV. ( M o n g o l ) : khal. kelen ; burj. kelen, kelen, /ele;
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kaim.

kelen.
V. (Tung.-M.): tung. ifii; man. ilengu | tung. coli, coli.
torok (torko-t) guttur, gúla:
I. ( U g o r ) : vog. turr, oszt. tür, tur | f. kurkku, kiilkkii; zürj.
gors; votj. — ; lp. karas, kirs • mord. kirga-par | cser. logar, lugar, loger | lp. codd (t. coddek, coddag) | lp. cuv (v. ö. száj).
II. ( S z á m . ) : sV; jen. sü, sö ; oszt. snoT, sut, suoj, soj, hoj ;
kam. soj \ jur. hunu, huno | tav. jamua.
III. (T ör ö k): ktör. boyaz, boyuz ; 'osz. 60^00 ; kaz. buyaz, boyozlau ; kar. &oA;se ; csuv. pir | kojb. öáös | jak. *kömöyöj, kiiömáj.
IV. ( M o n g o l ) : yoyolaj (/olaj);
burj. köle, yölej, yöloj ;
kaim. /öl.
V. (Tung.-M.): tung. bilga ; man. fe?7/a.
szív (szíve-t) cor, herz :
I. ( U g o r ) : f. s'údáme (n. -dán) • mord. sedi, sedej; cser. siim,
sim ; zürj. éölöm, votj. sulem; vog. sim, áim, oszt. sem, sam | lp.
vaimo, vaibmo.
II. ( S z á m . ) : jur. sea/, siej; tav. sa,soa; jen. seijo, seo ;
kam. #§.
III. ( T ö r ö k ) : ktör. jüreA;; osz. jiirek; k&z.jörák (zórák) ;
kojb.-kar. iürak, d'ürak ; jak. SMTO/ ; csuv. óira.
IV. ( M o n g o l ) : khal. girüken; burj. zurkufi, $urye (züryen);
kaim. güreken.
V. ( T u n g . - M . ) : tung.mivan,mevan; man.njaman (nijaman).
máj (mája-t) jecur, leber:
I. ( U g o r ) : vog. majt, mqjte, oszt. mogol, mügol, mügot; zürj.
votj. mus • f. maksa; mord. maksa, makso; cser. moks, moyé; lp.
muokse, muekse | lp. ribbre | lp. (F.) vuoivas.
II. (S z a m.): jur. miied ; tav. midii, mito / jen. mado, rmtro ;
oszt. midé, mite, mid, mid ; kam. mit.
III. ( T ö r ö k ) : ktör. fea^ír ; kaz. bayir, bauir; kojb. kar. bar,
bar ; jak. 6íar; csuv. püver || osz. *gijer (giger).
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IV. ( M o n g o l ) : khal. eligen; burj. elgefi, Hegen, ilegá, il'ege,
elegen; kaim. eligen.
(T u n g.-M.): tung. áligán | man. fayön, fayun ; tung. yakan,
hakin, akin.

tüdő.
I. ( U g o r ) : cser. sodo, soda | f. táky (tágü), táty, tdvy ; mord.
tevlal, tevil'av ; zürj. votj. ti | f. keuhko, konhko | vog. kqpsi, kops,
f. (észt) kops (kopsu) | Ip. keppa, gápes | oszt. töriy, töroy, tarnet,
targat.
II. (S z a m.): jur. üvi, tivuak, t'ivok ; tav. t'iejnd'a ; jen. t'iji ,•
oszt. tümáktá, tumiekt; kam. thu | oszt. püka, püke.
III. ( T ö r ö k ) : ktör. öpká, öfká; kaz. üpká: kojb. kar. ökpá,
okpá ; csuv. üpká ; jak. —.
IV. ( M o n g o l ) : khal. ayaski; burj. üski, iiske ; kaim. öski.
V. (T u n g.-M.): tung. ápcá j man. ufuyu.
epe fel, gallé:
I. ( U g o r ) : mord. sápá, sápé, sepe; f. sappe (-ppi); lp.
sappe ; zürj. söp, sep, votj. sop ; oszt. (B.) sip, cser. seks(e h. sepks) \
vog. vosrem, oserm; vocerem, oszt. vosrem.
II. (S z a m.): jur. padea; tav. /ade, /aíe ; jen. /ode, /o/'e ;
oszt. j)aíe, pa<£, |}ace, £>ac; kam. phada.
III. ( T ö r ö k ) : ktör. öí, öd ; osz. bd ; kaz. ü í ; kojb. kar. wf,
'öt; csuv. vaí j jak. wös (meg «velő»).
IV. ( M o n g o l ) : khal. sösiin ; burj. sölösö, hölöhön; kaim.
cösün.
V. (T u n g.-M.): tung. si, #t; man. si^i.
vér sanguis:
I. ( U g o r ) : f. vére (n. veri) ; mord. ver ; cser. vür, vir;
votj. vir; lp. varra; vog. vür, ür, oszt. ver, rír, wtr | vog.
kelp, oszt. káli.
II. (S z a m.): jur. hem, köm, yeam ; tav. kam ; oszt. ftawe,
kem ; kam. A7iew | jen. ki, ki | oszt. kap.
III. ( T ö r ö k ) : ktör. kan, osz.fcawykaz. fo»; kojb.-kar.
iak. jjf5»/ csuv. jon.

zürj.
kelp,
kám,
kan;
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IV. ( M o n g o l ) : cisun • burj. coso, suhun • kaim. cusun.
V. (T u n g.-M.): tung. scíksá; man. sengi | tung. hufíal,
hunel.

Az öt altáji nyelvcsoport alapszámnevei.
A mit fent a testrészek elnevezéseiről mondtunk, az a szám
nevekről is áll: hogy t. i. egyezésük nem kívántatik a nyelvrokon
ság bizonyítására, hanem, ha ugyan megvan, a rokonságnak szo
rosabb voltát jelezi. Az altáji nyelvcsoportok számnevei, úgy mint
a testrész-szavak is, csak igen kevés egyezést mutatnak egymás
közt; az egyes csoportokbeli nyelvek számneveinek egyezése meg
külömbözö terjedelmű (pl. az ugor csoportban csak 1—7-ig van
teljes egyezés; a török, mongol és tunguz-mandsu csoportokban
1—-10-ig, sőt nagy részt a szerkesztett tízesek is egyezők. — Figye
lemre méltó a tízesek külömbözö szerkesztése az ugor, török, sza
mojéd csoportokban. — Egyes kölcsönvételeket találunk a nagyobb
számok szavaiban: az ugor 100 (sada, száz stb.) az indogermán ságból került (szláv sotü), mert már a kisebb 10-re is más-más
szóval élnek e csoport nyelvei; a törökségből került a szamojéd
csoportban a kamasz. 40, 50, 60, 100; a mandsu 30 (gősin) sem
illik a többi tízesek alakjához, hanem nagyon is hű mása a mon
gol yucin, gusin-nok; s így végre a tunguz-mandsu 20 (orin) is
a mong. yorin-x& vihető vissza.
I. U g o r c s o p o r t .
M a g y a r : 1. egy (eggy: eggye-t) ; 2. két, kettő (tizen-kette-d);
3. három (hárma-t, harma-d) ; 4. négy (négye-t, negye-d) ; 5. öt
(ötö-t); 6. hat (hato-t) ; 7. két (hete-t) ; 8. nyolcz (nyolcza-t) ; 9. Arilencz (kilencze-t) ; 10. tíz (tíze-t) ; —20. húsz, 30. harmincz, 40. negy
ven, 50. ötven, 60. hatvan, 70. hetven, 80. nyolczvan, 90. kilenczven,
100. száz (száza-t).
V o g u l (vogB. | vogK.): X.ákva, dk, du \ aku; 2. kit, két \ kit
(kitag kettő); 3. korom (körmi-t harmad) | %urum (yurme-nt) ;
4. nilá | nile (nile) ; 5. át j at; 6. kq,t \ yot; 7. sát \ sat; 8. nqlq-lu |
nol-lov; 9. qntqlu (qntql-lu) \ ontolov (ontol-lov) ; 10. Iqu \ lov; —
20. kus, 30. vát, 40. ndlimen ! nelimen, 50. dtpen, 60. kqtpen | yotpen,

154

KISEBB KÖZLÉSEK.

70. sat-lqu I sat-lov, 80. nol-sat, 90. anter-sat, qntel-sat | ontol-éat,
100. sdt, sat (jani sat: nagy sat) \ sat.
O s z t j á k (osztB. | osztlrt.): 1. it, i, i\ it, i ,• 2. kat, kad
(kadn kettő) | kát (katn, kádén); 3. yulim, yolim (yulmi-t harmad) |
yüdem ; 4. nel (nel) \ neda, net; 5. vet (vet) | vet; 6. yut, yot j yüt;
7. labit, lobit (lapti-n hetes) | tabet; 8. nijil, niil (S. nigelay) \ nida ;
9. jert-jan, ar-jan \ ar-jon, cLr-jan ; 10. jon, jan ; — 20. yüs; 30. yolim-jan \ yüdem-jon ; 40. nel-jan | neda-jon ; stb.; 80. niil-sot | nltsöt, 90. jer-sot (jert-sot) | ár-söí; 100. sot, söt.
Z ü r j é n - v o t j á k (zürj. | votj.): 1. öt, ötik, öti | ódig, og ;
2. kik | kik (kikt: kiktdti ketted, kikt-oj két éj); B.kuim (Izs. kolm) |
kujn, küjn (küjúm: küjnmáti harmadik); 4. nol \ nil'; 5. vit \ vit;
6. kvajt | /cyaí'/ 7. sizim | smm ; 8. kökjamis | {amis ; 9. öfcmíY| wfc*
jjftfr / 10. dfa« | das • — 20. kié j Hé / 80. komin, komis | kvamin;
40. nel'amin, neXayüs \ nil'don • 50. vitimin, vitömis \ vit'ton ; 60. /cwa/timin, kvajtömis j kvat'ton • 70. sizim-das \ sisimdon ; 80. kökjamisdas | t'amiston; 90. ökmis-das | ukmiston ; 100. s'o | S'M.
L a p p (IpS. | lpF.): 1. a&te, «A:í | o/rta, o&í, o/ía, o/í; 2. kuekte,
ktiekt | guökta, guökt, guöfte, guöft; 3. kolma, kolm | golm ; 4. neZ/e |
ndllja; §. vita (vita), vit | üiíía, vií; 6. Aroía, Aroí (küta) \ gutta,
gut; 7. éte^a | ciecca ; 8. fo/ftce | gakce, gafce, gauce ; 9. o/cce | o/ce,
oyce; 10. ZoMe | Zo^g; — 20. kuekte-lokke \ •guöft-loye; 30. kolmalokke | golm-loje ; 40. nelje-lokke | ndllja-loye ; stb.; 100. cttote, cweíe |
cuötte.
F i n n (finn | észt.): 1. yhte (n. yksi, g. yhden) j iíAle (TÍ&S,
w/?^ ; 2. A;a/iíe (n. &«&si, g. kahden) | fta/ite (kaks, kahe) ; 3.ftoZme|
Aoüm ; 4. neljd \ neli (g. nelja) ; 5. vitte (n. viisi, g. viiden) j rwte (wé,
v?'^); 6. kiiute (n. kuusi, g. kuuden) | &M(te ^/CMÍ, fcü'^ / 7. seitsemd
(n. seitsemdn, seitsen) \ seitse (g. seitsme) ; 8. kahdeksa (n. -ksan) \
kaheksa; %.yhdeksd (n. -ksan) | üheksa ; 10. kymmene (kymmenen) j
kümme (g. kiimne); — 20. kaksi-kymmentd, 30. kolme-kyinmentd ;
stb./ 100. s#fa | SÍÍÍÍÍI.
M o r d v i n (mordM. | mordE.): l. fka, ifkd \ ve, vejke;
2. /b/ta | kavto; 3. kolma | kolmo; 4. ?^^tö J wiZe; 5. U«íí» | vaíe/
6. Aioíúf | Aoío/ 7. sisem | sisem; 8. kafksa | kavkso ; 9. vehksa j t"«//cse; 10. kémen J kdmen; — 20. /cows; 30. kolma-gemen \ kolongdmen; 49. nüá-gemen | nilen-gdmen; stb.; 100. s'a^a | S'ÖÍÍO.
C s e r e m i s z (cserS. | cserM.): 1. i&íe, i/c | *Ata, türfa, i/c;'
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2. kok (kokto-t kettő) [ kok (kokti-t, kokto-t) ; 3. kum; 4. nil; 5. vit',
víz (vizi-t) | vic, viz; 6. kut (ktido-t) \ kut (kudu-t, kuda-t) ; 7. sem \
sim • 8. kandakse \ kandaks, kdnddyse ; 9. indikse \ indeks, endeyse ;
10. luo, lu \ lu; — 20. kolo | koklu, kokla; 30. kumlo j kumlu; 40.
'/uiZe | nillu, nille; 50. v*sZ<? | vislu, vizlu, vizle; 60. kutlo \ kutlu ;
70. iemluo | simlu ; 80. kandakslu | kdnddyslu; 90. indikslu j mdekélu ; 100. s/iáö | i«da, áüífo.
II. S z a m o j é d c s o p o r t .
J u r á k : 1. ~opoj, ~ob,- 2. sifiea, sídé; 3. nahar, nar; 4. í'?«ír
^eí, fieí; 5. saml'an, sambl'an, sambel'ank; 6. mat'; 7. íw» <feíi£
8. sidencTét; 9. hasava-ju1 (hasava «szamojéd»); 10. j V , lüca-ju',
lüsa-ju1 (lüca «orosz»); — 20. side-ju\ 30. nahar-jiC ; stb.; 90. /i«sava-jur ; \W.jur.
T a v g i : l . V a i ' ; 2. siti; $. nagur; \,iata; 5. sanfatanka;
6. matu; 7. éajbua; 8. sitidata; 9. ~ameajt'uma ; 10. &£' ; — 20. siti-bi\
30. nagur-bi', 40. (ata-bV ; 50. sanfa-bi1; 60. matu'-bi' /. stb.; 100. jwv
O s z t j á k - s z a m o j e d : 1. öfcer, OÁ;?W, okkar; 2. seefo, seífo,
s iíe, i i í e ; 3. ndgur, noagur, nar, noar; 4. tietta, tiet, tetta, tet;
5. somblan, sombelan, sombele, homplah, hombalah; 6. muktet, muktat, mukten, mukte; 7. seZíZ'e, sielde, hel^, hielg; 8. sede-can-köt
(v. c«7Í helyett: cánul, cdl, ian, t'andel, t'eul); 9. öker-can-köt ;
10.fcoí,feiiöí; — 20. sede-sarm, sede-sarm, sede-haru ; 30. nak-sarm,
náfaru; 40. te-sdrm, te-hdru ; 50. sombla-sarm, hompla-háru, homblaru ; 60. muk-sdrm, mukta-haru, muktáru ; 70. se-sdrm, hel§e-haru,
helgaru ; 80. sedesdrm-cdn-ton ; 90. ökersdrm-cdn-ton.; 100. ío»>
íoí, £wt.
J e n i s z e j - s z a m.: 1. V ; 2. siáe, sire ; 3. weW ; 4. tető ;
5. soborleggo, soboreggo, saborga ; 6. woíw'; 7. se'o ; 8. siri'oto ; 9. <?sa,
nesa ; 10. biu'; — 20. sidiu1, sireu'; 30. nehibV; 40. tetőn?'; 50. soborleggou, soborgou', saborgaef; 60. motuf; 70. se'ou', se'eu' ; 80. sirVotou';
90. esatt', nesauf; 100. jü'.
K a m a s z i n : 1. o'ó, o'w; 2. si<Ze; 3. nágur; 4. thVde ;
5. sumna, sumula; 6. muktu'd, muktu'n; 7. sefbü; 8. sinthe'de;
9. amithun; 10. 6ie'íZ, bie'n; — 20. side-bie'd, 30. ndgur-bie'd;
40. *khera'; 50. * í % ; 60. * althon ; 70. sefbü-bie'd ; 80. sinthe'de*
bie'd ; 90. amithun-bie'd ; 100. *fös.
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III. T ö r ö k c s o p o r t . ,
K e l e t i - t ö r ö k (csagataj): l.-bir ; 2. iki; 3. üc ; 4. tört ;
5. bis; 6. alti; l.jiti;
8. sákiz, §.tokuz; 10. on ; — 20. jigirmi,
30. otuz ; 40. kirk; 50. illik, ilik ; 60. altmis; Ify.jitmis; 80. saksán ;
90. toksan ; 100. jüz.
O s z m á n - t ö r . : 1. bir, 2. iki, 3. üc, 4. dörí, 5. öes ; 6. alti ;
7. jedi; 8. se/íi^ / 9. dokuz ; 10. oft ; — 20. jigirmi ; 30. otuz ; 40. Mr& ;
50. elli; 60. altmis; 70. jetmis ; 80. seksen ; 90. doksan; 100. jfő*.
K a z á n i - t a t á r : 1. &er; 2. ríte; 3. ö c ; 4. íförí; h. bis ;
§. alti ; l.jide; S. sigez ; §. tuyiz ; !#,.%»; — 20. jigerme, $§. utiz,
\§.kirk; 50. ?'//e; 60. altmis; 70. jitmes; 80. siksdn; 90. taksán;
100. /«*.
K o j b a l é s k a r a g a s z : 1. ber\bird; 2. íJfe« j tfei: 3. «s j
/ys ; 4. íörí | íörí, dörí; 5. 6zs | &e/s; 6. alté ; 7. d'ííé' | t'ede ; 8. *tgri#j
SÖÍ/ÍS | sehes ; 9. ío^os j tohos ; 10. o« ; — 20. d'iberge \ ih-on ; 30. ötös \
üd'-on ; 40. kerek \ tört-on ; 50. iliy, iley \ bed-on ; 60. alt-ön | alt-on ;
70. d'it-ön | tet-on; 80. sigiz-ön \ sehes-on ; 90. tógoz-ön | tohos-on ;
100. ÍÍMS | ftíS.

C s u v a s : 1. 2^r / 2. tfcto / 3. t'isse / 4. tuvatta, tvatta, tvat;
5. pillik; 6. oltta; 7. éicce ; 8. sakkir, sagir; 9. tuyyur, tuyur;
10. vonna; — 20. dirim, éirem; 30. vuttur (üutter), vudur ; 40. £*H>£,
50. flfWút; 60. otmil; 70. sitmil; 80. sagir-vonna ; ^. tuyur-vonna ;
100. ífőr.
J a k u t : 1. H r ; 2. i&&i; 3. ws; \, tiiört; h.biás; §. alta;
7. suttá; 8. a?'ts; 9. ÍO^MS / 10. ÍÍOW; — 20. surbd, 30. oíws, 40. tuórduon, 50. bids-uon, 60. alta-uon, 70. sdttd-uon, 80. agis-uon, 90. toyusuon ; 100. ®1#.
IV. M o n g o l c s o p o r t .
K e l e t i - mongol (k h a 1 k h a) : 1. nigen, nige ; 2. ^oja ?" ;
3. yurban; 4. dörben; 5. tabun; 6. jiryuyan; 7. doloyan; 8. najman;
ty.jisun; 10. árban;— 20. yorin, 30. yucin, 40. döcin, 50. ía&iw,
60. 3Íran, 70. dalán, 80. najan, 90. jeren, 100. $ayun..
N y u g a t i - m . ( k a l m ü k ) : 1. negen, 2. ^ ^ w ; 3. yurban ;
4. dörbün ; §, tabun ; 6. zuryan ; 7. dolon; 8. najman ; 9. jesün ;
l§, árban ;— 20. yorin, 30. yucin, 40. döcin, 50. to&m, 60. ,ftn«,
70. dalán, 80. najan, 90. jerün, 100* *»«.
B u r j á t : 1. nigen, negen; 2. ^o/tV (yojar) ; 3. gurban ; 4. áw*«
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bőn ; 5. taban (tabon) ; 6. zorgán, gorgan (zöryön) ; 7. dolön ; 8. najman; 9. juhon, jösön; 10. árban; — 20. yorin (yorin), 30. gusin,
40. dösin, 50. taben (tahin), 60. Sarán, garan (Soron), 70. dalán
80. najin (najan), 90. jiren, 100. .s^/i, jura (zün).
V. T u n g u z - m a n d s u

csoport.

T u n g u z : 1. umun (omun, omiikan); 2. ^wr fjw, dbr) ;
3. iía« (elán) ; 4. íít^m (dügün) ; 5. íona (tonan) ; 6. nunipi (nunan,
nuhun) ; 7. nadan; 8. gapkun (d'apkan) ; 9. J%iw (jöhin, ujun) ;
10. jaw (nitcin);—20. *orin, 30. i/am, *gutin, gucin; 40. digini,
* ducin ; 50. tonani, 60. niinufd (nuhungar); 70. nadani, 80. gapkuni,
M.jágini (jöhingar), 100. namagi, namad'i.
M a n d s u : 1. emw ; 2. jw<?, jmje ,• 3. *£ÍW / 4. Í2W/« •' 5. sunga ;
6. ningun: 7. nadan ; 8. gakön, gakun; 9. W/MW / 10. guan, guvan • —
20. *orin; §§.*gösin, gusin ; Ift.deyi, §§,susaj, §§.ningu, Ity.nadangu;
80. gakönfiu, gakungu, 90. ujungu; 100. tangö, tangu.

K é t c s u v a s m e s e — Reguly hagyományából, a melyben
a csuvas szövegnek hamaros kézzel való leírását találjuk; meglátszik rajta, hogy Reguly egyenesen egy csuvas ember elmondása
után írta le. Innen van, hogy Regulynak egyéb csuvas jegyzeteiben
használt írásmódjával egybevetve, e leírásban itt-ott tökéletlen
hangjelelések is akadnak. Ezeket, a mennyire lényegesek, jelen
közlésemben megigazítottam; a kevésbé fontos alaki ingadozásokat azonban meghagytam (pl. á és e-nek vagy néha e és e, í-nak
váltakozását). A szöveg egyébiránt teljesen érthető s magyar fordí
tásom lehetőleg szorosan az eredetihez alkalmazkodik.
1. M e s e .
Poronne per starikpa karaik, vulzam porongis, poronzan toprié
ul-yir; ondan kajran t'emze soldan karaik vilge. ondan jolge per ul
per yir. starik tada alanté, alanzan pornasse. kajranyi arem agazane joratmare ; jori sumar polge, starikne kalama poslare : starik,
jomiza kaj, temá poslare. starik kajre. starikne kajrí coy kalare :
tűre solba kajzan, jomis ozilmasi, táré; távra kajzan jomis lajiy
ozilai, t'esse. starik távra kajre; vul starik kajzasnay sora, kibe
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tegenge,1) tűre kajre, starikran mala toyri-dá yoron túrná yobarza
large. starik irtse kajn' coy: starik, éta kaján ? táré. starik: jomizá
kajadep, t'áre. jomis, tári-é, yam polam. starik jomis ona ptytarge.
sava karaik piysan kalare stariga: san id puzas polat, t'áre. starik
tavernáé kajlay sav solba ; kargik jiber-jaber ange cazeray, starikran
maldan kile sitre, sor kübine yuza yoge, kajlay virtre. starik sitre;
arem itmá poslare; starik kalamast min jomis kalanine: nim-de kalamare, t'eze kalare. teber konne arem tada yuma poslare starige, kajaséin mar iriksirey yuza jajé. kajn'-goy tada kalare: tűre kajzan jomis
ozilmasi, táré ; távra kajzan jomis ozilat, tesse kalasse, — t'áre. Sta
rik tada kajre távra ; arem tada soré kibe tegenge, tiire kajre, starikran
maldan toyre, solsine yoron túrná yubarza large. starik irtse kajn-goy
karaik kalare: éta kaján ? starik táré : jomizá kajadep, t'áre. jomis,
tári-é, yam polam, — táré. jomis ptytarge kargiga ; tada savenay ka
lare: ul puzas polat san, t'áre ; id pussan san arem cirlet, táré. kajlay
starik sav solba kajre, arem yoron turingen ange, tűre solba starikran
maldan kile sitre, kübine. yuze yoge. starik kilin-goy jiniséa virtma po
slare. starik, min kalare jomis? starik magra magray kalare: id puzas
polat, táré. ona kalazanay arem, yaman polge, táré. ulibe yirne éubatne jage starik; vulzam kilicen arem turza yaderleme poslare. éubangen kilin-goy agazen vitri joysa toyre; per kajik ,ci cu tum' táré,
agazam tum izá saplaris vitriná, éu toldargis, kajris kile. kilni sirde
agisne halat: mana pussan, man éumozene voda praysan jitsene parzan-da tortsa il, per sirá poysa yor, sor tottreba curgaza yomué kötne
kajza yor, vis erni-cen pira pira piy. sitris kile. aéée vot cirtmá ka
lare ; vot cirtris. vot cirtsen aéée ülne pusre, arem suvalge sav sagatray. pussan tapratris pizárme, siris ; éumizene voda prayris, yir agi
votran tartsa kelarge ; jitta praysan, jitran-da tortsa ilge, per sirá
postarza yoge. kajran éor tottreba siysa3) yomié kötne kajza yoge.
eme poronzan kajza piyre yomié kötne: éumuran kajik kletki polma
poélane. tavernge kile. teber erneren kajza piyre: tűk sid'enne. kajlay
kile tavernge. vis eme sitsen tada kajre; piyma turzanay, kajik vissá
toysa kajre. sav yir aga tapratre magerma, magerge, magergi-dá,
taver.ige kile. kilde ameé igárge pizeret, sav aga kajik polne-sker
visse pige, pürt túrná large, tapratre jorlama :
a
) Pontosabban írva tégen- (Keguly szójegyzéke) — tigin- (Visnevszki).
, 2) = siysa a éiyas igétől.
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az a sori pusre, ama sori sire,
yorondaMem poyre, yomus kötne yoge.
ameze starikne kalare: minle kajik kilne sava jorlat? yuvalaza jar,
starik, t'áre.- starik toyre, yuvalama tapratre. asse sine arman col
prayre, asse onday vilge. kajran tada jorlama tapratre; ames yuva
copsa toyre, ksay ksay t'áre, minle kajik sav jorlat'? t'áre. on-zine per
alajip prayre, ames-te onday vilge. ageée piirtre pir türtsá larat;
pürd-omne visse an$e kajik, tapratre jorlama :
aéa sori pusre stb.
man selim polzan, cürege sine kize lar, t'áre [ageie]. cürege sine visse
lar$e, tada jorlare :
aéa sori pusre stb.
man selim polzan, pir jobi-zine kize lar, íáre. pir jobi sine large,
tada jorlare:
•
aéa sori pusre stb.
ma?i selim polzan, visse pir jobi távra savern, t'áre. visse savernge,
kajlay aga polge. kajran iksey poronma tapratris.
Élt egy öreg-emberrel Öreg asszony (egy házaspár). Ok éltek,
élvén kaptak gyermekeket (tkp. fiu-leányt); azután néhány év múlva
meghalt az asszony. Hátra maradt egy fiú, egy leány. Az öreg
megint megházasodott, házasságban (tkp. házasodván) élnek. [De]
az utóbbi feleség nem szerette a gyermekeket ; szánt szándékkal
beteg lett, az öregnek kezdett szólani: «öreg, menj a javas-ember
ért », azt mondta (tkp. mondani kezdte). Az öreg elment. Az öreg
nek, elmentekor, mondta: «ha egyenes úton mégy, a javas meg
nem nyílik (nem nyilatkozik, ki nem jelenti magát), azt mondta;
ha kerüléssel mégy, a javas jól megnyílik (kijelenti magát), azt
mondják». Az öreg kerüléssel ment; ő (t.i. az asszony), mihelyt
az öreg elment, fehér inget öltött, egyenesen ment, az öregnél
előbb ért ki s egy nyírfára fölmászott (tkp. felmászva ült). Mikor
az öreg mellette elment, azt mondta: «öreg, hová mégy ?» Az öreg:
«javas-emberért megyek», azt mondta. «Javas, úgy mondta, én
magam leszek». Az öreg javasoltatott véle magának. Azaz asszony
javasolván, azt mondta az öregnek : «neked el kell veszítened (meg
kell ölnöd) a fiadat». Az öreg visszatért ugyanazon az úton; az
asszony hamar leszállt, még az öreg előtt haza ért; fehér ingét
levetette, megint lefeküdt. Az öreg megérkezett; felesége megkér
dezte, [de] az öreg meg nem mondja, mit mondott a javas: «sem-
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mit sem mondott», azt mondta. Másnap az asszony megint kezdte
hajtani az öreget, s hogy nem akart menni (tkp. menés-ért nem),
ugyancsak kedve ellenére (tkp. kénytelenül, akaratlanul) elhajtotta.
Mikor elindult, megint mondta neki: «ha egyenesen mégy, a javas
ember nem nyílik meg (nem tesz kijelentést); ha kerüléssel mégy,
megnyílik a javas (kijelentést tesz), úgy mondják», azt mondta.
Az öreg megint kerüléssel ment; felesége megint fehér inget öltött,
egyenesen ment, az öregnél előbb ért ki, s útfélen egy nyírfára
mászott föl. Mikor az öreg mellette elment, az asszony megszólalt:
«hová mégy?» Az öreg felelt: «a javasért megyek», azt mondta.
«Javas, azt mondta, én magam leszek», mondta. [Az öreg] java
soltatott magának az asszonynyal ; megint ugyanazt mondta:
«el kell veszítened a fiadat», azt mondta; «ha fiadat elveszíted,
a te feleséged meggyógyuló, azt mondta. Vissza az öreg ugyan
azon az úton ment; a felesége leszállt a nyírfáról, egyenes úton
még az öreg előtt haza ért, ingét levetette. Mikor az öreg eljött,
elkezdett az ágyában jajgatni (tkp. jajgatva feküdni) : «öreg, mit
mondott a javas ?» Az öreg sírva-sírva mondta: «el kell a fiút
veszíteni)), azt mondta. A mint azt mondta, a felesége azt mondta,
[hogy] könyebben lett [neki].Fiával a leányát a vízhez küldte az öreg;
míg ők jöttek, az asszony fölkelve kezdett [egyetmást] készíteni.
Mikor a víztől jöttek, a gyermekeknek kifolyt a vedrük; egy madár
azt mondta : ci co tum {tum agyag), s a gyermekek agyagot vévén,
megfoltozták a vedrüket, töltöttek vizet s mentek haza. Haza jövet
mondja a nénjének (a fiú): ha engem megöl [az apám], az én csont
jaimat a tűzbe dobja vagy a kutyáknak adja, te vedd el, gyűjtsd
egy helyre, s fehér kendővel begöngyölve tedd le a nád mögé:
három hétig (egyszer-egyszer) oda menve nézd meg. Haza érkeztek.
Az atyjuk parancsolt tüzet gyújtani; tüzet gyújtottak. Miután
tüzet gyújtottak, az atyjuk megölte a fiát, a felesége azon pillanat
ban meggyógyult. Miután megölte, kezdték főzni, megették ; csont
jait a tűzbe dobták, [de] a leány kihúzta a tűzből; a mint a kutyá
nak dobták, a kutyától is elhúzta, egy helyre összegyűjtötte. Az
után egy fehér kendőbe kötve, kivitte a nád mögé. Egy hét múlva
(tkp. egy hetet élvén) meglátogatta a nád mögét: a csontokból
madár-test kezdett lenni. Hazatért. Másik hét múlva látogatta :
[már] tolla nőtt ki. Visszatért haza. Három hét elérkezvén (kitelvén)
megint ment oda; a mint ott áll nézni, egy madár röpült ki,
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elment. A leány kezdett sírni, sírt, sírt, s viszatért haza. Otthon az
anyja fánkot süt. Az a gyermek, a ki madár lett, oda röpült, a ház
tetejére ült, s elkezdett énekélni:
Mostoha atya megölt, mostoha anya megevett;
testvérem össze szedett, nád mögé helyezett.

Az anyja mondja az öregnek: «miféle madár jött, s énekel
úgy ? kergesd el, öreg» azt mondta. Az öreg kiment, kezdte kergetni.
[A fiú] az atyjára egy malomkövet dobott, az atyja legott meghalt.
Azután megint kezdett énekelni; kifutott maga az anyja : ksay ksay
— azt mondta — micsoda madár énekel ott ?» 0 reája egy kézi
tűt dobott, s az anyja is legott meghalt. A nénje a házban ül vász
nat szővén; a ház elé lerepült a madár, s kezdett énekelni:
«Mostoha atya megölt» stb. — «Haaz én öcsém vagy, ülj oda a
kis-ablakra» azt mondta [a nénje]. A kis ablakra röpülve leült,
megint énekelt: «Mostoha atyám» stb. — «Ha az én öcsém vagy,
ülj a szövőszékre.D1) Eáült a szövőszékre, megint énekelt: ((Mos
toha atyám, stb». — «Ha az én öcsém vagy, röpülj a szövőszék
körül (tkp. röpülve fordulj körül)» azt mondta. Körűiröpült, megint
fiú lett. Azután ugyancsak ketten kezdettek élni.
2. M e s e .
Ilik taysan poronne per starik, saga starigen por-ce arem. sava
arem vilge, ondan jolge per yir aga. starik il$e t'eber arem, vul-da
yuva yiribe kilge. sava arem per-te joratmare tuluy yirne, yuva yirne
joradatce. vulzam perlastik porongis, sav arem kalare starikne: ize
kaj, íere, saga yire vurmana. starik ize kajmasce yuva yirne : arem
jatlaza piderge ona, ize kaj t'ezá. starik magra magra ize kajre ona.
oldalaza cin^e yuva yirne : ajda yirem manba vurmana, t'dre, sirla
postarma, ebe onda voda tadam. vulzam kajris. sitsessin starik tada
kalare: eze kaj, postar sirla, ebe kajám voda tatma. es vara port
sassine itlezci pir man-bada. starik kajre, per moklaska joman toráttine saklatre, saksassen kile kajre. sil polge, sava moklaska silbe
tapratre éabenma jomana. yir moklaska sakkana sird pi$e, assine
korimare; kiskerza siraza éürdre, topmare nikama-da. magerőé man
) P^r jobi szószerint «vászon-oszlopa» = szövőszék, osztóváta (más
képen pir-viren Reg., pir-virin
Visa.)- A jóba szó a votjákba is került át
(jubo) s huiskonjubo
«webstnhl».
NYELVTUD. KÖZLEMKNYEK. XVI.
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gergi-de, ötre stalla kos p'iyat. per kában vudo tül polge, on úhe
yobarza large. perlastik larzan kaban-batne pigis kagagazam, tapratre sime, siris siris, kában küs t'ünmci yetlange ; sizen kajalla kajris tasta. t'eber yut tada, pigis sima, sizen sisris, sigis onda. sava yir
kában singen kiskerza kalare : sisni poldir ildom, sík poldir kümül.
vul kalane-bak polge. kagagazam kajris. yir angi-dd nomaj ildo7n-da
kümül-dd postarge. kagagazam tada kilóié, vul tada saplay kalare ;
kagagazam kajzassen vul tada ildom-da kiiinül-de postarge. kagagazam tada kilmdris. yir kában pangen ötre ajkalla, ötre, ötre.
per pürt! tül polge ; sava pürd'e kige, onda laratce toramus.yir kalare
ona: tora pol, kala mana kilelle sol, stan ka ja fi. toramus kalare ona :
manen posra pijde piy eze. vul piyre. savén coy toramus page
ona per arga, kalaza: saga ártana an os kile siditsen ; ossassen
vilin sol singé, per sol kidarza jajé ona; yir kile türey sitre.
arem ona korzassen kalare: leple es cirelze kildení yir sebaymin
kornine kalaza kidartre. arem onen oksine korzassen ona joratre. stariga kalare: ize kajmán yire vurmana, ize kajzassen ona yuvar.
starik saplay kalare, leple yuva yirne oldalaza ize kajre. vulzam
sitris vurmana. starik kalare yirne: es konda sirla postar, vara pir
eb sakkane sirá. starik iliyyi-bek moklaska saksa yuvarge jomana,
yuva kile kajre. moklaska silbe sakkama pojslazan,1) yir onda pige,
assine korimare-daangay jatlassa kajre. kában sine yobarza large.
torames kagagizam tada onda pigis, siris sisris sigis, tada kajlay
kajris. yir kalare : sisni puy poldir, sini sik poldir. kagagazam orey
kilmdris. vul kában singen angi-dd ötre ajkalla. per pwri pathe pige,
kige onda; piirtre toramus larai. toramus kalare ona: man posra
pijda piy. vul kalare: man kile cazerary kajas. toramus ona arga kalaza page: saga arga sol singé ossa an piy. sol kidarza jage ona. yir
sava solba kajre, sol singé argine ossa piyre: ondan puzik üslen
toyre, ona vildrge. kilde ames igdrge pizdrze turaí. starigen por-ce
jida, sava jida pürd'e kige kalaza : yuze pojma kajagan vilze kilét',
vilme kajagan cirilze kilge.arem saven-£in jitta satmavribe per orine
sapsa yősre. jida tada savnay kalare. arem stariga yir siramajage,
ona üslen vildrge. kütsen kütsen arem tada kajre, sol singé ona-da
üslen vildrge.

*) =

poslazan.
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Ez előtt valamikor élt egy öreg, s ennek az öregnek volt fele
sége. A felesége meghalt, tőle maradt hátra egy leány. Az öreg vett
másik feleséget, az is a maga leányával jött. Az asszony sehogysem
szerette a mostoha (tkp. árva) leányát, de a maga leányát szereti
vala. Ok éltek egy darabig, [akkor] az asszony szólt az öregnek : vidd
el, azt mondta, ezt a leányt az erdőbe. Az öreg nem akarja vala
vinni a maga leányát: [de] a felesége kiszidta, vidd el — mond
ván. Az öreg sírva sírva kivitte őt. Csalva hívta a maga leányát:
gyere leányom velem az erdőbe, azt mondta, bogyót szedni; én ott
fát fogok vágni. Ok elindultak. Mikor megérkeztek, az öreg megint
szólt: eredj te, szedj bogyót, én megyek fát vágni; te azután a
fejsze hangját hallván, ménjén hozzám. Az öreg elment, egy tuskót
egy tölgyfa ágára akasztott reá, s miután ráakasztotta, haza ment.
Szél lett, a tuskó a szél által kezdett a tölgyfához ütődni. A leány
oda ment, a hol a tuskó kopogott, [de] nem látta az atyját; kia
bálva kereste köröskörül (tkp. keresve járt), [de] nem talált senkit
is. Sírt meg sírt, s ment a merre szeme lát. Egy asztag széna került
eléje, arra fölmászván reá ült. A mint egy darabig ült, az osztaghoz
kecskék jöttek, kezdtek enni, ettek ettek; az asztag majd föl akart
fordulni; miután ettek, vissza mentek valahová. Másodszor megint
jöttek enni, evés után szartak, hugyoztak ott. A leány az asztagról
szólt kiáltva: a mit szartok, legyen arany, a húgy legyen ezüst.
A mint ő mondta, [úgy] lett. A kecskék elmentek; a leány leszállt
s sok aranyat meg ezüstöt szedett. A kecskék megint jöttek, ő
megint úgy szólt; a mint a kecskék elmentek, ő megint szedett ara
nyat meg ezüstöt. A kecskék többé nem jöttek. A leány az asztagtól elment félre, ment ment. Egy ház került eléje; abba a házba be
ment, ott ül vala az isten-anyja (isten-asszony). A leány szólt neki:
./) mondd meg nekem az utat haza felé, merre kell menni.
Az isten-anyja szólt neki: nézd fejemben a tetüt. 0 nézte. Akkor
isten-anyja adott neki egy ládácskát, mondván: e ládácskát ne nyisd
föl, míg haza [nem] érsz; ha fölnyitod, meghalsz az úton. Egy
utat mutatott meg neki; a leány egyenesen haza ért. Az asszony,
mihelyt őt meglátta, szólt: hogyan jöttél te föléledvén ? A leány

*) tora pol; nem illik szószerint való értemé «isten légy»; azt sejtem, hogy
valamely üdvözlő szólás rövidülése (talán e h. torapolstir «isten segítsen))).
11*
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elbeszéllt mindent a mit látott. Az asszony a mint az ő pénzét látta,
őt megszerette. Az öregnek szólt: vidd el az én leányomat az erdőbe,
s elvivén hagyd ott. Az öreg épen úgy szólt, a mint a maga
leányát kicsalta. Ok az erdőhez értek. Az öreg szólt a leánynak:
te itt szedj bogyót, azután menj oda, a hol én kopogatok. Az
öreg az előbbi-ként (úgy mint előbb) egy tuskót akasztott föl
egy tölgyfára, s maga haza ment. A mint a tuskó a szél által
kopogni kezdett, a leány oda ment, az atyját nem látta s csak
szitkozódva ment el. Az asztagra fölmászott s leült. Az isten
anyja kecskéi megint oda mentek, ettek, szartak, hugyoztak,
megint visszamentek; a leány szólt : a mit szartok, legyen
szar, a mit hugyoztak, legyen húgy, A kecskék többé nem
jöttek. 0 az asztagról leszállt s ment oldal felé. Egy házhoz
ért, oda bement; a házban isten-anyja ül. Isten-anyja szólt
neki: fejemben nézd a tetűt. 0 felelt: nekem minél előbb haza
kell mennem. Isten-anyja adott neki egy ládácskát, mond
ván: e ládácskát az úton ne nyisd föl, meg ne nézd. Meg
mutatta neki az utat. A leány azon az úton indult; útközben a
ládácskát fölnyitván megnézte: abból egy nagy kigyó jött ki, őt
megölte. Othonn az anyja fánkot süt. Az öregnek volt egy kutyája;
az a kutya bement a házba, mondván : a melyik elment gazdagodni,
az halva j ö n ; a melyik meghalni ment, életben jött. Az asszony
azért a kutyának a serpenyőnyéllel egy lábát ütötte le (tkp. ütve
törte). A kutya megint ugyanazt mondta. Az asszony küldte az
öreget a leányt keresni, őt megölte a kígyó. Várván várván meg
az asszony ment el, [de] az úton őt is megölte a kígyó.
B. J.
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RÉGI MAGYAR KÖNYVTÁR.
Az 1531—1711 megjelent magyar nyomtatványok könyvészeti kézikönyve.
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S Z A B Ó

K A R O L Y .

Nagy 8-rét, 47 iv. Ara fűzve 4 frt.
E monumentális munka nemzeti irodalmunk történetére nézve rendkívüli
fontossággal bir. Csaknem húsz évi kitartó búvárkodás és adatgyűjtés eredménye
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SVÉD-LAPP OLVASMÁNYOK.
Olyan svéd-lapp olvasmány, melyhez a nagy közönség is
könnyen hozzáférhet, alig van más, mint az a néhány lap, melyet
Budenz közölt a Nyelvt. Közi. XII. kötében (164—184. 1.) és az a
csekély számú IpS. nyelven irt költemény, mely" Donnemek «Lieder der Lappén» művében látott napvilágot. Az itt közlött szöve
geknek egy részt az a czéljuk, hogy a hozzáférhető olvasmányok
kis számát gyarapítsák, más részt pedig, hogy a nyelvtanban fog
lalt szabályoknak alkalmas bemutatásául szolgáljanak. — Mint
hogy kezdőknek legkönnyebb gyakorlat a mesék egyszerű nyelve,
Budenz szövegéből is vettem föl vagy négyet, köztük hármat
magyar fordítással. Ugyancsak fordítással láttam el a Donner gyűj
teményéből vett és csak nagy nehezen érthető 5. és 6. számú, vala
mint egy zsoltáros könyvből kiszemelt 20. és 21. számú verses
olvasmányokat is.! A 9—12. számú szövegeket, melyeket különö
sen a többes-szám és a duális feltüntetésére szemeltem ki, össze
lehet vetni az Uj-Testamentom megfelelő helyeivel.
A szótárban csak az olvasmányokban előforduló szók vannak
meg, kivéve a névmásokat, a számneveket, a viszonyszókat,
továbbá a határozó- és kötőszókat, melyek a nyelvtanban rendsze
resen össze voltak állítva és melyejmek tudása nélkül olvasáshoz
fogni alig lehet. Az 5—8. számú szövegekhez való szókat, mint
hogy hangalakjuk és sokszor jelentésük is nagyon eltér a rendes
IpS. szókétól, külön pótlékban állítottam össze, melléjük téve a
Lindahl szótárában található szóalakot is. E szók magyarázatánál
első sorban Donner fordítása szerint indultam és csak ott, a hol
sem Donnernél, sem Lindahlnál nem találtam fölvilágosítást,
tettem oda csak ugy találomra az illető lapp szó mellé a mondat
ból kiokoskodható jelentését (?) jel mellett.
NYELVTUD. KÖZLEMKNY'EK. XVI.
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Végül összehasonlítás kedvéért és a négy lapp nyelvjárás
hangalak- és szókincsbeli eltérésének íöltüntetésére az Uj-Testamentom egy helyének fordítását is czélszerűnek láttam függelék
képen az olvasmányokhoz csatolni.

A) Népnyelvi szövegek.
I. Buclenz közleményéből, Nyelvt. Közi. XII", 164—171. 1.

1. Te lijen adna sáme^juhko' lijen küllam: pahatahkeje1 (ve
holace') kaikén pöhtet sijen hohketemen tet. te sije karvetacen adna
kedkit aktén varén nalla. te ku sije cohketijen ollast, te küllajen taite
skiálmit. te akté olbma manni (vuelgi) tai veholace kőik. te kaikén
ta' veholace'1 tobbelet tab olmab, men te vasteti tat olbma (ólmai) :
jtis mu pajabehU viesot, te kalkab tijeb ohpetet ánabi almáéi kőik. te
sije pajen sü viesot. te sodn vaggigöti tan varén kőik ja vaggen paijas tan varén met. ku pöhten sije kaska laidoi tan varia, te ta' adna'
samé' jollartaht elején taite adna kledkite tan varén met vuoles, tai
rcholaci hohketemen tet, tássa ko hohketejen kaihkit. jate kolbma (taiste pahataJikejistJ pahterejen ravva autest. te lejen mannemen tassa
ko kaunatejen idnabi skialmi kaim. te sardnotijen siji abmase sije
mannet tohko, te sije hohketuvve'* te sije alvetijen (sorganijen) tan
sagga ja jorgetijen vist merraje.
Hát voltak sok lapp emberek, a kik hallották volt: gonoszte
vők (ellenségek) akartak jönni az ő elvesztésük végett. Ekkor egy
hegyre sok köveket kezdtek készíteni. A mint egészen [mind]
leültek, meghallották (tkp. kezdték hallani) azokat a gazembere
ket. Hát egy ember ment (elindult) az ellenségekhez. Az ellensé
gek meg akarták azon embert fogni, de ekkor megszólította az
ember [őket]: ha engemet élni hagytok, hát el foglak titeket iga
zítani több emberekhez. Hát hagyták őt élni. Ekkor kezdett
menni azon hegyhez és fölfelé mentek a hegy mentében. Midőn
ezen hegynek közép útjára jöttek, azok a sok lapp emberek legör
dítették azokat a sok köveket a hegy mentében az ellenségek
elvesztése végett, míg mind megölték. És ekkor hárman (azon
gonosztevőkből) gyorsan elszaladtak. Hát mentek [voltak menő
ben], míg találkoztak a többi gazemberekkel. Ekkor mondták
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nekik, hogy oda ne menjenek, [mert] megöletnek. Ezen nagyon
megijedtek és megint visszatértek a tengerhez.

2. Te li sömes pcden akt olbma, juhko limehceb vaggemen ja iuddite vuohcemen. te sodne cajanija icci tist sodne heibmai kauna, ko
saddi seudnet (seudnet, Y.ijja). te sodn pöti vist icas loddi (keinon
nalla). te sodn vuini, ahte sömes lé vagam su mangesne. te sodn sorgeni, ku sodn i ville heibmai kaune. té sodn ussotdci aca tollob
pollajahtet. té sodn ices karvob nuoli ja pieji tab tollon pdldi. ja té
sodn icci tuosta tollon paldesne vdllahet, ainat sodn vagesti tollon
pignoles ja vuerdi tassa ku tat pöhta, juhko léi sü mangesne vaggemen. té tat pöhti ja té vueci pirsoin tan karvoi, juhko lé tollon pal
desne. té vági taté vuehceje olbma ja ussoti, ahte sodn lé hohketamtab
vdllaheje olmab; i lam likán tat almac, ainat tat karvo, mdb tat
cajanem olbma lé piejem tollon plildi. té áska tat olbma vueci pirsoin
tab pahatahkojeb. té vist sodn leggasti tan tollon paldesne tdsa ku
peive saddi ; té dskan manni icas heibmai.
Hát volt valamikor egy ember, a ki az erdőben járt (volt az
erdőt járóban) és madarakat lőtt. Hát eltévedt és nem talált többé
haza, a mint sötétség (éjjel) lett. Aztán ismét a maga nyomára
(útjára) jött. Akkor látta, hogy valaki utána ment. Megijedt, a
mint nem talált többé haza. Hát [úgy] vélekekedett (kezdett vélni),
hogy tüzet gyújt. A [maga] ruháját levetette és a tüz mellé tette.
Nem mert a tűz mellett feküdni, hanem egy kicsit félre ment a
tűztől és várta, mig az jön, a ki ő utána ment (menőben volt).
Hát ez jött és a puskával azon ruhára lőtt, a mely a tűz mellett
van. Aztán ment a lövő ember és gondolta, hogy megölte a fekvő
embert. Pedig nem az ember volt, hanem a ruha, melyet az elté
vedt ember a tűz mellé tett. Akkor aztán az az ember a puskával
meglőtte a gonosztevőt. Aztán ismét leheveredett a tűz mellett,
míg nap (nappal) lett. Akkor végre haza (maga hazájába) ment.

3. Té li sömes olbma ja ahka, ja kolbma mana' lejen sönesne.
té sömes pálen soi kalkiken kuilide peutet. té sönoj váldiken farosne
porrasumus pardneb, ja kuikte lapiken köten sisne; tollon ai lahpiken köten sisa, kukte ta kuikte mana' kalkiken pivvat. té ku soi lei12*
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kan kuilide peutam, te sugiken vist heibmi. te vuinigen ahte kohte li
puöllemen.te tat olbma viagi spaihtemust máti,ja cohketi tai puöllem
mdnai táktite (rubmahit). te tat porrasumus pardne pütija sardnoi:
„cicám varresti jaurai"', —ja te tat olbma varresti tohko sü tolvot,
ab ma sodn höhkanet (icebs hohkatet). naute ko sodnjoksi sü, te sodn
tobbeli sü ja jorgeli roptot jaurest.
Hát volt egy (valamely) ember meg egy asszony és három
gyermekük volt (tkp. volt bennük). Hát egyszer ketten halat
(halakat) akartak fogni. Társaságukba (társaságban) vették a leg
öregebb fiút, kettőt meg a házban hagytak; tüzet is hagytak a
házban, hogy a két gyermek ne fázzék (tkp. fogott nem fázni v.
melegen lenni). Hát a mint halat fogtak, ismét haza eveztek.
Ekkor látták, hogy a ház égett. Hát az ember szaladt, a mily
gyorsan (tkp. leggyorsabban) csak bírt és öszeszedte az elégett
gyermekeknek csontjait (testeit). Ekkor a legöregebbik fiú jött
es mondta: anyám a tóhoz szaladt, — és hát az ember oda sza
ladt öt követni, hogy el ne vesszen (meg ne ölje magát). A mint
utolérte, megfogta és visszafordította a tótól.

4. Jetanasen hdgga.
Te lei pör es ahkasne kalles (olbma), kuhti lei cieajápe torrom
jetanasin, kujetanes ohci koddet tan pöres ahkan podnab (kalleb),
vai sodn kalka ofáot valdet tab pöres ahkab Icases ahkan. ku cica
jápe (jaké) ollanam lien, te iiska puokteti koddet tab pöres olmab.
mutto te lei tan pöres ahkasne ja tan pöres kallasne (olmasne) akt
pardne, kuhti ai ohci (ohceti) jetanaseb koddet, vai 0330 haddotet
(makset haddoin v. vostallostet) tan tét ku jetanes lei koddam aldas
ahceb, vai kalki ofáot valdet aldas ciceb icases ahkan.
Ja tat pardne (alke) jetti icas ciccai : „tieta"1 todn, kusne jeta
nasen hdgga le, ku mon ib mahte koddet sü ? todn kalka' kacatét
jetanaseb, kusne sü hdgga lé", té kacati cicce jetanaseb: „kusne lé,
jetanes, tü hdgga?" té vasteti jetanes: „manne (man-tét) todn kahcata' tan plraí" te vasteti pöres ahka jetanaseb: „jus mon nietastuvvab, té mon 0330b torvostallet tü hdggai." — Té sardnoi jetanes hdggas pira ja jetti: puölleje mieran tuokkesne lé suolo, ja tan suolosne
lé todno, ja tan todnon sisne lé akta sauea, ja tan saucan sisne lé
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vuencis, ja tan voncan sisne le monne, ja tan monnen sisne le mü
hagga.'1 te pöhti pöres ahkan pardne cices kőik (lássa) ja jetti :
..juoko W todn ciccam o^om küllet, kusne le jetanasen hagga f" te
vasteti cicce icas (ecas) pardnai(alkai): ,,juo léb oj$om kuliét, pardnam (alkom) !'puolleje mieran tuokkesne, supcesti jetanes, sü hagga
le • ja suolo le tovven (tuvven), ja tan suolosne le todno, ja tan tod
non sisne le sauca,ja tan saucan sisne le monne, ja tan monnen sisne
le jetanasen hagga." te jetti pardne ciccasas : „te mon covorab (virdeb)
palhkit (palhkitef) icasan teudnarit, kei kőim mon mahtab mannet
puolleje mieran cada." te sodn palkiti birreb ja seipekeb (gumpeb)
ja hapikeb ja divvekeb, ja te sodn manneji (mannaji). ic manni
kasko vadnaseb route-loutuken vuollai, ja valdi hapikeb ja dvvekeb icas kőik loutuken vuollai, vai ía' kuikte e' kalke publlet
(puellet),ja birreb jc*~ seipekeb pijajei sühkat (sühkamen). te le nau
atte birre adna ruskis ja cahpes kuolgit, ja seipek adna ai vilkes
ja cahpes 'a ruskis treplit (fiHikkai.t) kuolgaisne, ku puolleje mieran
cada le mannám, te pöhtin tan suolon kőik, kusne jetanasen hagga
lei, ja te vaggei paijas suoloi ja pöhtin todnon kőik. te loski birre icas
autes-juelkin (rabmin) todnon bodneb irit, ja te vanekati (vulgi)
idkos sauca, ja seipek vanekati mafmesne (mangesne) ja tobbeli tab
saucab cauk ja kaihkoli. tan saucan sist halani vuencis, ja tan von
can mannesne Jialani hapik ja kremsi tab ja kaihkoli. tan voncan
sisne lei monne, ja tat monne kaccai cacai ja vuojoi (vojoi) bodnai.
te divvek v^ihkai tan mafmesne; ja vuostas aiken vieihkai divvek
monnen mannesne ja kuhkeb katoi, ja ku icci sodn killa kuhkebu
aktén aiken orrot cacen vuolesne voinenapta, te spohkiti sodn paijas
voidnosis cacen nall voinastemen tet, ja ku sodn lei voinastam, te
vieihki vist mubbadest ja katoi ane (ville) kuhkebu ku vuostes aiken,
mutto icci kauna. te vist pöti voidnosis cacen nall voinastemen tet, ja
ku voinastam lei, te vleihki kolmaden aiken ja ane ville (vilV-e) kuhkebu
katoi ku tan kuikten aiken (palen). te kaunai monneb mieran bodnest,
ja pöti paijas cacen nall. te voidni (voidnaji) pardne, monne lei divve
ken nalmesne, ja te púekti (pukti) divvek monneb pardnen kőik. ja
pardne valdi tab monneb ja puollajitti tollob tadnak suolusne, ja pijaijei tab monneb tolloi puöüemen (puöllejen tolloi). ku puöllegöti, te
sühkaji roptot tat pardne, ku ofj^om lei ullefet tab man-tet lei man
nám, te pöti sodn tan sarjai, kuste sodn lei mannaijam, ja mannái
tallak ku kaddai lei pötam, jetanasen kőik, ja voidni: jetanes lei
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sammalahkai puöllemen ku monne, mab sodn mieran suolusne pijmjei tolloi.ja pardne vaggi cices kőik, ja cicce saddi stuora avoin, ku
voidni: su pardne leipöhtam varres roptot; ja ainemust avosi,juhko
sü pardne lei vidnam ja atte sodn lei oibmatam koddet jetanaseb.
tat pöres ahka kiti pardnebs ja jetti: „stuorra kihto (kito) tűni,
mü pardnam, ku todn le' vidnam jetanasen hdggab." ja ku ane
tat pöres ahka supcestallemen lei ecas pardnaí, te lei pne viWe
unna hággac jetanasesne, ja jetanes vasteti tan pöres ahkai:
,.aj! manne leccib (leccéb) supcestam tan pahas ahkai mü haggan
jnraf" ja te-haukesti jetanes silait ja kunait icas sisa, ja te pueli
jetanasen nalmen kuebme ja habkai (habkatuvvi), ja te nohki sü
rubmaha tollast, tat mi mahti puóllet, ja te jamkai (v. jaksai) tolla,
ja, nohki sü hagga aktén tollin.

I I . Donner közleményeibőL

5. Páiven parne'.
Jahta leijdhtam, saga li piéggam:
tavvelen núoratum nasten,
allelen pdiven ja manun,
silpa kolíe juova ilrek,
aren kedge, arja keőge ;
kóffle kila, silpa sila,
mdra-kaise'' kovvaides káhce\
pdivesa', manusa\ naste
Hka\ kilte', múotoses moije .

A hír mondta, a monda fújta :
az éjszakcsillag x) mögött,
a naptól és holdtól nyugotra
ezüst, arany kőhatárok [vannak1,
tűzhelykő, hálósülyesztő kő ;
arany fénylik, ezüst ragyog,
tengeri sziklák képeiket nézik;
napocskák, holdacskák, csillagok
fénylenek, villognak, arczukra
nevetnek.

Pdiven parne laivems lítota
oivamus olmaides valta.
Piéggapa porjosit possuiit,
Jahnapa vadnasatn vüojet,

A nap íia eloldja hajóját,
legfőbb embereit veszi.
A szél a vitorlákat fölfujja,
a vizi szellem (Jahna) a hajót
hajtja,
a habok a férfiakat [előre] hajt
ják,

paru' podhit pCiteriahte\

*) Tkp. leszegezett

c-úllag.

SVÉD-LAPP OLVASMÁNYOK.

skerruska

mellasem

maca,

lülat laivem
lafferdatta
meddelen manun,
meddelen
páiven paitejen

skerrun.

Saftdai mdnu, sad&ai páive
nuórtq-nasten unnekaccain •
muhtatalla stuorap
páivin,
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a kormánykulcs a k o r m á n y t for
gatja,
a keleti szél a hajót röpíti
n e m érintve a holdat, n e m
érintve
a n a p n a k fénylő korongját.

cuóukasin jdca lajiti,
raópsahahtá,
calmetahta.
Jdpit pira
jaukasien,
te te vlmak
mannjucási
jehtanan rqbdq rapasi,
éalmai sqimahi
allehahti.
Neita núora
jehtanosen,
calmeies aijan aine körij,
svaiterin piktasit
pessa,
colkusahta,
capmacahtá,
nöruhta korkuhta
korcims,
nabbudalld
cabbudalla,
nammositis
nalkutalla,
rqoitiumitis
vilutalld,
cuö'ugittis ceggesti parnai:
„kustis pótahk ? kannes ohcahk?
tuonen talun, Páive-parnaé ?
ahcasamma
jükamussain,
állasamma
nammamussain,
velljaiddnima vaiven tuólgln,
mákaitam mállásén
áriti?"

Lett a hold, lett a n a p
kicsiny m i n t az éjszakcsillag;
[ez] n a g y o b b r a változik a n a p 
nál,
más féle fényességűvé,
p i r o s a n fénylik (piroslik), v a k í t .
Evekig x) körül hajóztak,
hát, h á t végre, utoljára
az óriásnak partja m e g n y í l t ,
a szemek látásához 2 ) emelkedett.
Az óriás fiatal leánya,
a vak aggnak egyetlen varrója,
fáklyánál r u h á k a t mos,
csapkodja, veregeti
öblögeti, kifacsarja.
Szárogatja 3 ), fehéríti 4 ),
emlőit édesíti,
pillantásait gyorsan v e t i 5 ) ,
t e k i n t e t é t 6 ) irányzá a legényre :
«honnan jössz ? kit keressz ?
a halál lakát, n a p fia ?
a t y á m n a k italul,
magamnak nyalánkságul7)
b á t y á i m n a k fáradság j u t a l m á u l ,
s ó g o r a i m n a k tűzhely ebédjéül ?»

Pdiveu pár ne :
,,Sarakkam sfiri ahcastam
stiöpis sáonait, faggai
famuit

A n a p fia:
Sarakká teremtett atyámtól
hajlékony idegeket, szerzett erőt,

*) tkp. éveket. 2j tkp. pillájához. 3) tkp. megtöröli. *) tkp. tisztogatja.
) tkp. gyorsan ránéz. °j tkp. fényét. 7) szopni valóul.
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nidce-ednest ahcest masti,
Uksa-Akkam melkin meidai,
leikisti cahkasam mielait.
Ohconi okten öijudeijem,
morrasam möcuit mielait,
vuotnin jelem jdmem kuóimem,
mietalahkin adnaleijem,
vuosstalahkin vuörgqleijem,
vaimupakcasin tuőlglm,
vaiven múodisn öijadeijeni,
sálahaisti, jáokaisii

nalmebalastqllim,
siipmaisinne aimuu ttedum,
tiiokasemen puólvqn jotkum."
Jehtan neita :
„Tie tal vqrrqmq'' vamce',
neitan púoűnq paijanahée\
midla^am mü modduslen.
Mqstaftemen varrastemen,
mqstqftemen vaimui&emen,
vaivei&emen, vúoluidemen,
vierasagan e&nagen kuódda I
ahcasdsqm püorrasasqm
sügacqm sdvuifiam sdriium,
kqknelqm karmsam hajam
e&fiasqm saddui p>essi vú'őlin.(Jehtan aigü sü porrat; halpeden:)
Potus pdggan pdive parnen
súöpis súonqn súorma koukq,

1

) tkp. megtörő. 2) tkp. elrejtöt
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anyámtól,

atyámtól összeke
verte,
Uks-Akkam a tejbe vegyitette,
észt öntött a fejembe.
Keresek esőben megnyugtatót,
haragomhoz fékező x) észt,
a szerencsében élet-halál társat,
jó sorsban megtartóztatót,
balsorsban oltalmazót 2 ),
szívfájdalmakban jutalmazót,
bajban, aggodalmakban meg
nyugtatót,
halfogásoknál, osztalékoknál ve
lem szólót,
elragadtatásban öntudatot [adót]
méhében 3 ) nemzetségnek foly
tatását ».
A jehtan leánya:
«Hát ime vérem pezseg,
a hajadon keble dagad,
gondolataim kerengenék.4)
Vegyítsük össze vérünket,
vegyítsük össze szivünket,
bajainkat, örömünket,
idegen anyának gyermeke!
atyámnak, a jónak,
megmondom vágyamat, kíván
ságaimat,
keserű könnyemet lekiáltom
anyámhoz homok [sl nyírfáké reg alatt.
(Az óriás őt megenni szán
dékozik ,• gúnyolódva:)
Jöjjön szélként nap fia
hajlékony idegének ujj kampója;

3

) tkp. kettőnknek ölébe.
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kásgcgttun ketgitemen,
koppan suorma' soijeleppu',
koppan ciidé' cgugeseppu1!
(Neitgp aija-7'öudem gtnelisti.)
Jehtan:
„kallepa karmsa' oitu
páive-pelen suórma-$úona\
páive-párnen koura-kouka."
Viióitas-tiL&no súongo-miedain,
tárve• tu&no súongo-süruiji,
obbo-kggg kaskestahkin.
Víihüi te dal vúolatuovac,
karra sküre kávehtüvac,
máor(in, küol'en vúoja vúoja,
vaimui vieka, nnörenahta.
Aija-röuMm rap:nainis rohti,
pevastglla, pahkastalla.
Cglmetgs cuóuggtgs aca
caö'^etahta, cahketaJita
falán, cacen haitién, taóljen
nalne, ceheerit calaca,
rnalidaskan mgstgtglla,
kietait ketji, vatmit vatmai,
cnmmg-cuolmait enolmad.
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húzogassuk egymás kezeit,
kinek ujjai hajlékonyabbak,
kinek ujjai erősebbek.
(A leány vas horgot nyúj
tott oda [az ifjúnak]
Az óriás :
«Elég keményei valóban
napfélnek ujjidegei,
nap fiának ujjkampói.»
Egy hordó zsír x ) leánykérő mé
zül
egy hordó szurok 2 ) leánykérő
italul
egész-patás [ = ló] .falatokul.8)
0 jaj, hát ím megrészegszik,
a ké*mény fej megnehezül [meg
keményedik ?]
fának, halnak zsirja hajtja,
szívhez szalad, megindul (ellá
gyul).
A vas horgot markával(?) meg
ragadta,
nagyon izzad, melege van.
A vak, világtalan atya
odaállítja, odahelyezi [őket]
a bálnának, a víz uralkodójának
bőrére,
a kisujjakat fölkarczolja,
vérüket összekeveri,
a kezeket összefűzi (?), kebleket
kebelhez,
a csók-csomókat összeköti.

*) tkp. zsír-hordó. 2j tkp. szurok-ho.ló. 3J adatik a nap fiától az
óriásnak leánykérő ajándékul.
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Polpit, polhturit pátertahtá,
kietait cuoppa, cuolmait suódda.
Hája-kepmit ceggln, ka$in.

Az akadályokat, a gátokat (?)
eltávolítja,
a kezeket eloldja*), a csomókat
szétvágja.
Lakodalmi üstöket állítottak föl,
ittak.

6. Pissan Passan pardne.
Pissa, páivepelen sitai oive,
Passa ijapelen sitai oive neita,
leiká

valdumin

vuordnusam
vuordnum.

Pissa a napfél falvainak feje,
Passa az éjszaki falvak fejének
leánya,
a házasságnál esküt esküdtek

aijataka nalne.
I kaik mubben elmen siele coiiket

a medvebőrön.
a másik világnak szikrája nem
fog fényleni
tan kute vuordmisan tója.
annak, a ki az esküt megszegi.
Tallak stálu olman hdggam suo- Azonnal ellopja egy stálu az
lat,
embernek életét,
ára hautem, aluv valta.
kincsét, 2) nyáját elveszi.
Nisun pitkgm potki, yáterá,
Az asszony egy részt 3 ) kiszakít
[a nyájból], elfut,
páterá avve vuólen.
elfut teherben.
Több son pardnem kuoddá.
Ott egy fiút szül
Pardne kacca: „koll'e mu acce ?" A fiu kérdi: «hol az én atyám ?»
,,i pardnam tusne V acce".
«nincs neked, fiam, atyád.»
Pardne kár dut álla :.
A fiu ismétli:
„snottunle h űrre, kopp elén cukce, «a nyirfajdnak van hímje, a
fajdtyúknak van hímje,
fidnalan le riéksak, áldun le a hófajdnak van hímje, a réntesarva,
hénnek van bikája,
smalden le vibe, jrridda le tavin, a medvének van hímje, a jávor
szarvasnak van hímje,
ibken mon le kedgist , maorist én sem lettem kövektől, fáktól.»
saddan/"
1

) tkp. elvágja. 2) tkp. kincses gödrét. 8) tkp. sorozatot.
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Pardne japist japist sadda,
olmaitüva, mecin vagga,
ednebs talssa : „kutte V mu acce?"
aska vastata:
„accat sarvab púokta. possü nalmai,
te sori ai púokta hankahiste,
sarvab sabbeki nalne kesa.
„ednam, ednam, sardnu mu accen
namab".
„Accat púokta vuovde-vahgejeb,
múoren, marén possü nalmai".
Kaptebs kedcadi, vuöígi kerrega
kotai,
tasti vuolga, kielain valta luotui
edneb,
müreten, mcircten.jorrelen, vieren;
murgestattd, piskastatta,
púokta possun nalmai,
kotai caftga :
,,ednam, ednam, takka murii lai
peb."
Ednes laipeb laipü, passa silai
nalne.
„Ednam kietainat vadde tdb lai
peb,
nicce ednam vadde tall kiatabtl"
Ednes kidtabs kalgi. Pardne
pahka laipin kdtab takcast:
„ednam, ednam, ka le mu acceV

OLVASMÁNYOK.
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A fiu évről évre nő.
Emberkedik, vadászni jár,1)
anyját faggatja: «ki az ón
atyám ?»
végre felel:
«atyád arénbikát [elevenen] hoz
za a hátajtóhoz,
most a rénlegelőről is hozza,
arénbikát hótalpakon húzza.»
«Anyám, anyám, mondd meg
atyámnak nevét.»
«Atyád hozza az erdőjárót 2 )
morogva, ordítva a sátor hátsó
ajtajához.))
Ruháját rávette 3), elment a ta
nács házba,
onnan elmegy, hurokkal meg
fogja 4) a pusztaságok anyját
[t. i. nőstyén medvét]
morogva, ordítva, forogva, hen
teregve ;
hagyja morogni, ordítani (?),
behozza a sátor hátsó ajtajába,
belép a házba:
«anyám, anyám , süss 5) nekem
kenyeret.»
Anyja kenyeret süt, süti pará
zson.
«Anyám kezeddel add a kenye
ret,
szoptató 6) anyám add most ke
zedet ! *
Anyja kezét kinyújtotta. A fiu
a forró kenyérrel a kezet szo
rítja :
«anyám, anyám, ki az én atyám?»

1
) tkp. erdőben jár. 2) t. i. a n ídvét. 3) tkp. fölhúzta. *) veszi. 5) tkp.
csinálj. 6) t k p . emlő.
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pardnam". — «Pissa Pissa, fiam.» — «Hol
van ő?» —
„ Kobbu sodn f** —
„Uappis dsin kalles súollet koddi, «A fekete halmoknak örege tit
kon megölte,
valdl alame, valti ara hauteb.
elvette nyáj unkát, elvette kin
cses gödrünket.
Jü leb mon tü varutnm,
Már intettelek tégedet,
ne [menj] a fekete fénylő hal
I kaik cappis asit altait,
mokra,
e(
Baikkala oldalaira, partjaira.))
Baikkala petit, kaddit.
,,Pissa

Olnui

Vassá,

la' cojutam

kerrega
köteb,
kietpels ndra, valtu riara,
jatan josteje la cogganaddam.
„Eduam, ednam,
vadde accan söte-sobbeb,
kobde accan söte-kapteb kalbuin,

A férfiak tanácsot tartanak l)

a segéd2), a sírásó 8)
a hirdető összegyűltek.4)
«Anyám, anyám,
add atyámnak harczi botját,
add atyámnak harczi ruháját
a sisakkal,
gyorsan futó czipőit, kesztyűit.»
varrekite, krappukite."
„Te mon
aktukpörespdivenpdk- «Most én öreg napjaimban egye
dül mászkálok,
kaláb,
senki sem gondoskodik rólam 5)
i kuttek haggab morrete,
%ke pessi, s.iddui vuolan vuorkke." s nem temet el (rejt el) nyirfakéreg s homok alatt.»
Pardne ednabs siunita, kana, A fiu anyját megáldja, megöleli,
vu'ólga,
elmegy,
cappis ase kece-kötai canga,
a fekete halomnak utolsó (vég)
gunyhójába belép,
canga, jattá :
belép, mondja:
„vaggebet, jdttebet ecete siti (•menjetek, mondjátok a saját
oivai :
falvaitok fejének:
te le Tiubbe sita oive
most a másik falunak feje
tai sitai oive koiku pötam."
ezen falvak fejéhez jött.»

*) tkp. fölállították a tanácsházat. 2) tkp. az egyik kéz embere. 3) tkp.
az elesett embere. 4) tkp. a fogadás rugója. 5) tkp. életemről.
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Hüren orje jucca,
Hüreskuce áltagosait kaska,
Ilmaracca, váraidén accen oiva->
mus orje,
obluit vuoca, kalgata cáce-kdreb.

Hűre szolgája dörög,
Hüreskuce villámokat csihol,
Ilmaracca, a világ atyjának leg
főbb szolgája,
nyilakat (?) lő, a vizes edényt
kiönti 1 ).

Kaggi vagga, aijai sardnu:

A szolga megy, az öregnek
mondja:
«most a másik falvak feje jött.»
Hivjátok a másik falunak fejét
ezen 2 ) falu fejének vendégéül.
Milyen külsejű ő?» —
((Mindenkinél magasabb egy fej
jel vállaktól [fogva],
a sisak befödi, a fogak, a tekin
tetek3) villognak (előtűnnek ?),
a harczi bot kezében, a kesztyű,
a harczi ruha védi,
vállas, csontos. 4)
A varázsdob pereg, a hirdető za
jong,
a te segédjeid és az övéi
a dombnak két oldalán mennek.
A sírásók készen vannak.»

„te le nubbe siti oive pötam."
„Koccubete nubben sitan oiveb
nubben sitan oiven kuóssai.
Man míiotok le son ?" —
„Kaikaist oiven alleb hartuist,
kaiba kopca, pane', cúoné' ceske,
söte-sobbe kidtan, krappuk,
söte-kapte súojal,
le harta\ le takta'.
Keure ströpa,játan jostejejabma,
ketpels nara' tuja sü
teávan kuökten pelen vagge'.
Valta Jiara' karvasin la'."

„Ceggebct mallasav, obbo tab stai- Készítsétek el a lakomát, az
egész róntehént,
nam,
Piiö'ktebet rouoe sarkkab,
hozzátok a vas inget,
júoksit, nuolait, saitit, spaggakit." az íjjakat, nyilakat, lándsákat,
dárdákat.*)
Pardne pöta, káhca oivesküreb A fiu jő, látja a koponyát az osz
caggi kecin;
lopok végein;
soddi-kerbma' cadnasin,
viperák csomóban 5 ),

x
) tkp. kinyújtja. 2) tkp. másik, s) tkp. szikrák. *) tkp. vannak vállak
csontok. r'j tkp. kötelékben.
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masti mana sdlgait níwlit tuóstutalli.
Jdtab josta, hasta:
„Hastab, hastab cdce kedrki!"—
(i mietit).
„Hastab, hastab cacevúölai!" —
(i vastet).
„Hastab, hastab kidta-kecit !"—
„Hastab, hastab fadmataki!" —
(% vastet).
„Aijam,

aijam ,

kan le oivesküre ?" —
„Pissan Pissan oivesküre /** —
„Hastab, hastab núolen núimnai !" —
Aija akkunasti vúoca. núolab.
1pást a m.
Roliti, raska keokai vuóstai :
„aijam, aijam,
kusne le tat núola núosatiivum ?"
„Pissan Pissan pánin !"
„Oitu pdne1 hürain."
„Hastab, hastab saite-kecaif" —
Röuca-saiteb jtioksin vuoca.
Spaggakme spigfiasta, valta,
2>astat sokai, soijoldatta:
„köss tat tü saite soijolam?" —
„Pissan Pissan pánin/"

—

melyből egy gyermek mérget
kapott a nyilakra.
A fogadást hirdeti, kihív:
i Kihívok, kihívok víz színére
[t. i. viz szinén való küzde
lemre] » — nem felel [senki].
Hivők, hívok víz alá!» — nem
felel [senki].
Hivők, hivők kézzel való bir
kózásra x)
hivők, hívok birkózásra ! »2) —
nem felel [senki].
Öregapám, öregapám, kié a ko
ponya?!) —
«Pissa Pissa koponyája!*) —
«Hivők, hivők nyílhegyre!» —
Az öreg az ablakból egy nyilat
lő.
Nem volt éles (azaz: nem ha
tott keresztül).
Megragadta, kő ellen üti :
0 öregapám, öregapám,
hol tompult el ez anyíl?»
«Pissa Passa fogain!»
«Valóban a fogak repedéssel
[voltak] !»
«Hívok, hivők kopja hegyre !»
Izzó kopját lő íjjal.
A lándsával félre üti, veszi,
beleszúrja a nyírfába, meggör
bíti :
dhol görbült meg ez a kop
jád?)) —
«Pissa Passa fogain.» —

*) tkp. kéz végekre. 2) tkp. ölelkezésre.
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„Hastab, hastab spaggaki spohkui !"
Juólgi-jíioksin ikkunasta
sdlgatum spaggakeh luóita.
Söte - sobbin vüojeje spaggakeb
spohki,
valta, kedki kaski jostist,
soijaltatta, cuópki, jcira:
„Aijam, aijacis, kuss tát tu spaggaka spohketi ?" —
Pissan Passan pánin.'" —
„Aha! pira le piajuii moskunwm." —
„Kuggus mon táll, aijuv, cuocelab,
uksa-raiken vaipossa-raikerű"—
„öpöte aijam tábkaposstt-raikeb."

Alja vakne kiata pata,
pardne söte-sobbin tuóstu,
kurhte maddekist roggosta,
ruoude-sarkkan cangait
raddait tá'Wal, soijoldatta.
Aija : „pötebet, pötebet vehken,
te lápa kuakten sitan oive' töjaladdemen."

OLVASMÁNYOK.

«Hivők, hivők lándsa küzdelem
re !»
Lábíjjával az ablakból
mérgezett lándsát bocsát el.
Harczi botjával a röpülő x) lánd
sát félreüti 2 ),
veszi, a kövek közé taszítja,
meggörbíti, eltöri, kérdezi :
«öregem, öregecském hol törött
el, ez a lándsád ?»
«Pissa Passa fogain !»> —
«Ehe! a medve barlangjában
bezáratott.*) —
«Merre álljak föl most, unokám,
az ajtó nyilason vagy a possu
(belső) nyiláson?»
«oh jöjj, öregem, ezen possunyiláson.»
Az öreg fegyveres kézzel jön,
a fra a harczi bottal fogadja,
torka gyökereinél megragadja,
a vas ingnek rugóit
széleibe3) nyomkodja, hajlítja.
az öreg: «jöjjetek, jöjj etek segít
ségül,
most két falunak fejei küzdenek
[egymással].))

7. Wedde-karin vuolle.
Surgosn le mu vaimo, ja leulak le mu vaimo,
jukko érit valdain mu jasketis vuoreb.
Albmai mon vainotab, kusne monno kalkin kaudnotet,
ikka varaid mu kaudnase surgokes ja vaivems (ívaives).
x
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Neitab mon valjib, mab mon kerast adneb,
sodn mu vaimob adna, man kukkeb leb mon.
Man kukké le varre pakkas ja hdggasne le,
tie mu vaimo puolla surgosne mangemus aiken.
Loddac laulot avosne su para-peleb ;
valV, kösse luode érit valda su lakkamusen vanab,
tie su vaimo puolla surgosne ja vaivesne.
Akt kareb keresvuotest tievas mon tűni vaddib;
ikka aika ja váraid tab leikéin le.
Tat kolka aremust kaik adnamen mete,
dauk mangemus nores tu kátai sis.
Falskes vanah Jeh modde, kutteh leh monnon vdnakvuoten
jallam •
tah lijen tall monnon pajelen vidnam,
ja nan (nau ?) monnon keresvuoten loptam.1)

8. Cuőihkan vú'óle.
Nul&üdeje nuigüb dihci:
Meide tton kiesien poddom párka ? —
— Juoigam mon. — Meide donjes?
Gahpadam mon.

1
) E vers Donnernól több sajtóhibával vagy talán inkább leiráshibával van közölve. Ezeket mind kijavítottam, de mégis számot akarok adni
az eredetiben levő helyekről. Don.-nél 2. verssz. 1. sor mon helyett man,
adneb h. udneb, 4. verssz. 1. sor vaddib h. vaddal, 3. sor kolka h. Jcalkah,
5. verssz. 1. sor jallam h. jallo-t találunk. A nan a szokott nau helyett
valószínűleg szintén sajtóhiba és így a nyelvtanban is fölöslegesen szerepel.
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B) Irodalmi szövegek.
9. Tanka sabbaten ekkeden, kösse uksah lijen tappasah, kusne
oppetesolmah lijen coggom, judari pallón tet, potiJesusja
cuo^ati
jurr sijan kaskan ja jatti siji: „rafe lekes tiji." Ja kösse tab jattam
lei, vuoseti sodn siji kdtitas ja sidobs. Te saddin oppetesolmah avon
taste, atte vuoidnin herrab. Tas vitt jatti Jesus siji: „rafe lekes
tijain. Nau ko acce le mu rajain, nau ai mon tijeb rajab." Kösse tab
lei játtam, possi sodn sijan nála ja jatti siji: „valdet tab ailes vuoigenaseb : kutita tije suddoit andagas luoitebet, siji andagas luoitetoveh, ja kutita, tait adnetebet, siji ai adnetoveh.<: Válla Thomas, mi
namma márki juomicab, akt taiste lokke ja kuektist, i lam sijan kum,
kösse Jesus poti. Te játtin tah áca oppetesolmah süni: „mije vuoidnime herrab." Sodn jatti siji: „jus ib vuoidne nauleraikit alde katisne, ja cakab ecen suormeb naideraikit, ja cakab mu kdtab alde
sidoi, te ib tab jakke." Ja kakce peivi tatte mangelt, lijen vast oppetesolmah sisne, ja Thomas sijan kum. Te poti Jesus, kösse uksah
lijen tappasah, ja cuoggati sijan kaski ja jatti: „rafe lekes tijain."
Taste jatti sodn Thomasi: „kalge tek suormebt, ja káca mu kdtait,
ja kalge kát ab t teke ja cake tab mu sidoi, ja ale kuektastalla, ainat
orro jakkoles". Tliomas vasteti ja jatti süni: „herram ja jubmelam"Jesus jatti süni: „jutte vuoidnih mu, Thomas, jakkah todn talle :
salogah lah tah, kuteh ah vuoine, ja dauk jakkeh". Takkai ai Jesus
modde aca autóit oppetesolmais vuoidneten, mah tan kirjai ah le
caletum ; válla tah lah caletum, acabet jakket, atte Jesus le Kristus,
iubmelen pardne, ja atte tije jakkon cada kalkabet adnet jelemeb alde
nammasne. [János ev. 20, 19—31.]

10. Puore vdljehf mon vakotab tijeb ko kuossit ja ammasit,
vai kattebetet ojjjelaca ustoist, mah toroh sálon vuoste, ja cabbast
tomotebet hednigi kaskan, vai tah, kuteh holeh tijan pira nau ko pahatakkeji pir, liceh vuoidnet tijan puore pargoit, ja rampet jubmeleb,
ko ocotem peive pota. Orrot tanteti vaitasah kaikit almáéi piejetusit,
herran tet, lekes konogasi, ko oivamusi, jalla vedditi (oiveolmaita),
ko taiti, kutteh lah suste piejetovum, pahatakkejiti haddon, válla
taiti puoretakkejiti heveimen. Jutte nou le jubmelen situd, atte kalkabetet puore tomotemin tappet tai ovisaki ja jerbmetes almaci nalmeb.
NYELVTUD. KÖ7.LF.MKNYEK. XVI.
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Nau ko tah, kuteh lah skalasah, ah kait, ko tah, kutteh adneh luovesvuoteb pahavuoten kopcesen, ainat ko jubmelen teudnarah. Jenen
adttet kaikit, ecet vdljitete, paliét jubmeleb, kudnetet konogaseb. Tije
teudnarah, orrote koten oivitete vuollekacah sáttokes pallóin, i koros
taiti valjoit (lojasit), mutto ai taite cuolopelakita. Jutte tat le arbmo,
jns kutteh vaimon tobdon tet jubmelen auten kierda vaiveb, juob ansetek 0330. Jutte, mi maino le tat, atte slovítallemeb kierdebet assite
tet ? válla jns tije puoreb takkebet ja te kierdebet, tat liko jubmeli.
ESi. Péter I. levele, % 11—20.;

11. Tan aiken vagikan kuektes sijast tanka peiven somes laddai, jukko lei kotalokke stadei tuoken Jerusalemest, nammain Emaus,
ja holeikan kaskebska kaik tan pir, mi saddam lei. Ja saddei, kösse
leikan holemen ja kaccatemen kueibme kueibmestes, lakkani ai Jesus
ec ja vaggi sonon kum. Válla sonon calmeh lijen adnelovum, atte soi
eikan tobdo su. Te jatti sodn sonnoi: „mah lah tah holoit, juoite
adnebeten kaskabten, ko mannebeten, ja nou vajesen vuoidnebeten?"
Te vasteti mubbe sonost, juon namnia lei Kleofas, ja jatti süni: ,,leh
kus todn aktok ammasi kaskan Jerusalemesne, ja ih tete, mi többen
saddam le tai peivií" Ja sodn jatti siji: „mi?" Soi vastetikan :
„Jesusen pira Nazaretest, jukko lei profeta, famokes pakoisne ja
pargoisne jubmelen ja almogen auten ; ja kokte tah oivemus prástali
ja mijan oivemusah paijelvaddin su jabmemen duobmoi ja krussinauletin sü • válla mije toivoime, atte sodn lei tat, jukko Isradeb coutet
kalkai; ja likán le udne tat kolmad peive, mangelen ko tat saddai.
Kallekacah mija nisunist lah mai paldam mijeb ; jutte kösse aive
arret iddieten lijen potom gruoptan kőik ja ij,j,in kauna alde rubmahab, te sije potin ja jdttin, atte sije ai dngela sdmosemeb vuoidnam
lijen, kösse dngelah jdttin, atte sodn vieso.Ja kallekacah sijast, kuteh
mijan kum lijen, va^in gruoptan kőik, ja kaudnin, kokte nisunah
lijen jdttam, válla su ifyjin kauna". Te jatti sodn sonnoi: „O kaivasah ja kalses vaimokah (tuomaseh vaimosne) jakket kaik tab, mab
profetah játtam lah ! ijji kus Kristus berri tab kierdet, ja nou sisamannát hárlogvuotasas ?" Ja sodn algi Mosesest ja kaik profetaist,
ja cdlgesti sonnoi kaik, mi calogisne su pir lei ealetum. Tané kaskan
lakkanikan laddai, kossá leikan mannemen ; ja sodn heiveb takkai,
(vuoidneti) aive ko sittéi autebus raguét. Válla soi naggikan su ja jdt-
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Ukan: „orrú monon ludne, jutte le ekkeducemen ja peive le vasam".
Ja, te vaggi sodn sisa orrocet sorion ludne. Ja saddei, kösse lei tálloi
cokkahemen sonnoin, valdi sodn laipeb, puoresugnati, tojitabja vaddi
sonnoi. Ja sorion calmeh rappasovin, kokte tobdajikan su,ja te aipani
sodn sonon vuoidnosest. Te soi áskan jattikan kaskebska: i lam kus
monon vaimo puolejen monon sisne, kösse sodn holi monnoin kdinon
naln ja cdlgesti monnoi calogit ? Tanka poddacen cuoggelikan ja
vaggikan ruoptot Jerusalemi, kusne kaudnikan cogganam tait aktja
lokkasit ja tait, kuteh lijen • sijain, kuteh jdttin : „herra le sadnan
paijascuoggelam, jutte le vuoidnom Simonest"; ja soi supcestikan,
maite saddam lei kdinon naln ja kokte sodn sonost tobdoi laipen tojcmesne. [Lukács 94, 13—35.].

12. Tan aiken, kösse sije aldanin Jerusalemi, ja potin Betfagei Oljovaren palden, raji Jesus knekt oppetesolmaites ja jdtti son
noi : vaggen sitai, jukko tonon auten le ja talla kalkebeten kaudnct
akt mingeles osnab canatamja meseb alde ludne, ntiolen tait ja Iái
dén mu lusa. Ja jus kuttek hola tonnoi mabken, te jattén : „herra
tar'baha tait ja talla luoita sodn tait. Válla tat le kaik saddam, 03311S
tat ollonet, mi jdttetum lei prófétán cada, jukko jdtta: „sardnot neitai Sioni : „kdca, tu konokespota tu kőik, lojes, cokkaheje akt mingeles
osnan nála ja aktpargejen osnan mesén nála". Oppetesolmah vaggika h
érit ja takkaikan nau ko Jesus koccom lei japuoktikan su lusa osnab
ja meseb ja pidjeikan karvoiteska tai nála ja cokkedattikan su tai
nála. Adna almog luobbin karvoites kdinon nála ; tah dcaseh suóddin
tuorgit muorist ja piejin kdinon nála. Válla almog, jukko auten
vag^i,ja tah, kutteh mangelt cuovoin, éuorvoin ja jdttin: „Hosianna
Dávidén pardnai! puoristsugnaduin lekes tat, jukko pota herran
nammasn, hosianna allakesne. [Máté. 21, 1—9.].

13. Kristusen pinon ja jabmemen pira, kaikéi evangelisti supcestaHemi cagge.
Vuostes pekke.
Maite Kristus, ko lijen aksatallemen alde hdjgab, takka ja
kierda oppotesolmaise ludne Jerusalemesne ja vaggetines urfes-gardeni, varteje jabmem-oibomes autel.
1 Q:!:
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Kösse surotek laipi passe kdckani, jdtti Jesus oppotesolmaitis :
„tije tetebet, atte kuekte peiveh tan mangelen sadda pdssac, ia almacen pardne kalka. paijelvaddetovet krussinauletovet". Te cokenien
tah oivemus prástah, tah calogoppasah ja vuorasubmusah almogesne
kotai oivemus prdstan, kuten namma lei Kaifas ja radotallin tasne,
kokte kalkin mattét sluokin tuobbelet ja hokketet Jesuseb, jutte sije
pallin almogast. Te sije jdttin : „i passe palen, abma sttiibme sadda
almogen kaskan. Tané kaskan lei." satan cagilam Judasen vaimoi,
jukko koccotova Iskariot, ja lei akt taiste kuektist lokken nal.
Sodn vuolgi tantét ja holei oivemus prdstai ja tempelen cuof^oteji
kum lakén pir, kokte sodn kalkai puoktet sn sijan kataiti ja jdtti
siji: ,}maite sitebete muni vaddet, jus mon tiji paijelvaddab m?"
Kösse sije tab kullin, saddin sije avonja toivotin süni vaddet kolmlokke silba pednikit; ja tattá palest ocai sodn sdttes tarbmeb paijelvaddet su siji stuibmen vana. Vuostes suroteki laipei passe-peiven,
kuten pdssac sauc berri vdrotovet, potin oppotesolmah Jesusen kőik
ja jdttin süni: ,,kusne sitah todn, atte mije kalkabe karvetet tűni
porret pdssac sauceb í(( Te sodn raji kuektaseb sijast, Petruseb ja
Johanneseb, táin koccomin: „vaggoten stadai, ja kösse potebeten
tasa sis, kalka somes ólma kaudnetet tonoin, juok kuedda cace-kruseb ; torreten su kotai, kosa sodn cagna ja jattén koten oivai: mdstar le piejam tűni jattét: mu aike le aive lakk; km ne le piábmost al
lém sal, juosne porrocab pdssac sauceb ecen oppotesolmai kum ? Te
sodn kalka tonnoi vuosetet stuora lacatum ja reidetum (saleb) stopob, karveten tasne miji". Oppotesolmah vaggikan érit, potikan sta
dai ja kauneikan nau ko sodn lei jdttam sonoi, ja soi karvetikan pds
sac sauceb.
Pdssac passen autelen, jutte tol Jesus téti, atte su aike li potam
ja atte sodn kalkai vuolget vdraldest acéen kőik, te, jutte sodn lei
ecqm tait, kuteh alde eces lijen orrom tané vdraldesne, te eci sodn ai
sijab kitta nokkomi. Kösse ekked saddei, poti sodn fa cokketi peudai
(buordai) ja tah kuekte ja lokke apostolah suina. Te sodn jdtti siji :
„mon leb stuora vainoin vainotam porret tab pdssac sauceb tija kum,
autel ko vaivastovet potab ; jutte mon jdttab tiji: ib kalke vele taste
porret, autel ko ollast sadda jubmelen rikasne". Nou sodn valdi kalkeb, kiti ja jdtti: „ valdet tab ja jukket taste, mubbe mubben mangen; jutten mon jdttab tiji, atte mon ib kalka jukkát vinamuoran
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saddost kitt tan peivai, ko mon kalkab jukkát oddaseb jubmelen
rikasne".
Ko ane lijen peudai cokkahemen, tan ijan, kösse herra Jesus
paijelvaddetovoi, valdi sodn laipeb, puoresugnati, toji tab ja űúddi
oppotesolmait ja jatti: „valdet ja porret; tát le mii rubme, jukko
tijan autest ulkosvaddetova; tab takket mu muitolasen". Nou ai valdi
sodn kalkeb pássic-sauca- mállásén mangel, kitija vaddi siji, jattén :
„jukket táste kaikah; tát kaik le tat oddo testamenta.mu varrasne,
jukko tijan ja moddasi autest ulkosnorkotova suddoi andagas luitemi; táb takket, man taivai ko tije jukkabet, mu muitolasen. Ja sije
jukkin taste kaikah. Kösse tal ekkedesmallas lei saddam, ja ko par
kéi juo lei sisa-cakam Judas Iskarioten, Simonén pardnen vaimoi,
atte sodn kalkai paijelvaddet su, te, ikka Jesus téti, atte acce lei
vaddam kaik su kataiti ja atte sodn lei ulkosmannam jubmelest ja
mannái jubmelen kőik, ciiojjeli sodn likán peudast (mallasest), erjt
piejei karvoit, valdi akta lineb ja canei eces pir; dskan koisti sodn
cacit passatem-karai ja algi passatet oppotesolmai juolkii ja sakkartet Uniti, mab sodn eces pira cadnam (pirakcis-elam) lei. Kösse tal
sodn poti Simon Petrusen kőik, jatti tat süni: „herra, sitah ktts
todn passat mu jtulkit ?:: Jesus visteti ja jatti suni: ,,mib mon takkab, ih toln talle tajete, válla táte kecest kalkah todn tab oj^ot tetet".
Te jatti Petrus suni: ,, ih kalka todn kössek passatet mujuolkit".
Válla Jesus vasteti suni: ,,jus ib passate tu, te ih mabken oseb műin
ane". Simon Petrus jatti tantét suni: „herra, i koros juolkitan,
mutto ai kiitaitan jaoivam". Man nála Jesus jatti suni: „tasa, jukko
juo rainesen passatum le, le nuokes, atte sodn passata juolkit ja te le
sodn obbolakai raines. Talle lépet tije raineseh, daiik epet le kaikah".
Jutte sodn téti, kutte tat lei, jukko su jxiijelcaddet kalkai, jatti sodn :
„tije epet le rainaseh kaikah".
Kösse sodn talle lei passatam sijan juolkit, valdi sodn karvoites nalas, cokkei vast peudai ja jatti siji: „mali kus tobdebet, mab
mon tiji takkam leb? Tije koccobet mu mastaren ja herran, ja tije
jattebet rekto, jutte mon leb ai nou. Jus talle mon, jukko leb herra ja
mástar, leb passatam tijan juolkit, berribet tije ai passatet kueime
kueimitete juolkit. Jutte mon leb vaddam tiji piuoikaldakab, atte nau
ko mon leb takkam tiji, berribet ai tije takkat. Sadnan, sadnan jüttab
tiji: teudnar i le oivab herrastas,iken rajetumbuda-kueddeje stuorabu
suste, jukko tab rajam le. Jus tije tab tetebot, lépet tije salogah, jus
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tab takkebet. Ib hola tija kaikéi pir, jntte tetab, kuiit mon leb saldem,
ja tat verti ollanet, mi caletum le: tat jukko porrai laipeb műin,
sodn tálmoi mu juolkes vuolen. Talle jattab tiji tab, autelen ko sadda,
vai, kösse saddam le, jakkalite, atte mon leb tat. Sadnan, sadnan
jattab tiji: jus kuttek tuostota tab, kuteb mon rajah, sodn tuostota
mu, ja tat, jukko tuostota mu, sodn tuostota sti, jukko mu rajom le".
Kösse Jesus tab játtarn lei, vaivastovei sodn vaimosnes, vittenasti
jajátti: „sadnan, sadnan jattab mon tiji, atte akt tijast kaik i mu
2>aijelvaddet".
Te kdein oppetesolmah kueibme kueibmise nalja muodastovin,
jntte iggin vittast tete kan pir a sodn holei, ja kacatacin fart kutte
kueimestes, ka makké tat luli sijast, jukko tah kalkai takkat, ja jattegotin fara kutte autestes süni: „herra, ib lica mon talek !:í Sodn
vasteti : „akt taiste kuektist lokkeu naln, jukko puono karai muina,
sodn le mu pettejassa ; almacen pardne manna kalle érit jabmemi,
kokte caletum le sápira; válla ve tan almáéi, hiten jmkto almacen
pardne paijelvaddetova ; tan almacai luli pareb, atte i lulu rágatum."
Tan nála vasteti Judas, jukko su paijeJvaddi, ja játti: „mástar, ib
lica mon tatek?" Sodn vasteti: „todn tab játtih(i. Te lei akt Jesusen
oppetesolmaist, kuteb sodn eci, cokkahemen peudai süni lakkamusan.
Tasa seiveli Simon Petrus, vai kalkai jáskotet, ka tat lei, juon pira
sodn holei. Tat neikeli te ecebs Jesusen miálgan vuost ja játti süni:
„herra, ká le tat V: Jesus vasteti: „tat le, kása mon vaddab tah puotlotum laipe pekkeb". Puonoi nou pekkaceb ja vaddi Judasi Iskarioti, Simonén pardnai. Ja kösse sodn lei valdam bittab, cagnei satanas su sis. Jesus játti tantét süni: „mab todn sitah takket, tab takka
varg". Válla i%%i kuttek taista, kuteh peudai cokkahin, tajete, mab
sodn ussoti, ko tab játti, ainat, jntte Judas pednik-pursab ani, toivon
muttemah, atte Jesus koccoi su ostet tab, mi tarbahovi passai, jálla
juobka vaddet hájoita. Kösse sodn tal lei valdam tab bittab, vaggi
sodn talla ulkos, ja te lei ija. Kösse sodn lei ulkos vagyam, játti
Jesus: „talle le almacen pardne hárlogen vuosetovum, ja jubmel le hárlogen vuosetovum su sisne. Jus tal jubmel su sisne le hárlogen vuose
tovum, te kalka ai jubmel su hárlogen vuosetet ane vele ecesnes,ja sodn
kalka vargoi su hárlogen vuosetet". Kösse sije mangel lejin laulom
lievetes-laulotaseb, vaggi Jesus ulkos oppotesolmaise kum mubbe pelai
Kedron jokkab Oljovarai. Sija kaskan lei tal ai rito saddam tan pir,
ká sijast béri oivainmsen adnetovet. Jesus játti tantét siji: „almogi
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konogasah orroh oiven sija paijel, ja tah, kittek sija paijel veldebsa
vuoseteh, koccoteh eéeitesa, puoretakkejin ; válla epet tije noute bére
orrot, ainat tat, kutte le oivaimus tijast, kalka orrot ko tat slatteimus
ja, tat, kutte le ceggetum mubbi paijel, kalka. orrot nau ko tat, jukko
teudnaha. Jutte kobba le oivab, tat, jukko peudai cokkaha, jdlla tat,
juok koccos le ? Ikus tat, jukko peuden auti cokkaha ? Válla, likán leb
mon tija kaskati nau ko tat, jukko kaggoha ; ja jutte tije lépet tah,
kutteh lépet orrom muiiia kdccelemisne, juoh murli saddam láh, te
mon taibetab tiji rikab, nau ko accam le muni tab paijelvaddam,
acabetet porret ja jukkát mu peuden paldan mu rikasne ja cokkahet
stuoli nal ja duobmet tait lokke ja kuekte Israelen verrekit". Tan
mangel jdtti Jesus siji: „tané ijan kalkdbet tije kaikah heitet mu ;
jutte le caletum: mon kalkab slovet reinohejeb ja savcah kalkeh poddanet • válla kösse leb paijascuo^^elam, sitab vagget tijan auten
Galileai". Taste jdtti herra: „Simon, Simon, kde, satan le ocam,
atte siktet tijab ko hveiteb, válla mon leb rokkolam tu autest, abma
tujakko kalkai tossanet; kösse todn tal jorgelum lek, te nannote vdljaitat". Petrus jdtti te süni: „ikkabe kaikah lulun tu heitet, ib kalka
likán mon tab takkat". Válla Jesus vasteti: „sadnan jdttab mon
tűni, udne, tan ijan, autelén ko vuoncan orres kuekti cuojam le,
kaikah todn kolmi mu hitet. Te Petrus jdtti aríe vele : „ikkabe jabmalulib tuina, ib kalka likán tu hitet". Tabka jdttin ai kaikah. Te jdtti
Jesus siji : „kösse mon rajib tijab pursetak, neste-vuossetak ja kabmakatta, lekus miken tiji vadnonam ?" Sije vastetin: „i miké". Válla,
talle jdtti sodn vele: „tat, jukko pednik-purseb adna jdlla nestevuosseb, sodn valdes tab, ja tat, kutte i ane sverdeb, sodn vuobdes
piktas'tas ja ostes tab. Jutte mon jdttab tiji, atte tat kalka ane ollanet mu nal, mi caletum le: sodn le lokkotum pahatakkeji kaskan,
jutte mi autelt caletum le mu pira, pota talle ollenebmai'1. Te jdttin
sije: „herra, kac, tasne lah kuekte sverdeh/*• Tasa vasteti sodn : „tat
le nuokes".

14. Tat mubbe pekke.
Mab Kristus takka ja kierda almen acces ludne urtesgardenesne, autelen ko sodn oggotalla.
Aska te Jesus poti sija kum somes saijai, juok koccotova Getsemasne, kosne lei grase-gdrd, juon sisa sodn ja alde oppetesolmah
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vaggin. Téti ai Judas, jukka su paijelvaddi, tab saijeb puorist, jutte
Jesm lei harjanam taivai tokko vagget oppotesolmaise kum. Tasne
jatti sodn oppotesolmaita: „cokkahet tasne, tané kaskan, ko mon
tokko vaggab rokkolacet". Dauk valdi sodn eceines Petruseb ja Jakobuseb ja Johanneseb, tait kuekte Sebedeusen pardnit, ja oggotallegoti
vajesvuotast ja aive pakces vaimon muodest. Játti rum siji: „mu sálo
le vaiven kittajabmemi; orrot tásnak, kocet muinaja rokkolet, abma
káccelemen vuollai saddebet".
Taste sodn vaggi ucanaci autebus tan kukkas, ko almac kedkeb palkesta, kobmartallai vuolos adna mi ja rokkoli, vai tat poddac
luli su luoitet,jus matteles luli. Ai vast játti: „abba, tat le : acce, kaik
le turíi matteles, valdi tab k dkab mu lute, dauk i nau ko mon sitab,
ainat nau ko todn sitah". Taste poti sodn ruoptot oppotesolmai kőik
ja kaiméi sijab odemen • játti tantét Petrusi: „Simon, odahkus ? nau
eite veje muina kocet poddaceb herma ; kocet ja rokkolet, abma tije
kaccebet káccelebmai; vuoigenes le mai suves, válla of}f,e le vesés.
Tas vitt vaggi sodn érit mubbadest,'rokkoli ja játti: „accam,
jus tat i le matteles, atte tat kaik manna mu lute, ainat mon vertib
tab jukkát, te saddes tu sitiid". Kösse sodn ruoptot poti, kaunai sodn
sijeb vast odemen; jutte sijan calmeh lijen lossanaddant ja ifáin
tete, mab sije síuíi vastetin. Te pajei sodn sijeb orrot ja vuolgi vast
ja rokkoli kolmaden aiken, játten : „Acce jus nou le tu situd, te valde
tab kalkeb mu lute! dauk éles mu situd sadda, ainat tu. Acce, o, vai
sitalih valdet tab kalkeb mu lute.' dauk álles mu situd sadda, ainat
tu". Talloi ángel vuoidnoi almest, jukko su kiáuroti. Ja jutte sodn te
oggotallai stuora vaimon muodest, rokkoli sodn caukabut ja alde
piávas lei nau ko varra-koikotasah, mali kaccin vuolos ádnamen nal.
Rokkolvasen mangel cuogjeli sodn ja vaggi oppetesolmais kőik, kutit
sodn te kaunei odemen vaján téti. Sodn játti tantét siji: „manne odebet ? Odet áca palen ja vuoignastet; nuokes le tallé ; poddac le potam ; káé, almacen pardne paijelvaddetova suddari kátaita ; cuoggelob, vaggajob, káé, tat le tásne, kutte mu le talle paijelvaddemen".

15. Tat kolmad pekke.
Maite Kristus takka ja kierda tai vuoignelaca acci, Hannasen
ja Kaifasen ludne, ja cojgo rektasen auti kerrevesne.
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Kp sodn ane lei holemen, poti Judas, akt taiste kuektist lokke
naln ja suina olló almacist, varjotum sverdi ja staurai, raját um oive
mus prastaist, fariseaist, calogoppasist ja taiste vuorasubmusist. Te
lei talle petteje vaddam siji cuoldem-rektotaseb ja jdttam : „kutteb
mon culestab, sodn le tatek ; valdet ja tolvot su puoren katton".
Jesus, jukko téti kaik, mi suni saddet kalkai, vaggi te auti ja jdtti
siji: „kab oeebet?" Sije vastetin suni: ,,Jesuseb Nazaretest". Jesus
jdtti siji: ,,mon leb tattek". Ja te cuojjoi Judas, alde petteje, sija
kaskan. Kösse tal sodn jdtti, mon leb tattek, loidestijen mangas ja
jorrin ddnami. Tas kacati sodn sijast: ,,kdb oeebet V1 Sije jdttin :
„Jesuseb Nazaretest". Jesus vasteti: ,.juope leb tiji jdttam, atte mon
leb tattek. Jus mu oeebet, te ptajet tdite va^^et1'. Nau atte tat ottani,
mab sodn jdttam lei: taiste, juoit todn muni vaddam leh, ib le kutteb
henna lappetam.
Te Judas va^^eüi spaita su kőik, puorastatti ja jdtti: „rabbi",
ja culesti su. Válla Jesus jalti suni: „vánakam, manne mokken
potah i Juda, petahkus todn almacen pardneb culestemin ?is Te vag$estijen auti, piejin kdtait Jesusen nála ja tuobbelin su. Kösse tal
tah, kuteh suina lijen, vuoidnin mi saddet kalkai, jdttin sije suni:
„herra kalkebe kus sverdai toppét f" Te lei Simon Petrusen sverde,
ma') sodn saggi ulkos ja keiveli tain oivemus prdstan svaidnaseh,
kuten namma lei Malkus, ja cuoppei taste olkes peljeb érit. Te jdtti
Jesus: „pajet naute orrot", ja jdtti Petrusi: ,,cake sverdebt sajasas ;
jutte kaikah tah, kuteh valdeh sverdeb, kalkeli hokkanet sverdin.
Jdlla toivohkus, atte mon ib kalle matté rokkolet accam, ja sodn luli
rajét muni dnabeb ko lokke ja kuekte legionit dngelist ? Ibkus mon
kalkab jukkát tab kalkeb, kuteb accam muni kalgam le í Kokte válla
te lulin alas calogah ollanet, juoh jatteh, atte nou berri saddet?" Te
sodn tuottei svainasen peljeb ja talkoi sú.
Te áska jdtti Jesus oivemus prástaita, tempelen cuo^^otejita ja
vuorasubmusita, kuteh potam lijen su tuobbelet: „nau ko revaren
kőik, lépet tije potam sverdi ja staurai kum mu kitta valdacet. Mon
leb fart apeiven cokkaham ti ja kaskanja oppotam tempelesne, válla
talloi tije epet le mu valdam ; válla tat le tijan poddo ja seudneden
fabmo, vai calogah kalkin ollanet". Te heitin kaik oppetesolmah su
ja paterin.
Te tuobbelin toro-kniktah aktén oiveolminesa ja judari teudnari Jesuseb ja cadnin su. Tolvon su nou vuostek Annasen kőik;
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jutte sodn lei Kaifasen vuoppa, jukko tan jakén lei oivemus prdsta.
Tat Kaifas lei tattek, jukko lei skdrgelam judarita tab radeb, atte
puoren kalkai sáttet, atte akt luli almogen autest jabmet. Válla akt
nuor ólma cuovoi su, kásne lei koros akt line-piktesac puojos kroppen nal • tab viggin nuor olmah tuobbelet; válla sodn kuodi linepiktasebs ja pateri sija hite puogot.
Tan mangel tolvon sije Jesuseb paijemus prdstan Kaifasen
kőik, kan ludne calogoppasah ja vuorasubmusah lijen cokenam.
Simon Petrus torreti Jesuseb aktén somes dca oppetesolmain, ja jutte
tattek lei oppes oivemus prdstain, te va.^^i sodn sisa Jesusin paijemus
prdstan heibmai, válla Petrus pacei cuofcjOt ulkolen uksan paldan.
Tuot mubbe oppetesolma, jukko lei oppes paijemus prdstain, vaföi
tantét ulkos holacet uksa kattejin ja puokti nou Petruseb sisa. Kösse
somes tárdno vuoini su cokkahemen tollo kadden, vartahi tat su ja
játti: „todn lijih ai Jesusin Nazaretest". Válla sodn hiti kaikai
autenja játti: „ib mon tobdo su, ibken tajete, mab todn játtah!t.
Vag§i nou ulkos ulkobu. gardeni ja te vuoncan orres cuojei.
Tané kaskan kacati oivemus jwásta Jesusest alde oppetesolmai
ja oppotusan pir. Mása Jesus vasteti süni naute : „piko-pe mon leb
oppetam synagogaisne ja tempelesne, kusa judarah fártet harest akti
poteh ; suollet ib le mahke holam. Mannes jani must kacatah. ? Kacaté
taiste, kuteh láh mu kiillam, mab mon siji holam leb. Tah teteh almo,
mab mon játtam leb". Kösse sodn tab lei játtám, te akt taiste teudnarist, kutte tasne palden cuoggoi, spekkei alde niárab ja játti: „kalkahktts todn nau vastatet oivemus prástai?" Jesus vasteti: ,.jus leb
pahab holam, te cálge tab, atte i le rekt, válla jas leb rekta holam,
mannei te slovah mu?" Válla Annás lei te juo tolvotam Jesuseb
canatum oivemus prdstan, Kaifasen kőik.
Talloi, jutte coskem lei, lijen svaidnasah ja teudnarah cakketam cadda-tollob sisnebu gardenesne, man auten sije cuojjonja piktatallin. Petrus cuofj^eti tantét sija kaski ja piktatallai. Tas vitt
somes tárdno vuoini su ja játti taiti, kuteh tasne lijen: „tát lei ai
Jesusin Nazaretest". Te játtin sije süni: „Ihkus todn ai le akt
oppetesolmaist /"'' Sodn hiti vast ja vuordnoi: „ib le mon". Ucanaci
tan mangel, likká timen muddon, corgei somes dca tabka, játten:
,,vittast leh todn akt sijast, jutte, atte todn leli Galileast, kullo holem
lakestat". Te játti ai süni akt oivemus prdstan svaidnasist, jukko lei
tan párah, kuten pelje peleb Petrus cuoppestai: ,4$$ib kus vuoine tu
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suina grase gárdesne V( Te sodn algi karrotet ecebs ja vuordnot, atte
sodn ifjf/i tobdo tab olmab, juon pir sije holin, ja tolla, ko ane lei
holemen, éuojei vuoncan orres mubbi. Konse tal herra jorgeli ecebs ja
kácesti Petrusi, muiteli Petrus lierran pakoit, ko sodn játtam lei :
autelen ko vuoncan orres cuoja mubbi, kalkah todn kolmi hitet mu.
Petrus vag^i te ulkos ja ceroi karrasikt.
Tané kaskan ocin tah oivemus prástah tai vuorasubmusi jaobbo radin falskes carrem-omit Jesusen vuost, vai kalkin su j ab merni
puoktet • válla ifjúin kanna. Sutte mai puoktin falskes carrem-omit
su vuoste, válla i,j$in tah nuokascb takka. Sitta auti potika kuekte
vére vittenah, kuteh jattika : „moi liin hullám su jattét : inon kalkab
vuolos kaikot tab tempeleb, jukko kátéi kani ceggetum le ja kolman
peiven akteb ácaseb paijas cegget, jukko i kalka orrot kátéi kum takkatum". I lam likán tat vittenastem henna ane nuohes.
Te cuojáeli paijemus prásta sijan hashast ja játti Jesusi : ,,ih
kus vastete mabken t. mabtes vittenasteh tah tu vuoste '?" Válla sodn
capp.ei savót ja i§§% mabken vastate. Ai vitt kacati paijemus pfasta
ja játti: „leli kus todn Kristus, tan puoresugnatovumen pardne?
Mon vuordnotab tu viesoje juhmelen pakto, vai todn játticah mijif
jus todn leli Kristus, juhmelen pardne". Jesus vasteti: „todn játtih
tab: mon leb tat. Ja mon játtab tiji: táte kecest kalkabet vuoidnet
almacen pardneb cokkahemen kaikvejelesvuotan rektes kátan nal ja
potemen almen palvai nála". Te kaiketi oivemus prásta karvoitas ja
játti: „sodn le albetam jubmeleb; masas mije vele tarbahebe vittenit?
Tije kullaite talle alde albetemeb, kokte kaudnetebet tije?" Te kaikah
duobmin su sakkolacen jabmemi. Tah olmah, kuteh adnelin Jesuseh,
alhetin su ja colgin su arodrjai ja spekkin su nárah ; muttemah cadnin kopceseb alde calmi auti, slovin alde arodejeb ja játtin : „kütto
talle, Kriste, ja muona, ká tat lei, jukko lu sloveiV Ja modde áca
albetasit luoitin sije ai su vuost.
Kösse tal iddiet saddei, jurr peivojotemen, cokenijen kaikah
.oivemus prástah tai calogoppasi ja vuorasubmusi kum almogast ja
obbo rádin Jesusen vuoste, vai kalkin jametet su, man mangel sije
puoktin su sija raden auti. Tasne játtin sije süni: „jus todn leli Kristus, te sardno miji tab". Sodn vasteti: „ikkabe lijeb tab sardnot tiji,
te epet tab likán jakke, ja jus kacatab tijast, te epet muni vastete,
epetken luite mu; valld taté kecest kalka almacen pardne cokkahet
kaikvejejen olkes kátan nal". Te sije jüttin kaikah: „te leh jani todn
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jubmelen pardne ?" Sodn vasteti: „tije jattebet rekto, jutte mon leb
nou". Man nála sije játtin: „masas ville vittenit tarbakebe? Écah
lepe tab kullam dlde nalmest".

16. Tat neljad pekke.
Mait Kristus takka ja kierda tai varaidaca duobmari, Pilátu
sén ja Herodesen ludne, ja CU0330 rektasen anti Jcerrev-kotesne.
Te cuoggeli obbo tat almaca coke, tolvoi Jesuseb cadnetum kerrev-kotai ja paijelvaddi su landsherrai, Pontius Pilatusi. Kösse te
Judas, jukko su paijelvaddam (pettam) lei, vuoini, atte sodn duobmetum lei, sangert saddei süni, ja sodn macestatti tait kolmlokke
silba pednikit oivamus prástait ja vuorasubmusiti ja játti: „mon leb
asseb takkam, atte leb pettam mainetes varrab." Válla sije játtin:
„mi lokkoit le taste miji • ec tan kautoi vuoinijah". Te sodn palkesti
silba pednikit tempelen sis ja vag^i ruoptot, vuolgi dska érit ja kacosti ccebs.
Válla paijemws pr•attah topóin pednikit ja játtin: „állasa tah
piejetovo varokistoi, jutte le varran verte". Radohemen mangel ostin
sije tai autest somes lairelitte-takkejen páltob abmasita gruopta saijen, mantet ai tat saljo koccotova varran kitta udnac peive rajai.
Naute le tat ollanam, mi játtétum le próféta Jeremiásén pakto, ko
nau hola: „ja sije valdin tait kolmlokke silba í^dnikit, verteb tan
autest jukko vuobdetovi, kuteb sije tan verten autest érit vuobdam
láh, Israelen manaist; tait sije láh vaddam akt lairelitte-takkejen
okeren autest, nau ko herra muhi koccom lei".
Kösse jam sije potam lijen Jesusin kerrev-kotan auti, te ijjin
sitajudarah tokko sisa cagfiet, kokte áh kalkam podvo'ovet, ainat
mattét porret pássaé sauceb. Pilátus vag^i tantét ulkos sijan kőik ja
játti: „mab kueddob adnebet tije autipuoktemasan tán olman vuoste ?" Sije vastetin ja játtin suni',': ,.jus sodn ilulu pahatakkeje, te
eime lam sutnni paijelvaddam", Man nála Pilátus játti siji: „valdet
napa tije su ja duobmet ecete lagan mete". Válla judarah vastetin:
„miji i le loppetum kuttebken hággai pakkatet" ; atte Jesusen hol le
naute ollanam, maina sodn lei tetetam, maggar jabmem-lake lei su
auten cuo^omen. Ja sije kueddegotin su naute : „mije lepe tab kaudnam, atte tát ólma cajeta almogab, piátto vaddemest keisari skatteb
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ja jdtta, atte sodn le Kristus, akt konoges". Te vaggi Pilátus tantét
vast sisa oivemus vakten saijai, koccoí Jesuseb auti ja játti süni:
„leh kus todn judari konoges ?" Jesus vasteti süni: „holah kus.todn
tab ecestat, jálla lah kus dcasah tűni tab jdttam tnu pir ? " Pilátus
vasteti: „mon kus lebjudari Tu landan almacah ja tah oivatumus
prástah lah tu muni paijelvaddam. Mab leh todn takkam?" Jesus
vasteti: ,,mu konogrik i le tdte váraidest. Jus mu konogrik luli taté
váraidest, te lijeb kalle adnám teudnarit, kuteh lijen mu autest oibom,
kokte ib lam judariti paijelvaddetovet; válla mu konogrik i le tatte
váraidest." Te jdtti Pilátus süni: „te leh jam todn konoges?" Jesus
vasteti: „todn játtih rekto; akt konoges leb mon, tasa leb mon rágatumja tasan leb mon potam vdraldi, atte kalkab puoktet sadnasi
vittenusab. Fártahac, kutte eca sadnaseb, kuldela tantét mu holab".
Pilátus jdtti te süni: „mi le makké sadna?"
Ja kösse tab lei jdttam, vaggi sodn vast idkos judari kőik ja
játti siji: „mon ib kanna mabken vikkeb susne". Válla kösse kueddetallai oivemus prástaist ja vuorasubmusist, te sodn i§£i vastete
mabken. Tantét jdtti Pilátus süni: „ihkus kulla, man ádnakit tah
vittenasteh tu vuoste ?" Válla iggi sodn süni vastete akt ainaken carrem-omen kautoi, kokte landsherra autohi aive sagga. Válla sije
puoson te ville ja jdttin: „sodn áuca almogeb sturjeb takkatja almota
oppotusabs obbo Juda landasne, Galileast, kusne sodn algám le, kitta
tán rajai".
Kösse Pilátus kullai Galileab pdggotovet, kacati sust, jus lei
Galilealac. Ja kösse sodn oggoi tetet, atte sodn lei Herodesen vdldan
vuolesne, rajai sodn su Herodesen kőik, jukko lei Jerusalemesne tan
aiken. Kösse Heródes vuoini Jesuseb, avosi sodn, jutte sodn lei kukkeb vainotam vuoidnet su, taste, atte lei ádnakeb kullam su pira ;
sodn toivoi ai tantét, atte kalkai talle oggot vuoidnet juobka autopargob suste takkatovet. Válla ikka sodn kacasti suite modde kaccalvasait, te sodn iggi likán vastete másakén, ikka mai ai oivemus prá
stah ja calogoppasah cuoggon ja kueddin su karrasikt. Heródes
hágga-vakteines tantét paijelkácei ja albeti su, karvotatti su velkes
karvoi ja rajéi su nou ruoptot Pilátusén kőik. Tané peiven saddeika
Pilátus ja Heródes tanain, kuteh autel leikan kobba kueibmaseska
vasseb adnám.
Te Pilátus aktikoécoi oivemus prástait, vuorasubmusit ja almogab ja játti siji: „txje lépet mu lusa puoktam táb olmab, ko taggareb,
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kutte cajeta almogeb ; válla vuoidnebet, atte leb ocotam Hja palan ja
ib le kaudnam su vikkalacen másakén taiste mdddoist, juoi autest
tije kueddebet su. I le ken Heródes tab kaudnam ; jutte rajain pe
leb tijab su kőik, válla kde, i le tat kaudnetovum, atte miké suste
takkatum le, mi sujabmemi sakkolacen takka. Mon tantét sitab pakkatet ja dska Iuovasen luoitet su".
Talle lei landsherra pdssac passen harjanam luitet almogi
akta fangeb Iuovasen, ikke kutteb ecah vainotijen. Talloi sije aduin
akt hulló fangeb, somes revareb, kuten namma lei Barrabas, jukko
kittetum lei aktén kradneis kum, juoh stuibmeb takkain lijen ja stuibmesne almaceb koddam. Te cuorvogoti obbo almog ja rokkogoti, vai
ai talle takkat luli nau ko alde laké alo lei. Vasteti Pilátus ja jdtti:
„tija ludne le harjetuptum, atte kalkab luoitet tiji fangab Iuovasen
•passacen • kobbab sitebetet, atte mon talle kalkacab tiji luoitet, Barrabaseb, jalla Jesuseb, judari konogaseb, juok koccotova Kristus?"
Jutte sódn téti, atte tah paijemus prastah lijen niddost paijelvaddam
su. Válla tah oivem-us prastah ja tah vuorasubmusah pagjin almogab
adnot faut Barrabaseb Iuovasen ja hokketet Jesuseb. Te cuorvoi obb
almog, jattén: „valde tab érit ja luoite miji Barrabaseb Iuovasen".
Te ai vist Pilátus, jukko viggei luoitet Jesuseb Iuovasen, jdtti siji :
,,mabtes jam sitebete, atte kalkacab süina takkat, kuteb tije koveobet
judari konogasen ?" Te cuorvón kaikah : ,,krussinaulete, krussinaidete
su". Sodn jdtti tantét kolmaden aiken siji : „mab le jam tat pahan
takkamf Ib susne kaudna aktebke hdgga-asseb, tantét sitab pakkátét
ja Iuovasen luoitet su". Válla sije cuoggotijen stuora cuorvomin, atte
sodn kalkai krussinauletovet • já sijan ja oivemus pr'istai cuorvom
corgei dne dnabut.
Taste valdi Pilátus Jesuseb ja tipti ilcestattet su; dska tuoston
landsherran torokniktah Jesuseb ja tolvon su oivemus vakten kőik,
kusne cokijen obbo fuovab su pira. Sije nuoletin dska sust karvoitja
karvotin su akt purpurkaptai. Sijepodnin ai akt kronob ceskesmuoralaríeist ja ceggin tab alde oiven nála; vaddin suiú akt sava r nokob alde olkes kdtai, luoitadijen puolvei nal su auten, albetin su ja
puorastattin su, jattén : „vai luli likko, judari konoges /" Sije colgin
su nal, spekkin alde ndrait, valdin ruokob ja slovin taina su oivai.
Taste vaggi vast Pilatos ulkos ja jdtti siji: ,,kdcet, talle ulkospuoktab su tiji, accabet tetet, atte ib kauna mabken vikkeb susne".
Nou poti tol Jesus ulkos ja ani nalnes ceskes-lana-kronob ja pur-
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purkapteb ja te jdtti sodn siji: „kde almaceh !" Válla kösse paijemus
prdstah ja teudnarah vuoidnin su, cuorvon sije ja jdttin : „krussinaulete, krussinaulete". Pilátus jdtti siji: „valdet napo tije su ja
krussinaulet, jutte ib mon kauna mabken vikkeb susne". Válla judarah vastetin süni: „mije adnebe aktab lagab ja mija lagan mrfe
berri sodn jabmet, jutte sodn le takkam ecebs juhmelen pardnen."
Kösse Pilátus kullai tab holab, pallai sodn ane vele ; vaggi
tantét vast sisa oivemus vakten saijai ja jdtti Jesusi: „kuste leli
todn?" Válla Jesus iggi vastete süni mabken. Pilátus 'jdtti tantét
süni: „ihkus todn sita muina holet ? Ihkus tete, atte mon anab famob
krassinauletet tuja aifamob anab luoitet tu luovasen ?" Jesus vasteti: „todn ih lam adnet mabken famob ?nu paijel, jus tat i lulti titni
vaddetuin paijet; tantét adna tat stuorab suddob, jukko mu tűni
paijelvaddam le". Taté palest viggei Pilátus luoitet su luovasen.
Válla judarah cuorvon ja jdttin : „jus todn luoitah su, te ih le keisaren vdnak ; jutte tat, jukko takka ecebs konogasen, cuofáo keisaren
vuost."
Kösse ial Pilátus kullai tab holab, puokti sodn Jesuseb ulkos
jaxokketi duobmo-stuolen nal, jukko lei somes saijesne, mi koccotova
Lithostrotos, hebreari kid'en mete Gabbatha. Tat saddei karvetempeiven pdssaci, kotaden timen muddon. Kösse sodn talle lei cokkalwmen duobmostuolen nal, lei ai edde akka rajain su kőik ja koccom
jattét süni: „ale mabke takkamusen valde tdin rektesfdrdog ólmain,
jutte mon leb adna vaiveb tobdam udne odeten su, tetu.
Pilátus jdtti te Judarita: „kdeet konogasabte.'" Válla sije
cuorvon: „valde érit, valde érit, krussinaulete su". „Kalkabkus",
jdtti Pilátus, „krussinauletet konogasebte ?!í Oivatumus prdstah
vastetin: „epe mije ane aktebke konogasab, ainat keisareb". Kösse
Pilátus naute vuoini, atte sodn i$$i mabken matté aikalasi puoktet,
válla atte stuibrne saddei stuoraben, te sodn sitai takket almogan
situden melt ja mid loi tasa, mab adnon. Taste sodn valdi caceb,
passai kdtaitas almogen auten ja jdtti: „vikketak leb mon tán rekte-fdrdogen varrasne. Tije ecet vuoinac". Te ohb almog vasteti ja
jdtti: „potes alde varra mijan ja mija manai paijel. Te sodn luoiti
siji Barrabaseb luovasen, kuteb sije lejin adnom, tab, kuttc fangakotai haiketum lei sturjen ja koddemen tet, válla Jesuseb paijelvaddi
sodn situdesa melt krussinauletovet.
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17. Tat vitád pekke.
Mait Kristus takkaja kierda kaikat ludne, kösse duobmo kaikai ollanet Golgota varén naltne ja maite sadda alde jabmemen
poddon.
Te toroolmah tuoston Jesuseb, nuolin sust kapob, kgrvotin su
eces karvoija tolvon su érit krussinaidetovet. Ja sodn kueddi krussebs. Kösse sije ulkos laidin su, fattatijen sije somes olmab, jukko
vaggi sija paldelen, kuten namma lei Simon Cyrenest, Alexanderen
ja Rufusen acce, jukko te saljost li potemen ; su naggin sije kueddet
Jesusen krusseb, su nála piejin sije krusseb, vai kalkai kueddet tab
Jesusen mangesne.
, Tai kaskan, kuteh stuora ollón su t orr étin, lijen ai kallasac
nisunah, juoh slovin mialgaitesa ja armestin su. Válla Jesus jorgeli
ecebs ja jdtti siji: „tije Jerusalemen neitah, alet cero mu paijél,
vala cerot eceitete ja manaitete paijel.Jutte kde, tat aike kalka potet,
kösse almac kalka jattét: salogah láh tah manatebmeh ja tah coiveh,
kuteh ah le piábmam ja tah nif^eh, kuteh ah le kuttebken nammatam. Te kalka almac jattét varita: stauéaret mija paijel, ja tavait a:
kopcet mijab ; jutte j-as tat le saddam varrás muorai, mita jam kalka
saddet tasa, mi assnes le !"
Aktén sitina, laidetoveikan ai kuekte déah ulkos, kuteh leikan
pahatakkejeh, koddetovet. Kösse sije talle potin tan saijai, juok hebreari kidlen mete koccotova Golgata ja nilgestova oiveskure-saijen,
vaddin süni jukkát vinab mastetum mirrhain, jdlla átikeb mastetum
sappin • válla kösse lei tobdam tab, te ififii sita jukkát.
Ja sije krussinauletin su Golgata varén ja suina tait kuekte
pahatakkejit, akteb rektes pelai, mubbeb korro pelai, nau atte Jesus
lei jura kaskan; inán pakti calog ollanam le, jukko jattá: assalaci
kaskan le sodn lokkotovum. Ja lei tat kolmad tim, kösse sije su krussinauletin. Ja Jesus jdtti: „acce, luite siji tab andagasi, jutte ah
tete, mab sije takkeh." Pilátus lei ai caletam akteb paijelt-calogab ja
piejetam krussai tai pakol: Jesus Nazaretest, judari konoges. Tab
paijelt-calogab, jukko lei caletam hebreari, grekanja latinán kidlen,
lokkin moddeh judarist, jutte saije, kosne Jesus krussinauletovi, lei
stadai lakká. Judari oivatumus prdstah jdttin tantét Pilatusi: „ale
cale judari konoges, ainat atte tát le jdttam: mon leb judari konoges". Válla Pilátus vasteti: „mab mon leb calam, tab leb calam".
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Kösse toroolmah tal lijen krussinauletam Jesuseb, valdin sije
alde paijeltes piktasit ja juokin nelje saijai, kokte akt ose saddei juokahac toroolmai. Valdin ai sisnemus kerdeb; vallé jutte tat i\lam
korotum, ainat kodetum obboti, te játtin kaskebsa: „allob cuoppete
tab, mutto vuorbatob tan pir, kan kalka saddet". Ja noute le calog
ollanam, jukko játtá : sije láhjuokammu karvoit kaskebsa ja vuorbeb
caskam mu sisnemus kerden pir. Tab takkin toroolmah. Jesusen
krussen palden éuo$~§on alde edne, alde ednen óbba, Maria, Kleofasen nisun, jaj Maria Magdaléna. Kösse tal Jesus viioidnaji ednebs ja
oppetesolmab, juob eci, paldan cuoggomen, játti sodn ednasas: „nisun,
káca pardnabt". Askan játti sodn oppetesolmai : „káca ednabt". Ja
taté aikest valdi oppetesolma su eces kőik.
Almog cuofffjOi tané kaskan ja káceti tab. Válla tah, juoh taggo
vasin, albetin su, fvrketin oivitesa ja játtin: „kalle, kalle ; todn, jukko
mattah vuolos kaikot jubmelen tempeleb ja kölnien peiven tab vast
paijas cegget, coute ecebt; jus leh jubmelen pardne, te luoitate krussest". Sabmalakai ai tah oivemus prástah aktén tai calogoppasi ja
vuorasubmusi kuni albetin suja játtin : „ácasit le sodn vekketam, ecebs
i matté sodn vekketet. Jus sodn le Israelen konoges, te luoitadus talle
krussest ja mije sitebe jakket süni. Piájam pe le sodn oskalebs jub
melen nal; sodn kajos talle su, jus sodn eca su, jutte sodn le játtam:
mon leb jubmelen pardne". Nalsetin su ai toroolmah, vaggestin ja
kalgin süni átikeb, játten: ,.jus todn leh judari konoges, te vekkete
ecebt".
Válla akt tuoiste pahatakkejist, kutteh krussinauletum leikan,
spoddei ai suja játti: „jus leh Kristus, te vekkete ecebt ja monnob".
Válla mubbe sárgoi suja játti: ,,ih kus todn ken jubmelest p álla,
todn, kutte le sabma duobmon vuolen ? ja moi len nou rektasen melt,
jutte moi kuedden, maite nionon takkoh ansem láh, válla tát i le mabken pahab takkam". Taste játti sodnJesnsi:
„herra, muitele mu,
kösse potah rikasat1'. Jesus vasteti: „sadnan játtab mon tűni, udnek
kalkah todn orrot muina paradisesne". Ja tát lei kotad timan
muddon.
Ja kotaden timan saddei seuned obbo landan paijel kitt okcad
timaija peive kaik seunotovi. Ja okcaden timen cuorvoi Jesus lognes
kiálin: „eloi, eloi, láma sabathani?'' tat le: „jubmelam, jubmelam,
mantet leh todn heitam mu?" Kösse válla kallasacah taiste, kuteh
tasa cuojgoin, tab kullin, játtin sije: „Eliaseb tát cuorvota". Jutte
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVI.

1*

198

HALÁSZ IGNÁCZ.

tal Jesus téti, atte kaik ácajuo lei ollanam, te, vai calog kalkai ollanet, játti sodn: ,,mon koikab". Te lei tasne karé teuvas átikin; ja
talla viákeli akt sijast, valdi svaipob, pira pieji isopeb, pieji tab
(iskan ruokon pira, puokti tab nou su nalmen auti ja falci süni juk
kát. Válla tah ácasah játtin : „paja, vuoidnob, jus Elias pota (kajocet
su) valdacet su vuolos". Kösse tal Jesus lei rákiam átikeb, játti
sodn: „tat le ollanam", cuorvoi tas vitt lognes kiálein ja játti: „acce,
tu kdtaita mon paijelvaddab viioigenasam". Ja kösse tab játtam lei,
te sojoti oiveb vuolos ja luoiti vuoigeneb.
Ja kde, tempelen uksek (aut-kopces) kaikani kuoutot paijelt
kitt vuolos, adnám skelbi, vare-plassah luoddenin, gruojrtah rappasin
ja moddeh tai ailesi kroppeh, kuteh odam lijen, kocajin ja vasgin
ulkos gruopteistese alde paijaS'CUo$gelemen mangel, potin tan ailes
staddai ja ittin moddasita.
Válla kösse oiveolina, jukko éHojgoi su puot ja tah, kutteli suina
vakten cuoggon Jesusen vuoksoi, vuoinin, atte sodn luoiti vuoigeneb
taggar cuorvomin, vuoidnin adnamen skelbemeb ja tab kaik, mi saddei,suorganin sije aive sagga, hevetin jubmeleb ja jdttin : „vittast lei
tat rcktesfárdog ólma ja jubmelen pardne, ja kaikah tah, kuteh tokko
potam lijen kacecet tab, slovin miálgaitesa, ko vuoidnin tab mi saddei ja macin heibmai.
Vala kaikah alde tobdokah aktén tai nisuni, kuteh su cuovom
lijen Galileast, cuo^on maikatesne ja kdeetin tab; kúti kaskan lei
Maria Magdaléna ja Maria, tat nuorab Jakobusen ja Josen edne,
ja Salome, Sebedeusen pardni edne, kuteh ai, kösse sodn lei Galileasne, lijen cuovom Jesuseb ja teudnaham su. Lijen ai tasa vele mod
deh ácasah, juoh lijen Jesusin paijas vaggam Jerusalemi.
Abma tal kroppeh kalkin pacet krussen nal sabbaten paije\ te,
jutte lei karvetem-jieive ja tat sabbat-peive lei stuores, rokkolin judarah Pilatuseb, atte sijan ndcekah cuouketovidin ja sije te áska vuolos
váldetovet. Te napo toroolmah potin ja cuoukin vuostek akt olman
nácekit ja áska tan mubben, jukko suina krussinauletum lei. Kösse
válla potin Jesusen kőik ja vuoidnin, atte sodn juo lei jabmam, i§$in
mutke alde nácekit, ainat akt torolm%ist raiketi alde ertekeb saitin ja
talla ulkos kolkei varra ja cace.
Tat, jukko táb vittenasta, le táb ec vuoidnam ja su vittenastem
le sadnes. Sodn teta ai, atte sodn sadnab hola, kokte mattebetet tasa
jakket. Ko tát saddei, le calog ollanam, jukko játtá: suste i kalka
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aktek takte cuouketovet; ja cica saijen le caletum : sije kalkeh vuoidnet, kasa sije poskotam láh.

18. Tat kot ad pekke.
Kokte Kristus gruoptetova Josef est ja Nikodemusest akta grasi
gdrdenesne, ja mi tasa vele sadda.
Ekkeden, jutte tat lei karvetem-peive sabbaten autelen, poti
Josef, kuten maddo lei Arimathiast, somes judari stadast, akt
bondas ólma ja vuokas radepele, puore ja rektok, kutte i lam ecebs.
piejam sijen radai ja pargoi, jutte sodn lei ai akt taiste, kuteh
vuordin jubmelen rikan mete ja lei Jesusen oppotesolma, válla
suollet, pallón téti judarist. Sodn valdi allasas tab jalosvuotab,
atte vagget Pilátusén kőik ja adnot Jesusen kroppeb. Pilátus autohi,
atte sodn juo te jabmam lei, koccoi tantét oiveolmab lusas ja jaskoti,
mah juo te jabmam lei. Ja kösse Pilátus oiveolmast tetet 0330Í, atte
nuovte lei, te vaddi sodn Josefi loppeb valdet kroppeb. Sodn te osti
akt line-karvob. Nikodemus, jukko autebut lei potam Jesusen kőik
iko, poti ai talloi ja puokti eceines akt mastetaseb mirrhamest ja
aloest, paiken cuote puddeist arvost. Tah valdikan nou Jesusen krop
peb vuolos ja kásecikan tab line-karvoi sis aktén tai nalgast hapsiteje
kruddei kum, nau ko judari le karvetet gruoptetebmai. Te lei tané
saijen, kosne Jesus lei krussinaidetum, akt grasi gard, ja grasi gardnesne oddo gruopta, kuteb Josef lei cuoppetam akt varé plassai, kusa
i lam ane aktek piejetiim. Ja jutte tat gruopta lei lakká, te piajeika
Jesus eb tasa, judari karvetem-p>eiven téti, jutte sabbat juo lei cuouketacemen. Te dska jollertikan stuora kedkeb gruoptan nalmen auti
ja vaggikan nou káinosás. Kallasac nisunah, kuteh lijen potam Galileast Jesusen faron, kúti kaskan leikan Maria Magdaléna ja Ma
ria, Jose edne, lijen cokkahemen gruoptan puott kdcemen tet gruoptab
ja kokte alde kroppe tasa piejetovi, vágóin áskan ruoptot ja karvetin
nalgast hapsiteje kruddeit ja vuoitasab, válla sabbat-peiveb cappin
sije juolosne, kokte lagan piejetum lei.
Mangebun peiven taste, jukko lei karvetemen peiven jdrgast,
cokonijen oivemus prdstah ja fariseah, va$$in Pilátusén kőik ja játtin : „herra, mije muitelebe, atte tat cajeteje jdtti, ko ane lei viesomen: kolma peivi mangelen sitab vast cuojgelet; kocco tantét atte
gruopta vuorist várjelova kitt kolmad peivai, abma alde oppotesolmah
14*
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pote ijan ja suolate su érit ja játte áska almogi: sodn le paijaséuojf,elam jabmeki hite; kokte mangemus cajanes várrabun sadda ko
vuostes". Pilátus játti siji : ,,adnebet vakteb, vag^et ja varjelet, kokte
puoremust máttebet". Síje eritva^gin, kattetaUin gruoptab taina, atte
vakteb piejin ja signetattin kedkeb.

19. Kokte akt oddosist ceggetum kirko kalka jubmclen teudnoi
ailestovet.
Kösse biskop (jálla tat, juob biskop le koccom kirkob jubmelen
teudnoi ailestet) le kakce peivi autelen prádikostolest tetetam peiveb,
ko tat pargo kalka saddet, koccotovoceh kallekaceh taist lakkamust
orroje kirkoherraist, jálla, kusne táh áh kaudnesoveh, kommenisterist, accaseh, ko paldcuofáojeh, tassa stádes potet, kutteh, aktén taina,
jukko tab vidnob cuo^^ota, berrih hárvasnese karvotovet.
Kösse kaik le kokte tat berri orrot, laulotoves éoggolvasest
Obb o váraid
avotalles,
jálla áca sáttokes psalm, man kaskan prástah vnggiceh kirko-kammar^st ; vuostaken paldcwo^fjojeh ja
áskan biskop, jálla katte alde saijen le. Tat, jukko tab vidnob cuoj£ota, korejes paijas altarai, ja páldcuo-fóojeh konokesa kobba pelen
oltárén keiden ulkolen.
Kösse le laulomest orrojam, alges biskop: Ailes, ailes, ailes,
herra, jubmel kaikvekses ! Teuvaseh láh almeh ja ádnam hárlogvuotestat. Tente ai talle kudninat ja hárlogvuotinat tab tempelebt ja
kaiki kristegasi vaimoit tu ailes namman tet. — Te adnes biskop
akteb sáttokes holemeb ja ko tat le loptetum, játtes sodn: Armosikt
kiüli herram Salomonen rokkolvaseb tempelen paijel Jerusalemesne.
Of)f)Otuse ai mijén aktetum rokkolvaseh puoresugnaduseb tan ailes
saijen paijel.
Biskop ja paldcuofj^ojeh luitadese puolvi naln ja te biskop
rokkoles : Ekeve, kaikvekses jubmel, tu lakáéi aktek kaudno, juogo
paijen allakesne jálla vuollelen ádnamesne, nau molsotekes armosne,
ko nannos littoisne tu teudnari kuni, kutteh kaikest vaimost tűni likokasin viesoh. Tűni i ádnam matté orrom saijeb vaddet. Alme ja kaiki
almi almeh áh matté tu caketet • taté ucebut tat kote, jukko udne tu
nammai ailestova. Káceste armosikt tu teudnari rokkolvasiti ja suokenasiti, o herra jubmel! Kulla tab vuollekes rokkolvaseb, juob tu
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teudnarah udne tu auten puokteh. Kocuse tu calmeh peiven ja ijan
tan tempelen paijel, jukko talle tu hevetusi ailestova. Sojote peljitat
tait rokkolvasiti, juoit tatne saijen tu teudnarah tu auten puokteh.
Vaipe todn lulih kuliét teudnaritat, fuolkat suokenasit, juoit sije, cokenum tatne saijesne, tu auten ulkoseh f Vaipe todn, kösse tait kullah, lulih armokes orrot! Ekeve armolasteje, ale paje kuttekeb pettokes jdlla tidestalleje oppetuseb tassa cagnet. Aipanes ojakkokesvuoten
seuned tu pakon cuoukasen autest, cajanem tu sadnasen fámon
autest. Potuse alo tassa jakkolesah ja paijascuouketum reinohejeh,
hitek vuoigenen tuodain ailes hdrvasne karvetum, dneteh tu rikab,
sardnoteh tu radit ja ruoptot puokteh cajaneje saloit tu sadnes tobdemi ja teudnestemi! Puoresugnade tab pakob, juob todn pajah tasne
sardnotovet, puoranemi, jakkoi ja ailestemi. Takke fuolkabt ajatallejen tu sadnasit, kullogasen tu piejetusit, kaitejen válkokesvuotitis ja
salogen tai olletemesne. Ko sijan vaimoh tasne rossotoveh ja sije
puoraneje vaimoi ecebse tu auten vuolos luitadeh ja lodnestejen
Jesus Krisiusen tet tu armon pira cuorvotalleh: vaipe todn te sitalih
almesnat sijab kuliét ja jasketet sijan saloit taind jubmelac jasketusein, atte kaikah sijan suddoh lak siji andagas luitetovum ! Ko sije
tasne vaimoitis tdkosnorlcoteh ja tu auten ecese jdlla kaikasac vaiveb
kueddeh: vaipe todn te sitalih sijan suokenasiti armosikt kdcestet,
vaiveb eritjorgelet ja armob vuosetet! Ko sije tasne tu auten puokteh
jakkoles 7'okkolvasit vdljaise autest: vaipe todn te sitalih rokkolvasebse armosikt kuliét ja jasketet kierdejit tu jasketusin, tu
vekkin ja puoresugnadusinf Paijasvalde tu armon littoi kaikéit
manait, kutteh tasne kastetemesne tűni vaddetoveh. Ja ko sije aktén
aiken ecah tűni tasne oddostovum toivotasit takkeh, te vadde tait
ailes toivotasiti oddostovum corgetemeb almen armost, oddosto
vum nannosvuoteb sadnasen famost! Tu vuoigenes adnetus sijeb
jakkosne ja, jubmelpallosne kitta nokkemi. Tan altaren kuoren
kalka mija lodnestejen muito passotovet ja alde ailes ekkedesmallas adnetovet. 0, vai i luli kuttek rektes karvetemen vana lakkanet tan armon tdlloi ! Vaipe lulin kaikah Jesusen sadnes tobdestejeh
tasne kaudnet nannosvuoteb jakkose autest, corgetemeb suddoise andagas-luitemen pir ja oddo rákötésit viesomen puoretemai ! Puore
sugnade tait kalacbaddit, kutteh tasne tu vuoidnosne canatovojeh ja
corgetattetoveh. Todn, juok sojotah almaci vaimoit, aileste tait tasne
akt aktetemai, kutte, vuodotum visesvuoten ja puorcvuoten naln, nan-
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nostovum oskalemest ja jakkokesvuotest, keppeta viesomen hugsoit ja
vdlkokesvuotit. 0 jubmel, mijan aéce ja herra, kulid tab rokkolvaseb!
Aileste mijeb ja tab koteb, Jesus Kristusen c/ida, juon nammasne
mije rokkolebe: Acce mijén, jukko leh almisne, ailesen saddes tu
nammá; potes tu rik; saddes tu situd ko almesne, nau ai ddnamen
nalti; vadde miji fdrten aiken mija fart peivasac laipeb; ja luite
miji mija suddoit andagas, nau ko ai mije luitebe mijén velkolacita;
ja ale sislaide mijeb kdccelebmai; válla varjele mijeb pahast • jutte
tu le rik ja fabmo ja hdrlogvuot, ekeven aikai. Ámen.
Áskan cuo^^eles biskop ja paldcuofáojeh, ko biskop jorgeles
ecebs coggolvasai ja jattes : Puoktob jubmelen auten hevetuseb ja kitob
cuovoje psalmin !— Te laidos coggolvas: Kaik al m o g jub m el eb
talV kites av oin stuor e, jdlla kuttekeb dca psalmeb.
Ko laulomest laita, paijaslokkuse paldcuo^^ojeh, fártahac aktekeb jdlla dnabit taist cuovoje calogen sardnotemist: Kutten saijen
mon takkab mu nammati muitolaseb, sitab mon potet tu kőik ja puoresugnadet tu. — Ailes le tat saije ! Tat i le dca, ko akt jubmelen
kote, akt port almai. — Kattetalla ecet nála, kösse todn mannah
jubmelen kotai ; viljokes kidlogesvuot le puoreb, ko opuoratieji vdro.
— Tu stuora armokesvuoten cada cagnab mon kotasat ja kobmartallab ailes sarjat auti pallosnat. — Sadde cuoukesebt ja sadnabt,
vai tah mu tolvoba ja vast puokteba tu orrom saijai, accab caghet
jubmelen altaren lusa, jubmelen lusa, jukko le mu avo ja vuolo ja tu
hevetet, o jubmel, mu jubmel I — Potet ja paijasmannob herran kotai,
atte sodn óppeta miji kdinoites ja mije lulime mannát alde palgai
nalne. — Kattejob eceme nála kaskame ja viggob, vai hastebe kueime
kueimeme keresvuotei ja puore pargoiti ja epe heite ecen coggolvasen
sebrevuoteb, nau ko somaseh takkeh, ainat vakotebe kueime kueimeme.
Vele biskop vaddes fuolkai tab vakoteseb, atte adnet tab talle
passotum herran koteb ailesen, tasne rokkolet, kitet ja hevetet jubmeleb, dljost kuliét alde pakob ja ailes ajatallemin niktet tait deuras
sakramentit. Mangemust jattes biskop: Sojotet vaimotete jubmelen
kőik ja tuostotet puoresugnaduseb: herra puoresugnadus tijeb ja
varjelus tijeb; herra paijascuoukes arodejebs tijen paijel ja orros
tiji armokes ; herra jorgelus arodejebs tijen kőik ja vaddus tiji ekeve
rafeb, jubmelen, accenja pardnen ja tan ailes vuoigenen nammasne.
A men.
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Mangemustan latdotoves akt sdttokes psalm, man mangel tat
harjetum jubmelteudnestem algetoves.

20.

0 Jesu Krist, juok jabmemist
mu lodnestih varrainat:
tu cuorvotab, salogvuotab o^ot kalkab,
jus tu nal jakkab caukat.
Ib ecem tust, ibken tu must
mon kössek cuoldet sitab.
Oppete mu kaik viljob tu, o herra mu,
ja vadde, vai tu kitab.
Tat viljo tu le usto mu,
o Jesus, herra keres!
mu aktete tuina talle, ja varjele,
ton jiurílen libba lojes.
Cuorvob tu kőik, ale mu hóik !
Mon corgab armot nála.
Jesu Kriste, mu kuldele ja vekkele
tu armost fdrta pala.
I kuttek le, Jesu Kriste,
tuta jukko nou mattá
mu vekketet • tu pakoi met, ja armon tet
ton mu ec jalostattah.
Kaik surgosne, kaik nddasne
ton valljast avodattah.
Mon jakkab tab, ib kacca, mab kierdet kalkab.
Jesus mu coutet mattá.
Mon tietab kalV, o Jesu, talV,
jutt' ih kaW ton mu heitet.
Ton jdttam leh : mu cuorvote kaik hetesne,
ib sita mon tu peistet.
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Vaip' mije te, lodnesteje,
nau lime pahast piáset,
vai almesne stuor avosne ekevesne
tusne lulime viesot!
Oh Jézus Krisztus, a ki a haláltól
engemet megváltottál véreddel:
te hozzád kiáltok (tkp. tégedet kiáltlak, szólítlak), [hogy]
boldogságot kapjak,
ha te benned hiszek erősen.
Sem magamat tőled, sem tégedet tőlem
soha sem akarlak elválasztani.
Taníts meg' minden akaratodra (tkp. akaratodat), oh uram,
és add, hogy hálát adjak neked.
A te akaratod kívánságom,
oh Jézus, szerelmes uram !
egyesíts veled most engemet, és oltalmazz,
te istennek szelid báránya.
Kiáltok hozzád, ne taszíts el!
Bízom kegyelmedben (tkp. -re).
Jézus Krisztus, hallgass meg engemet és segíts
a te kegyelmed folytán (tkp. kegyelmedből) mindenkoron.
Senki sincs, Jézus Krisztus,
kivűled, a ki így
segíthetne engemet; szavaid szerint és kegyelmed által
te magad bátorítasz engemet.
Minden bánatban, minden szorultságban
te bőségesen fölvidítsz.
Hiszem ezt, nem kérdezem, mit fogok szenvedni.
Jézus megszabadíthat engemet.
Tudom bizony, oh Jézus, most,
hogy nem fogsz engemet elhagyni.
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Te mondtad: hívj engemet minden veszedelemben,
nem akarlak tégedet elrontani.
Vajha mi tehát, megváltó,
így minden gonosztól megszabadulnánk,
hogy az égben nagy örömben örökre
te benned élhetnénk.

21. Jubniel le miji armokes,
ko kullogaseh budaites
su nála torvob piejeb'.
Son vanest, nádest varjela,
son miji laipeb raddeta,
vai avotallicebe.
Rokkolesin ja aljoina
kaik' pargo potet palkaina.
Ko válla vaddasitas te
ih kitemin, ih muddosne
taidemeb ane neutot,
tu piabmo sálgan sadda te.
Tu vaino vaisselakac le,
mást almáé kalka peistot.
Coiveb kutt' adna jumlenes,
le vuostes budai máddokes.
Mait valljesne ton nokketah
jum'lattes karrasvuotina,
ton kueimat vekkest revah
ja ecet kroppen, sálon nal

x

) tkp. rája.

2

Isten nekünk kegyelmes,
[ha] mint engedelmesek paran
csolatinak
x
belé ) helyezzük reményünket.
Szükségtől, szorultságtól megóv,
kenyeret ad nekünk,
hogy örvendjünk.
Könyörgéssel és szorgalommal
a munka jutalommal fog jönni.
A mint pedig hát adományait
sem hálával, sem mértékletes
séggel 2)
nem tudod 3) élvezni,
a te eledeled méreggé lesz.
Vágyad állatias,
a mitől az ember meg fog rom
lani.
A ki a hast istenéül tartja,
az első parancsolat ellen vétkes.
A mit a bőségben elhasználsz
istentelen keménységben,
[azt] felebarátod segítségétől
elrablód
és a magad testére, lelkére

) tkp. -ben. 3) tkp. nem bírsz tudást.
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tain revemin koddemeb ai,
o muddotes, ton takkah.
0 almac, ale rassohe
nau ila jalok vabmeti.

ezen rablással gyilkosságot is
hozol,*) oh mértéktelen.
Oh ember, ne siess
oly szerfölött merészen vesz
tedbe.

Koce ja madde jubmelest,
vai ecet o$gen, varran vuost
ton mattaluluh torrot
ja vaimo i líd' lossanet
raddokvuotest ja vuolakest
ja tan varaidén ustoist.
Vuoidna, abma ton hokkicah,

Vigyázz és kérd istentől,
hogy a magad húsa, vére ellen
küzdhess
és a szív meg ne nehezedjék
dorbézolástól ós részegségtől
ós ezen világnak kívánságaitól.
Láss hozzá, hogy el ne veszszél,
midőn az úr hirtelen megjő.

ko herra hdkket potica.
Tat peive pota nau ko kidl,
juoi tabraneh tah, kúti miül
le kimom kaikit suddoit.
Nau viesot tantét, juhmel, vadd',
ja vekkebt armost miji sadd',
vai epe speje sdloit.
Te copcob cauka, rokkolen,
vai straffest paseV jubmelen.

Az a nap eljő mint lópveszsző (tőr),
melyhez tapadnak azok, kiknek
elméje
minden bűnre hajlott.
Azért add, isten, hogy ugy él
jünk 2)
és kegyelmed folytán segítsége
det küldd nekünk,
hogy el ne rontsuk a lelkünket.3)
Tehát álljunk erősen, könyö
rögve,
hogy isten büntetésétől meg
szabaduljunk.

22.
Pof, ailes vuoig'nes armoinat,
Ton leli tat aina jasketes,
mij'n vaimoit oco famoinai ;
kaik tobdesvuoten vuoigenes ;
tu ailes armob vaddeste
ton karras vaimoit nuoretah
ja mijén pargoit sunate.
ja keresvuoteb cakketah.
*) tkp. cselekszel. 2) tkp. úgy élni. 3) tkp. lelkeket.
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Vadd' cuoukesebt vainioitane,
pait' seunedeb süloistane ;
maii1 miji vanorí, ollete
ja abma maddeV} vekkete.

Mifn viholacit sürgote,
ja rafeb miji vaddele.
Mifn pargoit torjo fürtén aik,
vai autanebe peivi kaik.

Moddelakac tu vaddes le,
akt sadnes jubmel almesne ;
ton jumülen pakob pikotah
kaik kiüli, pira varaida.

Ai janiién accen tobdemai
vekketf mijeb ja pardnen ai ;
tab tas ai mijeb oppete,
jutt' sonnost idkosmannam leli.

Te alnien acceb mainotob,
ja alde pardneb hevetob,
tan ailes vuoig'ni naute ai
kaik rampo saddes ekevai.

23.
O herra Krist, tu kitebe,
juok mijan lodnesteje leli,
ton tnijab kaikit morrotah
ja üngelinat varjelah.

Toll, skada, nüd i teites mu,
tab mattá takket armo tu,
to nammasne talV lüggesteb,
kuli' armostat, mab rokkoleb'.

Toll vaggeb'1 lacoi odeman ;
mab müddam lepe peiven tan,
tab andag's luite Jesu'n tet
ja ale makse suddoi met.

Vadd' armob ecet manaiti,
juoit pardnat Jesus lodnesti,
tűin viesobe, tűin jabmeb' ai,
tu manah lepe jelemai.

Tu angel mijab kattetus
ja mijan pira kocetus,
vai pürkel i luV hokketet,
ijan jálV peiven viljos met.

Ámen, ámen, píior' ijab vadd\
tu ailes angelit ai sadd',
juoh mijab kalkeh varjelet,
ámen, te va$$eV lüggestet.
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2é.
Acce mijan, juok almen lek,
ton tetah maite tarbaheb'' ;
tan-tet ton koccoh armosikt,
vai rokkolebe torvosikt.
Te jöttes mijan rokkoles
kaik vaimost, miálast vuollekes.

Fart peiven laipeb vaddele,
ja kaik, mait miji tarbes le;
torost varjeV ja puocelvist,
kaik vuordebe tu vaddasist;
pargoitan jJuorist-sugnade,
te tah ai vargoi autaneh.

Vadde, vai pakot cálgesikt
luV sardnotovet rainesikt,
vai pettoges oppetuseb
heitalime ko peistemeb.
Tv namma sadda ailes te,
kösse tu pallón riesobe.

Andagas luoite, acce puor'!
máddoitane ja laikoit stuor,
nau ko ai vaimost luoitebe
tait, hűitéh miji máddam lak.
Tast sadda rafe, vánek'svuot,
ja mija kaskan keresvuot.

Tu armon rika aldanes,
vai lassanic tu coggolvas ;
vuoigenes mijab torjotes,
vai lime kaudnot jakkoles /
Te miji armo-rikat ai
kalky saddet cagnem sis almai.

Ai varjeV taggar pettemest,
juok o$3est le ja váraidest,
main párkel.sita káccelet
ja suddoi mijeb cajetet.
Vekketf, vai jakkoin cuofáebe
su vuost ja naute vidnebe.

Ádnamen nal nau viljo tu
ko almen saddes ; vekketoh,
vai kullogasah lulime
tu vuost ai orrot kaikisne ;
mait mijan o^en situd le
ja párk'len rade, herete.

O acce ! coute pahast kaik',
ja kösse aldan' jabmem aik,
te rekket' mijeb armosikt,
vai odajebe jalosikt ;
ja valde táte vaivest ai
sáloitan ek'ven elemai.

S v é d - l a p p szótar.
Betűrend: a, a (a és a közt), a, e, i, o, u, u (mélyen ejtett u);
k, g, h, j , fi; c, 3, c, 5, s; t, &, d, d, s, n ; p, b, f, v, m ; r, L
Eövidítések: L.: Lindahl «Lexieon Lapponicumo ; — L. n.
= Lindahl szótárában nincs meg; — B. = Budenz: «Svéd-lapp
nyelvmutatványok» (NyK. XII.); — D. = Donner: «Lieder der
Lappén»; — E. = «Evangeliumeh ja epistoleh» czímű szöveg;
— Ps. = «Same coggolvasen psalmkirje»> czímű szöveg; — f. =
finn; — sv. = svéd; — 1. = lásd; — v. ö. = vesd össze; •— id.
= idém; — v. frequ. = verbum frequentativum; v. inch. = v.
inchoativum; — v. mt. = v.-momentaneum; — v. caus. == v. causativum; — dim. — diminutivum.
aike idő; -szer(mal), f. aika.
autel előbb, azelőtt (autel ko mi
aikalasi (illat, alak; csak így
előtt).
használatos) czél, szándék (i autó csoda, f. outo.
kössek aikalasi potet soha czélt 'autohe- csodálkozni.
nem érni).
akka, B. ahka asszony, feleség
(£. akka).
aitigeh szülék.
aina egyetlen, egyedüli.
aktete- egyesíteni.
ainemust leginkább.
aktok egyedül.
aipane- eltűnni.
aksatalle- leselkedni, lesni.
aive nagyon, igen (aive ko mint ajatalle- meggondolni, megfontolni (f. ajattele-): ajatallem
ha, mintegy).
meggondolás.
ailes szent.
aileste- szentelni, fölszentelni acce, B. ahce atya.
asse bűn, vétek.
(pass. ailestove-).
assalac bűnös.
ailestem szentelés, föl-sz.
autane- előre haladni, gyara adne- bírni (habere), tartani,
használni (pass. -töve).
podni.
adnete- tartani.
autes első, elülső.
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adnele- megtartóztatni, viszatartani., fékezni.
adno-, ano- követelni.
assnes száraz, kiszáradt, kiaszott.
andagas, -ges: a. luoitet megbocsátni (f. anteeksi).
anse- érdemelni.
ansete- v. frequ.
ansetek érdemetlenűl.
abba (L. nincs) erősítő particula E.
avo öröm.
avotalle- örvendeni.
avodatte- megörvendeztetni, föl
vidítani.
avose- örülni.
abmas, ammas idegen, ismeret
len; járatlan (vmiben).
arodeje, arodea arcz, kép (facies).
arvo érték, becs, f. arvo.
armeste- megsajnálni, sajnálni.
anno, arbmo kegyelem, irgalom,
f. armo.
armokas,- kes kegyelmes, irgal• mas.
armokesvuot kegyelem, irgalom.
armosikt kegyelmesen.
armolaste- irgalmazni, kegyel
mezni.
aloe áloé.
alke fiú (L. alge).
alge- kezdeni, f. alka-.
altar oltár (sv. altar).
aldane- közeledni.
albete- csúfolni, gyalázni, káro
molni.

albetes káromlás, gyalázás.
alvete- megijedni.
almac ember.
s
alme ég, coelum.
almo azonfölűl; önkényt; bizo
nyára, kétségkívül.
almog nép, néptömeg.
almote- terjeszteni, elhíresztelni
(divulgare)*
allak magas, magasság.
allé nyugati.
auce- fölizgatni, fölbiztatni.
dtik eczet (sv. attika),
adnám föld.
adna sok (B. comp. dnab, ^ináb
több).
dnete- szaporítni
dngel angyal (sv. engel).
dljo szorgalom.
aljost szorgalmasan.
ekked este.
ekkedes estéli (e. mallas).
ekkeduce-, due- esteledni.
ekeve örök (f. ikdvd).
ece- szeretni.
edne anya.
érit el, félre.
ertek oldal.
ikkat folyton, örökké.
ikkabe ha is, wenn auch (i. kaikah lulun tu heitet ha mind
nyájan elhagynának is).
W, B. ijja éj.
ittac holnapi.
itte- megjelenni, mutatkozni.
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isop izsóp (sv. isop,).
irit = érit
ilcestatte- megvesszőzni.
oivatumus E. legfőbb (L. n.).
oivamus legfölső, elüljáró.
oive fej (oive-olma fő-ember,
elüljáró, hadnagy; oive-skure
koponya).
oibo- küzdeni.
oibom küzdelem.
oibmate- B. bírni, megbírni
(vmit tenni).
oker szántóföld (sv. dker).
o-jakkokesvuot hitetlenség.
oce-, B. ohce- keresni (f. etsi-).
ocote- frequ., B. ohcete"
ocele- vminek híjával lenni (vermissen, entbehren).
ojje hús.
oggelac húsos, testi.
0330- kapni, nyerni; módot kap
ni vmire, -hatni, -hetni.
oggote- szerezni.
o^otalle- elfogatni, megkapatni
(ergriffen werden; —puocelvasest sodn o^otalli betegségbe
esett).
ode- aludni, odaje- v. inch.
odd, oddo új.
oddosist újra.
oddostove- megújulni.
ose rész (f. osa).
oskal, oskelem bizodalom.
oste- venni, vásárolni (f. osta-)
osna szamár (sv. ásna),
o-puoraneje javíthatatlan.
oppete-, B. ohpete- tanítani.
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oppetes, oppotes, -tus tanítás
(o.-olma tanítvány).
oppes ismerős, ismeretes, jártas
(calog-o. írástudó).
óbba nőtestvér.
obb, obbo egész (obbolaka egé
szen), f. umpe.
ohboti egészen, mindenütt, in

totum.
o-visak oktalan.
ome holmi, dolog (finn oma).
orres hím (mánnlich).
orro- lenni (esse), lakni, marad
ni.
orrom levés, lakás (orrom -saije
lakóhely).
orroje- megszűnni.
olkes jobb, dexter.
ollast egészen, teljesen.
ollete- elvégezni, elkészíteni, vég
rehajtani.
olletem teljesítés, végrehajtás.
ollane-, ollone- elvégződni, betel
jesedni.
ollanem beteljesedés.
olló sokaság, bőség ; —• adv. bő
ven.
oljo olaj (sv. ólja).
ólma, B. olbma, ólmai ember
(vir), férfi.
ukse,4tks ajtó (f. ukse)
uksek soporlát; a lappoknál
ajtó durva gyapjúszövetből
(tempelen uksek kaikani kuoutot
a templomnak soporlátja ketté
szakada Luk. 23, 45.)
ucanaci egy kissé.
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uce kicsiny, kevés (taté aeebiit
annál kevésbé).
ussote- vélni, hinni.
ussotace- v. inch. B.
adne ma, udnac mai.
usto kivánság, vágy.
unna kicsiny, kevés.
urtes angélika (engelwurz).
ulkose- nyilatkozni, említni (sich
áussern).
ullete- B. = olletekaik, B. kaihk mind (omnis), f.
kaikke.
kaikasac általános.
kaikane- megrepedni, szétsza
kadni.
kaikét e- széttépni, megszaggatni.
kaiko- szaggatni, lerombolni.
kaihkole- B. szétszakítani, szét
tépni.
kaives ostoba, stultus.
kaudne- találni.
kaudnete-, kaunete- találkozni
vkivel.
kaudnesove- E. találtatni (passiv.)
kaudno- sich finden (reperiri).
kagge szolga.
kaggohe- szolgálni.
hajó- segíteni.
kacca- kérdezni.
kacaté-, B. kahcate- kérdezni.
kaccalvas kérdés.
kacce- esni.
kacoste- fölakasztani.
kato-, B. kato- abesse, eltűnni
(f. katoo-).

katte- őrizni; E. őrizkedni, óva
kodni ; katteje őrző: uksa-k.
ajtónálló.
kattete- frequ.
katetalle- frequ.
katto őrizet.
kadde part (tollo k. tűzhely).
kastate- nedvesítni, megáztatni
(manab kastatet gyermeket ke
resztelni), f. kasta-,
kastatem nedvesítés; kereszte
lés.
kapó köpönyeg (sv. kapa, kappa).
kapte fölöltő, ruha.
kabmak lábbeli (csizma, czipő).
kammar kamra, szobácska.
karé edény.
karte- szeretni, ragaszkodni
(vkihez).
karvete- készíteni.
karvetace- inch. B.
karvo ruha.
karvote- ruházni (pass. — töve).
karvotatte- öltöztetni.
karras kemény.
karrasikt keményen.
karrasvuot keménység.
karrote- átkozni, szitkozódni,
esküdni.
kalac, kalaceh házasok, conjuges (kalacbadde házassági kö
telék).
kaik kehely (sv. kaik).
kalke- fogni (v. aux. «werden,
sollenw), akarni.
kalge- kinyújtani, odanyújtani;
kibonyolítni, eloldani.
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kalses hideg.
kallasac néhány.
kalle bizony, ugyancsak, nagyon
is (f. kyllá)
kallete- jóllakatni (sáttigen).
kalles férj B., öreg ember D.
káino út (f. keino).
kác ime ! (káce- igétől).
káce- nézni (paijel k. lenézni).
káceste- id. (mt.)
káccelem kisértés.
káccele- kisérteni.
káckane- közeledni.
káté kéz.
kátto- pontosan leírni; jósolni.
kásece- E. begöngyölgetni.
kásele- begöngyölni, bonyolí
tani (pira k. körültekerni).
keivele- ráütni, megütni.
keule gyűrű, kör.
keisar császár (sv. kejsare).
kece vég, extremitas.
kedke, B. Uedke kő.
kese- húzni.
keppete- könnyíteni, enyhíteni,
kevesbíteni.
kerahe- szeretni.
keres drága, szeretett.
keresvuot szeretet.
kerde -szer; vidék, táj; egyet
len és vékony darab ruha
(koros akta kerdin leb mon csak
egyetlen (és vékony) ruhába
(tkp. egyrétűen) vagyok öl
tözve ; sisnemns kerde köntös
[a görög eredetiben yirajv, a
latinban tunica] : valdin ai
NYELVTÜIí. KÖZLEMÉNYEK.
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sisnemns kerdeb vették a kön
töst is Ján. 19, 23.
kerrev tanácskozás.
kiáura, -ras erős.
kiáurote- erősítni.
kiál nyelv.
kiála hurok, tőr (laqueus).
kierde- tűrni, szenvedni.
kite-, B. kthte-, kite- köszönni
(f. kiitá-).
kitem köszönet.
kito-, kihto köszönet.
kitta usque (finn asti) ; meg-( =
f. kiinni), fest (kitta valdacet
festnehmen).
kittete- elfogni, börtönbe vetni.
kistó láda (sv. kista).
kimo- megrozsdásodni; ragasz
kodni vmihez, el nem állani
vmitől, rajta lenni.
kirje könyv, levél (f. kirja).
kille- kibírni B.
koike- száradni, aszni; szom
jazni.
koikotes csöpp.
koiste- meríteni.
kocco- hívni, parancsolná (f.
kutsu-).
koccotove- pass.
koccos szolga, szolgáló.
koccom parancs.
kocaje- fölébredni.
koce- ébren lenni, vigyázni, őr
ködni.
kocete- ébren tartani (caus).
kote, B. köte, köhte ház.
kodde- ölni, megölni.
koddem ölés, gyilkosság.
15
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kodé- szőni.
konoké- maradni, késni.
konogas, -ges király (sv.konung).
konogrik királyság (sv. konungarike).
kopce- befödni, betakarni.
kopces födél, takaró ; aut-kopces
vorhang (aut-k. tempelesne
soporlát a templomban Luk.
23, 45).
kobmartalle- E., Kk. (L. n.) meg
hajolni, imádni (f. kunimartele-).
kommenister segédpap, káplán.
koré- fölmenni, fölszállni, föl
lépni.
koreje- id. (inch.).
koro- varrni.
koros csak, csupán (i koros —
mutto nemcsak — hanem).
korro bal.
kolke- folyni.
kueibme társ (kueibme kueibme
egyik másik, der eine, der
andere), f. kaima drusza.
kuektastalle- kételkedni.
kuedde- hordani; ellenig szülni;
vádolni.
kueddegote- id. (inch.).
kueddetaUe- hordatni, vádoltatni
(portari, accusaii).
kueddo vád.
kuebme íny (gaumen) B.
kuele hal, piscis (B. többes-sz.
acc. kuilide).
kuit bizony, legalább.
kaode- hátrahagyni, elhagyni.
kuosse vendég.

kuolg, kuolga szőr.
kukké, B. kukké hosszú.
kukkeb E. soká (mart k. meddig).
klikkemé- hosszabodni; távo
lodni.
kukkete- meghosszabbítani.
kudne tisztelet; gyönyörűség (f.
kunnia).
kudnete- tisztelni; gyönyörűség
gel nézni.
küna hamu B. (f. kiiöna salak).
kuldele- meghallgatni, engedel
meskedni.
kulle-, B. külle- hallani.
kullaje B. id. (inch.).
kulloges engedelmes.
knikt katona (sv. knekt),
kradne, kradna társ, czimbora.
kremse- megkarmolni, körmei
közé fogni B.
kristegas keresztyén.
kron korona (sv. krona).
kroppe test.
krudd, krudda fűszer; méreg.
kruse agyagedény (sv. krus).
krusse kereszt: krussi-nauletekeresztre feszíteni.

garden major; kert (sv. gárd).
garden, gárd bekerített hely, kert
(sv. gárde).
gumpe, kumpe farkas, lupus.
graseíü (sv. gras).
gruopta sír.,
gruopte- temetni (pass. -töve).
gruoptete- id. (frequ.)
gruoptetem temetés.
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haukeste- hirtelen elnyelni B.
haddo bosszú, megtorlás.
haddote- bosszút állani, megto
rolni.
haste- kihivni, fölszólitani.
hdpik héja, ölyv B.
hapsite- szaglani, illatozni, bűz
leni.
habke-, habketuvve- megfúlni B.
hare hely, táj (fdrtet harest min
denünnen), f. haara ág.
harjane- szokni, assuefieri.
harjete- szoktatni (f. harjoitta-).
harjetove- szokni, assuefieri.
harjetuptum szokott, szokásos.
halane- röpülni (ki-, föl-r.-).
hdgga lélek, élet (h.-asse főben
járó bűn), f. henke.
hdggac id. (dim.) B.
hdjo szegény.
hárv, hdrva dísz, ékesség.
hdrlog dicső, pompás, nagyszerű.
hdrlogvuot dicsőség.
heite- abbahagyni, megszűnni,
elvetni (f. heittd-J.
heibme, heima ház, otthon.
heive látszat.
hete veszedelem (f. hdtd).
hednig pogány (sv. hedning).
hevete- dicsérni.
hevetus E., L. he vetés dicséret.
heves fényes, pompás.
hevesvuot pompa, fény.
hevete- akadályozni.
herra úr (sv. herra).
hite- tagadni, megtagadni.
hoike- Ps., L. hoikete- elűzni, el
taszítani; küldeni.
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hohkane- elveszni, perire.
hokke-, hokkete-, B. hohkate-, hohkete- elveszteni, megölni (umbringen); hohketuvve- pass. B.
hol, hola, E. holo beszéd.
hole- mondani, szólni, beszéllni.
holem beszéd, mondás.
hugso gond.
hveit, hvete búza (sv. hvetej.
jaure tó.
ja ke év, esztendő; 1. jdpe.
jakke- hinni.
jakko hit.
jakkokesvuot hűség.
jakkoles hívő, hű.
jakse- elaludni (tűz).
jaskete- vigasztalni.
jasketes, jasketus vigasztalás.
jdpe év, esztendő.
jam tehát, hát, igitur.
jabme- meghalni.
jamete- megölni E.
jabmek halott.
jabniem halál.
jamke- elaludni (tűz) B.
\jalok merész, bátor.
jalosikt bátran, bátorságosan.jalostatte- bátorítani.
jalosvuot bátorság, merészség.
jdtte- mondani.
jdskote- kérdezni, kutatni, vizs
gálni.
jdrga kevéssé.
jdrgast után (vuostak le kidda
ja taté jdrgast kese először van
tavasz és azután mindjárt
utána] nyár).
15*
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jetanes mesebeli óriás. B.
jette- B. = jatté.
jena nagy (jenen adnet nagyra
becsülni).
jerbmetes esztelen.
jelem élet.
jokk, jokka folyó, fluvius.
jokse- érni, utóiérni.
jötte- haladni, költözni.
jorgete- fordítani, megf.- (érit j .
el- v. félre fordítani).
jorgelove- (refl.) megfordulni,
megtérni.
jorre- esni, dőlni.
jollerte- hengeríteni, gördíteni.
jollertahte- B. id.
jollertalitele- B. id. (v. frequ.).
juoke- osztani, elosztani.
juomic iker, kettős.
juolo nyugodalom, csönd.
juolke láb (B. com. juelkin).
jukke- inni.
judar zsidó.
jubmel (Ps. gen. s.jum'len) isten.
jubmelac isteni; jubmelattes (Ps.
jwnilattes) istentelen.
éaukat, cauka Ps. E., L. cauk
erősen.
cakete- befogadni, helyet adni.
cagne- bemenni, belépni.
cajane- eltévedni.
cajanes tévedés, eltévedés.
cajanem tévedés, eltévedés.
cajete- elcsábítani, félrevezetni.
cace, B. cace víz.
cadd, cadda szén, korom.
caske- vetni, ledobni.
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cadne , cane- kötni, megkötni.
canate- id. (v. frequ.).
cabbe, cabbes, cabbak szép.
carrem szemrehányás, vádolás,
(c. ome vád, dolog, a melylyel
vádolnak).
cale- vésni, írni.
calegote- id. (v. inch.).
calog irat (paijelt c. fölirat).
calme szem, oculus.
cahpes fekete B.
calga, calges tiszta.
cdlge- kiderülni, kijózanodni;
megmagyarázni.
cálgeste- megmagyarázni.
cero- sírni.
cicce, cice anya B.
coive has.
coutc- fölnyitni (ajtót), megsza-

dítani.
coke csoport, gyülekezet.
coke- összegyűjteni.
cokene-, cokone- összegyűlni, öszszejönni.
cokke- (L. n.) és cokkahe- ülni.
cokkedatte- leültetni.
cokkete-, B. cohkete- leülni.
coggane- összegyűlni.
cogge- gyűjteni, szedni.
coggo- összegyűlni.
coggolvas gyülekezet.
coskem hideg, hidegség.
covore- coactum esse, debere B.
corge- bízni vmiben, vmire; erő
sen állítani; erősödni.
corgetatte- Kk. (L. n.; de :) corgete- erősíteni, meg-e.
colge- köpni.
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cuouke- világítani, fényleni;
megvilágítani.
cuouketace- (v. inch.) megvilágí
tani ; fényleni (sabbat juo lei
cuouketacemen szombat már
virradóban vala Luk. 23, 54).
cuoukes világos, fényes.
cuoje- hangzani, hangot hallatni.
cuofy^ate-, cog^ate-, co^^ete- meg
állni, állni.
őuoggele- fölállni, fölkelni.
cMojjo-, co^o- állni (vuost-c.
ellentállni; pald-c. mellette
állni, segédkezni).
cuogjote- állatni, engedni hogy
álljon; élén állni (vminek),
igazgatni, kezelni.
cuofisoteje, co^oteje tisztviselő,
administrator.
cuoppe- elvágni, metszeni.
cuoppete- id. (v. frequ.)
cuopeste- id. (v. mt.)
ciwvo- követni.
cuorvo- kiáltani.
cuorvote- fölhívni, megszólítani,
kiáltani vkihez (invocare, appellare).
cuorvotalle- id. (frequ.)
cuorvom kiáltás.
cuolo görbe, ferde, rézsútos (c.pelak feslett erkölcsű, pravus).
cuolde- ki-, elválasztani, megkülömböztetni.
cuoldem kivétel, megkülömböztetés (c.-rektotes megkülömböztető v. ismertető jel).
culeste- csókolni.
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cake- bedugni, betenni.
cakkste- meg-, fölgyújtani.
cagge támaszték, oszlop, stütze.
cape- szabdalni, apróra vágni.
cappe- vesztegelni, várakozni.
cegge- emelni, fölállítani, épí
teni (pass. ceggetove-).
ceskes szúró, tövises (c.-muora
tövis, tövisbokor).
copco- megállhatni.
cuouke- széttörni, összezúzni.
sadde- lenni (fieri), nőni.
saddo gyümölcs, termet.
savót csöndesen.
savotes csendes, hallgatag.
saljo kerítés, mező.
scitte- illeni, alkalmasnak lenni.
sattes alkalmas, illő.
scittokes alkalmas, illő.
sarat derű, szép idő.
sargo- megfeddeni, szidni.
sargote- megbüntetni, megfenyí
teni.
scilo lélek.
seuned, seudned sötétség ; 1. B.
seudned.
seunotove- E. elsötétedni.
sila égő szén B.
iuokenes sóhajtás.
sunate-, sugnate megáldani.
suves kész, készséges.
taidem ismeret, tudás.
taibete- assignare.
taukeste- takarni, rejteni.
takke-, B. tahke- tenni, csinálni
(pahatahkeje gonosztevő).
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takkatove- pass.
takkamus foglalkozás, dolog,
negotium.
takko tett, cselekedet.
takte csont, tetem (B. acc. plur.
tdktite).
tajete- érteni, megérteni.
taste azután.
tass ai, L. tassan ai azonfölűl;
tassa ko míg.
tantét, tanteti azért.
tappe- bezárni, betenni.
tappes E. bezárt; L. tappas.
tabrane- tapadni.
tarbalte- szükségeim, indigere.
(pass. tarbahove-)
tarbek szükséglet.
tarbes szükséges.
tarbme alkalom.
talko- meggyógyítani.
tava halom, domb.
tardno szolgáló leány.
tálmo- tiporni, elnyomni.
tállo abrosz; asztal.
teite- találni, eltalálni, elérni.
teute- megtölteni.
teudnahe- szolgálni.
teudnar szolga (sv. tjeimre),
teudfiestem szolgálat (jubmel-t.
isteni tisztelet).
teudno szolgálat.
teuvas tele.
tete- tudni; 1. tieté-.
tetete- tudatni.
tempel templom (sv. tempel).
tiete- = iete- (f. tieta-).
tidestalle- babonásnak lenni, régi
babonás szokásokat tartani.
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tipte- engedni, hagyni.
Hm óra (stunde): tima-lakke fél
óra, sv. tima.
tője- törni, szegni.
toiro- vélni, hinni; remélni.
toivote- igérni.
toivotes igéret.
tossayie- elenyészni.
todno hordó B. (sv. tu.nna).
topó- venni, el-v., át-v.
ttvpe- fogni, megfogni.
toode- érteni, ismerni; érezni.
toldaje- id. (inch.)
toldeste- vallani.
tobdesvuot ismeret.
tobdem ismeret.
tobdo- (v. refl.) értetni, ismertet
ni; éreztetni.
tobdo ismeret (vaimon t. lelki-i.).
tobdok ismerős, ismert.
tobbele- megfogni B.
toniote- eljárni, cselekedni, ma
gát viselni.
tomotem magaviselet.
toro-, B. torro- hadakozni, tusa
kodni.
toro, Bo torro háború, harcz (toroknikt katona; toroolma ka
tona).
torjo-, torjote- fenntartani, kor
mányozni, igazgatni.
torvo remény.
torvosikt bízva, bizalommal.
torvostalle- megbízni vmiben.
torrete- követni, üldözni.
tolvo- vezetni, vinni; utána men
ni, üldözni (f. talu-, talua-)
tollo, tolla tűz.
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tuotte- érinteni, meg-é.
tuoda komolyság, buzgóság, tö
rekvés, iparkodás.
tuoste- merni B.
tuosto-, tuostote- elfogadni.
tuobbele- = tobbele-.
tuomes lassú, tunya.
tuorg ág.
treple folt (fleeken) B.
thron trónus (sv. thron).
deuras drága (sv. dyr).
divvek bizonyos búvó madár
(búvár) B.
duobmar biró, judex (f. tuomari)
daobme- Ítélni, elitélni.
duobmo Ítélet.
saije hely (f. sija).
saite lándsa, dárda (hasta).
sauc, sauca juh.
sakkarte • megtörölni.
sakkolac bűnös (s. jabmemi reus
capitis).
sagge- húzni.
saje- vetni, sáen.
sadde- küldeni.
ítadna igazság.
sadnes igaz (verus).
songért E., L. sangertem, sangertes megbánás.
sappe epe.
sabbat szombat, (sv.)
sabma ugyanaz (sabmolakai, B.
sammalahkai azonképen), sv.
samma.
sabme lappság, lapp nép, lapp
nyelv (többes-sz. B. sdme' lap
pok, lapp emberek).
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sare- teremteni, alkotni.
sardno- moudani (f. saarnaaprédikálni).
sardnote- id.
sardnotem mondás.
sal terem (sv. sal).
salog boldog, (sv. sálig),
salogvuot boldogság.
samosem jelenés, visio.
sava tenger.
salde- választani, ki-v.
sárra külön (für sich, alléin, be-'
sonders).
salga méreg.
seipek farkas.
'seivele- inteni (winken).
seudnet B. = seudnet.
sebrevuot társaság, község.
sikte- szitálni, rostálni.
signetatte- lepecsételtetni.
sita falu, helység.
site-, sitté- akarni.
situd akarat.
sitta végre.
sido oldal, seite.
sisnemus legbelső'.
silba ezüst.
sojote- hajtani, hajlítani.
sorgane-, sorgene megijedni B.
suodde , suedde- levágni, nyesni.
suorme újj (digitus), f. sorme.
suolate- lopni, ellopni.
suolo, B. suolu sziget.
suollet titkon.
sühke-, sühka- evezni B. (praet.
duál. 3. sügiken).
sühkaje- id. (v. inch.) B.
sutte sok.
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siiddar bűnös, vétkes.
suddo vétek.
supceste- beszéllni, elbeszéllni.
supcestalle- id. (v. frequ.)
supcestallem elbeszéllés.
surote- savanyítani; surotek savanyítatlan, kovásztalan.
surgo szomorúság, bánat.
skatte adó, tributum (sv. skatt).
skada kár, ártalom (sv. skada).
skalas ártatlan, szabad.
skargele- eszébe adni vkinek,
emlékeztetni.
skelbe- reszketni.
skelbem reszketés.
skidlbma, skielbma gazember (sv,
skdlm) B.
skure koponya, fej.
staikes állandó.
staucare- összedőlni, be-d., le-d.
staura bot.
stad, stada város (sv. stad).
stade stádium.
stddes jelen, jelen való fs. potet
megjelenni).
stikko rőf.
stopo kunyhó, szoba.
stuibme csoportosulás, összelútás, zajongás, tumultus.
stuora, B. stuorra, storra nagy.
(sv. stor).
stuores nagy.
stuol, stol szék; duobmo-stol Íté
lő szék, törvényszék (sv.stol).
sturje lázadás.
straffe büntetés (sv. straff).
spekke- tenyérrel csapni (niárab
s. pofon csapni).
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speje-Ys., L. spieje- elveszteni,
elrontani.
spöhkite- fölbukkanni. B.
spodde- csúfolni, kicsúfolni.
svaidnes, svaines szolga.
svaipo spongya.
sverde kard (sv. svárd).
slatta, slatt silány, közönséges.
slove- ütni, verni.
slovetallem verés.
sluoke ravaszság.
naule szeg (n. raike szeg lyuka).
naulete- szegezni.
nagge- szorítani, kényszeríteni.
nannote- erősíteni.
nannos erős.
nannosvuot erősség, erő.
nannoste- erősíteni.
nannostove- erősödni.
namma név.
nalsete- gúnyolni, gyalázni, rá
galmazni.
neikele- hajtani (inclinare), bó
lintani.
neita leány (f. neite).
neuto- gondozni, gondját viselni;
használni, élvezni.
neures gyönge, kicsiny, hitvány,
(f. rióyrá).
neste utazásköltség; köteles
ajándék; kiérdemelt bünte
tés (n.-vuosse uti táska).
nietastuvve- szorultságba jutni B.
niára = ndra
nikte- élvezni, használni.
nifáé emlő; anya (f. nissd).
niddo gyűlölet.
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nisiui asszony, feleség.
nokke-, B. nohke- véget érni, vég
ződni, elfogyni, enyészni, oda
veszni ; elaludni (f. nukku-).
nokkem vég (finis)
nokkom E. vég (finis), L. kopott,
elkopott, kimerült, kifogyott.
nokkete- elaludni, elszunnyadni;
elhasználni, elkoptatni.
nuokes elég.
nuor, nuora fiatal.
nuole-, nuolle- eloldani, le-o.-,
levetni (ruhát) *
nuolete- levetkőzni.
nammate- szoptatni.
nalge, nalges édes.
jíalgast édesen E.
nalme, nalbme száj.
ncicek lábszár.
rídd, náda szorultság (not).
ndra orcza, wange ; ember.
norkote- ontani, kiontani (pass.
rlorkotove-).
nuokcem nyelv.
nuorete- részvétre gerjeszteni,
megindítani, meglágyítani.
paike hely (£. paikka).
paiken majdnem, körülbelül.
paite- fényleni, sütni, f. paista-.
paite- elkergetni, elűzni (eritp.).
pako szó, ige.
pakkate- büntetni, feddni; meg
tanítani (hdggai p. halállal
büntetni).
pákées fájós, fájdalmas.
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paha, pahas rossz (f. paha).
pahavuot rosszaság.
paje- engedni, hagyni.
pafáe- fölbiztatni, ingerelni.
pace- maradni, hátramaradni.
pátere-, B. pahtere- elfutni,
megszaladni.
passa- mosni.
passate- id. (v. freqü.)
passe szent; ünnep (í.pyhá).
passote- tisztelni, ünnepelni.
passotove- id. (pass.)
pareb—puoreb.
parge- dolgozni.
pargo dolog, munka.
pardne fiú.
pale, B.pálekor, idő; -kor, -szer
(E. tija palen a ti jelenléte
tekben).
palka bér, díj (f. paikka).
palhki-, palhkite- bérelni, bérbe
fogadni B.
palkeste- vetni, dobni.
palga út, ösvény,
palde- ijeszteni.
palle- félni; palló félelem.
piiggote- említeni.
pásé-, piáse- oldódni, szabadulni
(f. paásc-).
pássac húsvét.
parah rokon (plur. parahah), f.
perhe család, háznép.
parkéi ördög.
pálto E., L. páldo, pelto szántó
föld, (f. pelto).
peiste- elrontani.
peisto- megromlani, elromlani.
peive nap (f. paiva).
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peivasac napi (fart p. minden
napi).
peivogote- nappalodni.
peute- fogni (halat, madarat) B.
(f.pyytá-).
peude asztal (finn pöytii).
pekke rész, darab.
pekkac id. (dim.)
pettc- csalni; elárulni (f. pcttü-).
•pettokes, pettoges csalárd, hamis.
pednik pénz (sv. penning).
pele oldal, fél.
piatto- megtiltani, eltiltani.
piávas izzadság.
pilibme- táplálni.
püibmo étek, eledel.
piábmostalle- B., L. píábmotalleétkezni; megenni.
pieje-, pidje- odatenni, rakni
vhová.
piejete- id. (v. frequ.).
piejetus parancs, rendelet.
pijaije-,pijaje- (B. v. mcli.pieje-).
pikó nyilvánosan.
pikote- kinyilatkoztatni.
•piktatalle- a tűznél melegíteni ;
melegedni.
piktas ruha.
piktesac id. (dim.)
pino kín, gyötrelem (sv. pina).
pivve- melegen lenni, nem fáz
ni B.
pirso, birso puska B. (sv. bössa). •
pöhte-, pöte- B., L. pote- jönni
(B. praet. s. 3. püti).
poddaékis idő (dim.poddo).
poddane- szétszóródni, elszéled
ni.
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poddo idő, kor.
podne- fonni.
podne férj B., férfi D.
podve-, podvote- bepiszkolni, be
mocskolni, megfertőztetni.
podvotove- (pass.)
posse- E., L. posc-, pmse- fújni,
lehelni.
poskote-, poskete- szúrni.
pöres, porres öreg, vén B.
port kapu (sv. port).
pörre-, porro- enni.
poUajahte-, pollejehtc- meggyúj
tani B.
puoikaldak példa.
puokte- hozni, vinni (B. praet.
s. 3. púekti, pukti).
puoktete- odavinni (a dolgot),
boldogulni vmivel.
puoso- megkeményedni; meg
haragudni, fölbuzdulni.
puogos, puogot meztelen; sze
gény.
puono- mártani.
puore jó.
puorevuot jóság.
puoristsugnade-, -ate- megáldani.
puoresugnadus áldás.
puoretem megtérés, bűnbánat.
puorastatte- üdvözölni.
puorane- javulni, gyógyulni.
puoranem javulás, gyógyulás.
puole-, B. puölle-, puelle- égni,
elégni.
puollajette- meggyújtani B.
puöllegöte- v. inch. puölle-*
puoldne- hervadni, fonnyadni.
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puolva térd; nemzedék, ember
öltő (f. polve).
pudde font (sv. pund).
purs erszény (sv. bors).
purpur bíbor (sv. purpur).
psalm zsoltár (sv. pmltto).
prádikostol szószék (swpredikostol).
prasta pap (sv. prést).
plassa szikla, szirt.
badde kötelék (sv. bánd) l.kalac.
bére-, béri-, berri- debere, müssen, kell.
bitta falat (sv. bit),
biskop püspök (sv. biskop).
birre, pirre medve B.
bodne, podne, fenék B. (sv. botten).
bonda, bondas gazdag.
buorde asztal (sv. bord).
buda parancsolat (sv. bud).
fattate- megfogni, élf.-, festnehmen (sv.fatta).
fatme kebel, öl.
fang, fanga fogoly (sv.)
fangu-kote fogház, börtön.
famo, fabmo erő.
famokes hatalmas, erős.
faro, B. faro, költözés, kiséret,
társaság.
falé- kinálni, ajánlani.
falskes hamis (sv.falsk).
fártahac E., (L. n.) mindenki. '
firkete- rázni, schütteln.
fuova nagy embertömeg.
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fuolke nép (sv. folk).
flWte folt (flecken) B. (sy.fldck).
vaisselakac állatias.
raitas engedelmes.
vai.no vágy, kivánság.
vainote- kivánni, kivánkozni.
vaive fáradság, kínlódás (f. vaiva).
vaives fáradságos, nyomorult,
szegény.
vaivastove- kínlódni, kínt érezni.
vaimo szív.
vaimok szivű (kalses v. hideg
SZÍVŰ).

vakote- inteni, meginteni.
vakotes intés, buzdítás.
vakt őrizet; öv (hágga-v. testőr),
sv. vakt.
vaja gyász, szomorúság.
vajes szomorú.
vajesvuot szomorúság.
vasse gyűlölet, harag.
vassote- gyűlölni.
vag^e-, va$e- járni, menni (B.
praet. s. 3. vági).
vageste- id. (v. mt.)
vaggegöte id. (inch.) B.
vadde- adni (paijel-v. átadni,
átszolgáltatni, föladni).
vaddete- id. (frequ.)
vaddeste- id (mt.)
vaddele- id. (frequ.)
vaddes ajándék, adomány.
vadnas csónak, sajka.
vasé- elmúlni (praeterire).
vasso- bírni, képesnek lenni
(vermögen).
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vastete- felelni (f. vastaa-).
vane hiány, szükség.
vanone-, vadnone- hiányozni.
vanekáte- szaladni, ugrani B.
vabmet szerencsétlenség.
varé, B. váré hegy.
varjele- oltalmazni, óvni (pass.
varjelove-), f. varjele-,
varjote- fölfegyverezni (pass. varjotove-).
vartahe- megnézni, szemlélni.
varte- E., L. varrté- vérezni.
varra, vér.
varrás, B. varres friss, egészges.
varreste- szaladni (dim. varr e-).
valde- venni (nehmen; — B.
praet. s. 3. váldi).
valjo jó, jámbor.
vallje bőség (f. vilja).
valljes bőséges.
vákka nagyon, igen, sokkal (v.
parebeh sokkal jobbak).
vana, dim. variak, vánek barát
(sv. van),
vánekesvuot barátság.
varaid világ (sv. verld).
váraidac világi.
váró adó, tributum.
várote-, viárote- áldozni (pass.
várotove-).
varr rosszabb; rosszabbul (sv.
vár re),
válkokesvust adósság; köteles
ség.
válje testvér, atyafi (f. vélje),
váljeceh (plur.) fratres.
válde hatalom, jog (sv. válde).

váXlahe- heverni, feküdni.
ve jaj.
vekké segítség.
vekkete- segíteni.
vekketem segítség.
vekkele Ps. (frequ.) segíteni.
vekses erős, izmos (kaik v. min
denható).
veholac ellenség f. vihollise).
veje- bírni, erővel lenni, valere.
vejem tehetség, erő.
vejelesvuot erő, erősség.
vese, vesés gyönge.
vessél serény, szorgalmas.
veddeh (plur.) hatóság, fő urak.
vére hiba; mint melléknév:
igazságtalan (v. vittenah ha
mis tanuk).
verte díj, ár.
verte- E., L. virte- kénytelen
lenni, necessum habere (müssen).
verrek nemzetség, eredet, szár
mazás.
vele továbbá, még (f. vielá)
velkes fehér.
velkolac adós.
velde, 1. válde.
viáke-, B. viühke- futni, szalad
ni (B. praet. s. 3. viági).
viákele- id. (frequ.).
vieihke- alámerülni, alábújni B.
vieso- élni.
vikkalac hibás, bűnös, vétkes.
vikke ok, vétek, bűn (f. vika).
bikketak bűn nélkül, ártatlanul.
vigge- törekedni,
iparkodni,
igyekezni.
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viholac, 1. veholac-.
vittes bizonyos.
vittast hizonyosan.
vitten tanú (sv. vittne).
vittenaste- tanúskodni, tanúsá
got tenni.
vittenastem tanúság, tanúskodás.
vittenus bizonyság, tanúság.
vidane- kiszélesedni, kiterjedni.
vidne- győzni, nyerni.
vidno foglalkozás, dolog (negotium).
visesvuot bölcseség (sv. vis).
visses bizonyos (sv. viss).
vin, vina bor (sv. vin).
virde- B. = verte-, virte-.
vilkes B. = velkes.
viljo akarat (sv. vilja).
viljokes készséges, önkénytes.
voinen lélekzet B. (voinenapta
lélekzet nélkül).
voinaste- lélekzeni; pihenni B.
voidne- látni.
voidnaje- id. (inch.) B.
voidnos látható, meglátszó B.
vostalloste, ellent állani, ellene
törni B.
vuehce-, vuohce- lőni B. fpraet.
s. 3. vueci).
vuencis, vuonca, vonca tyúk B.
(vuoncan orres kakas).
vuoigen, vuoigenes lélek, lehelet,
1. voinen.
vuoignaste- = voinastevuoignelac lelki (geistig, geistlich).
vuoitas kenőcs.

225.

viwidne- —voidne- (B. praet. s. 3.
vuini.
vuoidnaje- — voidnaje-.
vuoidnete- mutatni (sehen lassen).
vuoidno- látszani, láttatni.
vuoidno látás, tekintet, conspectus.
vuoidnos látható.
vuokas illő, alkalmas ; érdemes,
méltó.
vuoksoi -ra nézve.
vuojo- elmerülni (B. praet. s. 3.
vuojoi és vojoi).
vuodote- alapot rakni, alapítani.
vuosete- mutatni (f. osoitta-).
vuosse, L. vuossa zsák.
vuoppa ip, schwiegervater.
vuobde- eladni.
vuohdne kályha, kemencze.
vuorde- várni (B. praet. s. 3.
vue?'di).
vuordno- esküdni.
vuordnote- megesketni.
vuoras, -res öreg.
vuor'vuot Ps. öregség.
vuorbate- sorsot vetni, sorsolni.
vuorbe sors, szerencse.
vuolak sör; részegség.
vuolo öröm, gyönyörűség.
vuolge- menni (B. praet. s. 3.
vuelgi).
vuollekac alacsony, alázatos.
vuollekes id.
vuollelen lent, alant.
mai ugyan (quidem).
mainetes ártatlan, bűntelen.
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maino dicséret.
mainok dicsért, híres.
mainote- dicsérni.
makké E., L. makk scilicet.
makse- fizetni.
mah kérdő szócska (mali jnojabmam le vájjon meghalt-e
már ?).
mace- térni, visszatérni.
macestatte- megtéríteni, vissza
adni.
matté-, B. mahte- tudni, bírni,
posse (B. praet. s. 3. nuíti).
matteles lehetséges.
madde- kérni, kívánni.
maddo eredet, származás.
mastete- keverni.
mastetes keverék.
mana, B. mana gyermek (manatebme gyermektelen).
manje meny.
manne- menni.
manneje-, mannaje-, mannaijeid. (inch).
malias étkezés (ebéd, vacsora:
ekkedes-m.)
madde-, medde- tévedni, vét
kezni.
maddo hiba, bűn, vétek.
mdddokes vétkes.
mástar mester (sv. mástare).
marké- jegyezni, jelenteni (sv.
marka).
maikat sok (satis multum).
mehce erdő, vadon B.
mese borjú.
merra tenger; tengermellék B.
miado- beleegyezni.
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miála ész; kedv.
miálga mell (brust)
miera tenger B.
mingeles, nőstény.
mirrha, mirrham mirha.
moive por.
mokke ügy, negotium.
mokse- magán segíthetni, boldo
gulni; bírni magát.
moddelakac sokféle.
monne tojás.
morraha gond.
morrote- gondozni, gondot vi
selni.
molsotekes változatlan.
muitele- emlékezni.
muito emlék, emlékezet.
muitolas emlékezet.
muode aggodalom (anxietas) :
fáradság.
muodastove- aggódni, nyugtalan
kodni.
muodeles fáradságos, terhes.
muone- nevezni; eltalálni.
muora fa (vina-muora "szőlőtő).
mutke- széttörni, összezúzni.
maddo mérték, mértékletesség;
(tanka mvddon
körülbelül
ezen időben; matne muddon
peivest tije tasa potite a nap
nak mely órájában jöttetek
ide).
muddotes mértéktelen.
raike lyuk, nyílás (f. reikd).
raikete- átlyukasztani.
raines tiszta (sv. ren).
rajé határ.
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rajé- küldeni.
rade tanács (sv. rddj.
radohe- tanácskozni.
radohem tanácskozás.
radotalle- tanácskozni.
raddokvuot dorbézolás, torkos
ság.
rassohe- sietni.
rappase- nyílni, megnyílni.
rappasove- id.
rabme medvetalp (tatze) B.
rafe béke.
rampe- dicsérni.
rampo dicséret.
rdgate- szülni.
rdgatove- születni.
reide- elkészíteni.
reinohe- legeltetni, őrizni (nyá
jat stb).
reinoheje pásztor.
rekt, rektes helyes, igaz; jobb
(dexter), sv. rdtt.
rektesfardog becsületes (sv. rdttjdrdig).
rektesfdrdogvuot becsületesség.
rektas törvény, törvényszék.
rekto helyesen.
rektok egyenes, igazságos.
rektotes szabály, irány (richtschnur); tudósítás.
revar rabló, tolvaj.
reve- rabolni, elrabolni.
revem rablás.
rike ország (sv. rike).
rito pör, czivakodás (f. riita).
route vas.
rokkole- könyörögni, kérni (f.
rukoile-).
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rokkogote- id. (inch.).
rokkoles könyörgés, kérés.
rokkolvas könyörgés, imádság.
rosso- kelteni, föl-k.
ruoko nád (f. ruoko).
ruskis rőt, riska B.
rubmaha, rubme test.

laiko adósság.
laita-, laite- megszűnni, fölhagy
ni (vmivel), abbahagyni.
laide- vezetni (sis-l. belevinni).
laido út (iter).
laipe kenyér (f. leipd).
laire agyag (sv. lera).
laido- dalolni, énekelni (f. lanla-).
laulom dalolás, éneklés, ének.
laké mód (holem laké beszéd
mód).
lakká köze].
lakkane- közeledni.
lakké fél (dimidium).
laga törvény (sv. lag).
lace- elkészíteni (sángob l.
ágyat vetni; peudeb l. asz
talt teríteni).
laco ágy.
lado csűr, \iorreum (sv. láda).
ladde falu, helység.
lassane- gyarapodni.
land, landa ország, vidék (sv.
land).
landsherra. ország feje (sv. lands •
herra).
lane bokor; hajtás, vessző.
lahpe- hagyni, hátrahagyni, el-
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veszteni (B. praet. dual. láhpiken, lapiken).
lappete- elveszteni, elfeledni.
lággeste- pihenni, nyugodni.
le- lenni (esse).
légion légió.
leggaste-, laggaste- heverni (egy
kicsit) B.
liko- tetszeni (piacere).
likokes kedves, kellemes, tetszős.
likko szerencse (sv. lycka).
litte edény (lairelitte agyagedény,
cserépedény; lairelitte-takkeje
fazekas).
litto szövetség (f. liitto).
line len, gyolcs (sv. Un),
libba bárány.
Ülje liliom (sv. lilja).
loide- lépni.
loideste- id. (mom.).
loutuk takaró, sátorfedő (pony
va).
lokke- számlálni, olvasni.
lokk'tek Ps. számtalan.
lokkotove- pass. lokke-.
lokko számadás; — ib mon tuste

lokkob adne nemtörődöm veled.
lognes magas (l. kialin hango
san).
lojes szelíd.
lodde madár (B. plur. acc. luddite).
lodneste- megváltani, fölszaba
dítani.
lodnesteje megváltó.
loske- ütni (caedere, percutere).
lossane- nehezedni, megnehe
zedni.
lossauadde- id. (frequ.)
lopte- elvégezni, elfogyasztani
(f. lopetta-).
loppe engedelem.
luoitade-, -ate- leereszkedni, le
szállni.
luoite-, luite- ereszteni, bocsáta
ni.
luoitetove- pass.
luoddene- megrepedezni.
luobbe- kibonyolítni; kiteríteni.
luoves szabad, kötözetlen.
Vaovesvuot szabadság.
luddite, 1. lodde.
lulle keleti.

Szótár-pótlék
(az 5—8. számú szövegdarabokhoz).

aija öregatya; őrkő (hálósülyesztő kő : a. kedge).
aija-tak medvebőr (tkp. az er
dők öregatyjának bőre); aijaröu&e vas horog, eisenanker
(L. n).
aijacis Öregatyácska (L. n.).
aijuv unoka, L. ajov.
aigu- szándékozni, L. aiko- (f.
aiko-j.
aimu kor, élet, aevum, L. aimo.
akkuna ablak, L. ikkon (f. ikkuna).
akti egybe, össze.
aca = acce.
qihiqle- == adneleqtndiste- egy kissé tartani, oda
tartani (L. adnele-, dim. adnalaste- retinere).
ase halom, domb.
avve terhes állapot, schwangerschaft (L. auve cingulnm —
avve vúölen teherben, tkp. öv
alatt).
ára, árek kőhatár, kőrakás (juova
arek id.; ára-haute kincses
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK.
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gödör, kincs (ered. kőgödör;
= f. aarneen hanta),
are, aren tűzhely, L. aren.
aremust először, primuni, 1, aret.
alta fényes (L. n.).
altagas villám, L. aldekes.
áldu réntehén, L. aldo.
allehahte- fölemelkedni, L. alletefölemelni, magassá tenni.
aln nyáj, L. alo.
ethie = edne.
elme regio, terra.
ikkuna, 1. akkuna.
dijadé-, óijude- megnyugtatni,
L. ojote-.
oitu valóban, L. oita.
okte eső, záporeső.
ohco- — oce-.
orje szolga (f. orja).
olmaitüve- emberkedni.
unnekacce kicsiny, L. unnekac.
16
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-/c, kérdő particula.
kaise szikla, sziklás hegy, L.
kaisse.
kaudnase- frequ., 1. kaudne-.
kaudnote-, 1. kaudnete-.
kaknel könny, L. kadnel.
kaggi, 1. kagge.
kaju- kiáltani, L. kaje- (ellenben:
L. kajo- segíteni).
kq$a köröm, pata.
ka$e- szörpölni, kanállal enni,
hörpögetni.
kaska- (tolloh k. tűzet csiholni;
altagdsait k. villámokat csi
hol, szór).
kaskestahk harapás, falat (L. n.,
de v. ö. kaske- és mom. kaskeste- harapni).
kané- megölelni, L. kanele-.
karehtuve-, karehtuve- megke
ményedni (L. karrete- megke
ményíteni).
karves kész, fertig.
kalgate- önteni, leönteni (L.
kolkete-J.
kaiba sisak (L. n.).
kdhce-, 1. kdéé-.
kasacatte- húzogatni, L. kesehúzni.
kdrdutalle- ismételni, L. kerdote-.
kdrbma kígyó (sodoi-k. mérges
kígyó, vipera; — f. kdrme).
kedcade- föltűrni, aufschürzen
(L. kdcalde-J.
kedrek vízszín, L. kdrrek csúcs
(különösen fa csúcsa).
keure varázsdob (L. n.).

kece = kece.
kéta=:kdte.
ke&e- összeilleszteni (L. n.).
kedkam bölcső, L. kdtkem.
keőge = kedke.
kepme üst, L. kebne.
kerast kedvesen, szeretve.
kerreg = kerrev.
kiét, kieta, 1. keta (kietpel az
egyik kéz; kietpels-nara segéd,
sekundant).
kiese nyár, L. kese (f. kesd).
kiela, hurok, tőr, L. kidla.
kiké- fényleni.
kile- ragyogni, fényleni (L. n.,
de v. Ö. kilase- tüzesedni, me
legedni).
kilte- id. (f. kiiltd-).
kouka kampó (f. koukku).
koura marok, kéz; ujj (L. n„
finn koura).
koppéi nőstény fajd.
kovve kép, L. köve (f. kuva).
korú- = koro-.
korkuhte- csavarni, facsarni, L.
korkote- kiönteni.
korce ömlő víz (L. n.).
koll'e hol van.
kolle arany, L. golle (sv. guldj.
kuóime — kueibme.
kuódda magzat, gyermek, L.
kueddo.
kuo'hlam id.
kuodde- •= kuedde-.
kuole — kuele.
kuh mint, a mint, L. ko.
kúra csorba, repedés (L. kora),
kurhte torok (L. n. — f. kurkku).

SVÉD-LAPP OLVASMÁNYOK.

krappuk bőrkeztyű, L. krappok.
gahpade- tánczolni, L. kappete-.
haute gödör, f. hanta (1. ara),
haste- kihívni, próvocare.
hankahe rénszarvaslegelő (L.n.).
harta váll, humerus, L. hardo.
haitié birtokos, úr (f. haltia).
halpete-, 1. albete-.
hajé lakodalom (f. had),
hurre nyírfajd (hím).
jaukase- oda lenni, oda maradni,
távol lenni, L. jauke-.
jdta igéret, fogadás, h.jato.
jahta hír (L. n., v. ö. jatté-).
jahna vízi szellem (L. n.).
jasketis kedves, L. jasketes vi
gasztalás.
jahme- tombolni (v. ö. fönt
jahme-).
jamem —jabmem.
jalle- le- v. szétvágni.
jáca, más, L. dca.
jahte- ss jatté.
jáhtan, jehtanas =jetanes.
jcire- kérdezni (L. n.).
jotku hozzácsatolás, hozzáadás,
folytatás, pótlék.
joste- hirdetni? (jatanjosteje hir
dető, herold), L. joste- tapodni,
zúzni.
jostiste- kissé taszítani, L. josteste-.
jorrele- forogni.
fuoige- dalolni, Jj.juoike.
juoku osztalék, osztás, L. juoko.
juokse íjj.
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juova kőhatár (j.-drek id.).
juólge =juolke.
jükamus ital, L. jukkemas.
jucce- hangozni, dörögni,
juce>.

L.

eauges erős, L. caukes.
cahketahte- helyet engedni vagy
adni, L. cake-.
cdnge- = cagne-.
cadnes kötelék, csomó.
cappis=cdhpes, L. cappes.
cabbudalle- tisztogatni, szépí
teni, L. cabbote-.
calace- karczolni, fölkarczolni.
calmetahte- vakítani, L. calmetatte-.
calmetas, calmetes vak.
cariga rugó (féder, L. n.).
cekce- rúgni, szétrúgni, tiporni,
L. cakce-.
cehcer kis ujj, L. cecer.
ceske- lövellni ? hervorleuchten
D.sséaske- ?
couke- = cuouke-.
cuougatas világtalan, vak (v. ö.
cuoukes).
cogganadde- összegyűlni.
cofiute- ss cuo^ote-, cofáote-.
colkusahte- veregetni, csapkodni,
L. colkese-.
cuoihka szúnyog, L. cuoik.
cuouge pillantás, tekintet, L.
cuouka, cuoukes fény, vilá
gosság.
cuö'^etahte- állítani, odaállítani,
L. cuo^adatte-.
cuöcele- = cuogzele-.
16*
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cuone pillantás, tekintet, L. cuona, cuonem szikra.
é\wppe- vágni, metszeni.
cuolma csomó, nodus, L. cuolma.
cuó'lmade- csomót kötni, cso
mózni, L. cuolmete-.
cukce fajdkakas.
cüde ujj, digitus, L. ciite.
cahke — cakke.
cápmacahte- csapkodni, vere
getni ? (L. n.)
cegge-, mt. ceggeste- emelni, föl
állítani.
cuópki- letörni, eltörni (L. n.,
de v. ö. cape- apróra vágni).
cumma csók (L. n.).
sa&de- = sadde-.
sila parázs, égő szén, L. sila,
sül (f. hiile).
sile- ragyogni, fényleni (L. n.,
de v. ö. sila és silahe- izzani).
sielé szikra ?
suópis hajlékony, L. suopes.
sügac kívánság, vágy (L. n., de
v. ö. suokenes sóhajtás és
suokete- sóhajtani).
tauda hím, férfi, L. teudo.
tavvelen mögött, L. tabbelen in
nen, ezen az oldalon, cis.
tálu major, ház, h.talo (D. ((ab
rosz*)-nak fordítja, = tállo), f.
talo.
tákcaste- nyomni, szorítgatni
(L. tápce- premere, torquere).

táfr&e- nyomni, le- vagy meg
nyomni, L. tádde-, tedde-.
tüftftale- id. frequ.
tdve jávor szarvas (nőstény) ?
tárve szurok (L. tarve, f. terva).
tülsse- igen kérni, faggatni?

(L. n.)
teává = tava.
tietu tudat (aimun t. öntudat,
bewusstsein), L. tieto.
tievas = teuvas.
töjaladde- küzdeni, birkózni (L.
nincs; v. ö. tője-).
tuoke (tuokasemen kettőnk ölének
v. ölébe) öl, schooss.
tuostutalle- kapni, nyerni, elfo
gadni, L. tuostote-.
tuone halál (f. tuone).
tuolge ajándék, jutalom, bér, L.
tuolgo.
tuolge- ajándékkal megveszte
getni, jutalmazni, L. tuolgo-.
tuólje bőr (f. tálja).
tuthio = todno.
tülen azelőtt, hajdan, L. tuole.
dihce- kérdezni (L. n.).
saimahe szempilla? (L. n., de
v. ö. seima lószőr).
sakké- nemzeni, L. sakkete-.
sága monda, L. n. (sv. saga).
saddu fövény, homok, L. sadde
(sv. sand).
sabbek hóczipő, L. sappek (f.
sapikka).
sávú kívánság, L. savó.
sáré- teremteni, alkotni.
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sarkká ing, L. sark.
sarnu- ==. sardno-.
sarva rénbika.
sálaha fogás, halfogás.
sálgate- megmérgezni, L. sálgete-.
siunite- megáldani, L. siunate*.
silpa = silba.
soijaltatte-, soijaldaite- meghajlítani, meggörbíteni, L. sojote-.
soijeles hajlékony.
soijole- meggörbülni (L. n.).
söke nyirfa.
soddi méreg, L. sodem, sudem.
suojale- oltalmazni (L. n.).
suódde- elvágni, levágni.
súona ideg.
súongo leánykérés, L. sogfio.
supmaise entzückung D.
süru ital (L. n., de v. ö. surosavanyodni és sures savanyú).
surgokes szomorú.
skerru karika, kerék, korong, L.
skerro.
skerruska id.; kormánykulcs
(L. n.).
staina meddő nőstény rén
szarvas, L. stainak.
stalu mesebeli óriás, L. stalo.
strope- peregni (dobról), dröhnen (L. n.).
snottu nyirfajd (nőstény), L.
snutto.
spaggak, -ka kopja, lándsa, L.
spaggok.
spifáaste- félre ütni (tkp. kigú
nyolni), L. speéate- kigú
nyolni.
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spohke- hajtani, űzni, L. spakke-.
spöhkete- eltörni (frangi).
spohku küzdelem (L. n.).
svaiter, ( = lpF. spaidar) fáklya.
smalde lpF. nőstény medve.

níson = nisu)i.
nőre- összehalmozódni, össze
gyűlni, L. norre-%
nuigu szúnyog (L. n.).
nuoru- leszegezni (L. n.).
nuoratum leszegezett (n. naste
éjszakcsillag).
nammate- szoptatni.
nammamusse szopni való, nya
lánkság, saugebissen (L. n.,
de v. ö. namme- szopni).
nammos emlő (L. n., de v. ö.
?iamme-).
úabbudalle- le- v. megtörölni

(L. n.).
nalkutalle- édesíteni, D. reiz verleihen, L. nalgo- édesedni.
ni§§e = nijge.
nöruhte- csöndesen kiönteni, kiöblinteni, L. norote-.
nuosatüve- eltompulni, L. nolsate- ütni, odaütni.
núönne orr, hegye vminek, L.
nuonne.
nuörenahte- megindíttatni, meg
indulni, permoveri, commiserescere, L. nuorane-.
nulcüdeje szöcske, sáska (L. n.,
de v. ö. nalcote- ugrálni, szök
delni).
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paijanahce- (inch.) emelkedni,
(egyszersmind a házieszközök
dagadni, L. paijanace-.
helye), L. poéso.
pahka, pakkas meleg, L. pakas. potke- le-, t'l-, szét- v. kiszakí
pahkastalle- tüzesedni, melegé
tani.
nek lenni, L. pakeste-.
podf)o=poddo.
pakcas fájdalom, L. pakces.
poddus szétszórt, szétvált, ritka,
patertahte- előre vinni v. haj
L. poddos.
tani, L. patertatte-, paterdatte- possuhte- fölfujni, ráfújni, fölsubducere, removere.
duzzasztani, L. pussote-.
pastate- szúrni, L. pastete-.
porjos vitorla, L. porjes.
paste- élesnek lenni.
iwlhtur gát, akadály? (L. n.).
passe- sütni.
polpe gát, akadály.
panc fog, dens.
puonna kebel, busen (L. puogna
pára pár (p. pele házastárs).
sinus).
parké- =parge-.
pridda jávorszarvas (hím)?
pa?'u hab, hullám, L. paro.
bálastalle- valakivel tartani, vkipdives dim, 1. peive.
nek pártján lenni, L. pelopákkale- botorkálni, mászkálni?
stalle-.
(L. n., de v. ö. piike- csúszni, fagge- szerezni.
mászni).
fadmatak ölelés, birkózás (L. n.,
págga szél, ventus, L. pidgga.
de v. ö.fatme- ölelni).
pessa- =passa.
fdmu=famo.
pesse nyirfakéreg.
fala bálna, czethal, L.fala, fales.
pevastalle- nagyon izzadni, L. fidnal hófajd, gatyás fajd (nős
pidvastalle-.
tény), L. fidnel.
pidju vadállatoknak barlangja,
lyuka, L. piajo.
vaivems (7. sz., nyilván hibából,
piégga- =pdgga.
e h. vaives).
piégge- fújni, lehelni, ~L.piagge-. vaimu — vaimo.
piépme- táplálni, L. piábme.
vahge-^vagge-.
piskastatte- morogni hagyni (L. vadnas = vadnas.
nincs.).
vatme öl, schooss (L. fatme).
pitka sorozat, kapcsolat; rész, vdnes hiányzó.
L. pirka.
vamce- pezsegni, forrni (L. tí.).
pira = birre, pirre.
vdrute- inteni, figyelmeztetni,
possu a lapp kunyhónak legbelL. vahrote- (varotc-).
seje, átellenében az ajtónak, varram vércsöpp (L. n.), 1. varra,
varre — varra.
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varrek czipök, melyekkel gyor
san lehet futni (L. n., de v. ö.
varre- szaladni.
valje- választani, kiválasztani. *
valte- = valde-.
valtu elesett (v. nara az elesett
eltakarítója [tkp. embere] sír
ásó), L. n.
valdum házasság. L. valdom.
vanakvuot barátság.
vehke = vekké.
veddé gyökér, gyökérszál (v. karé
; gyökerekből font kosár).
veUja=zvalje.
vieke- = viáke-.
vierasag (dim.) idegen, L. vieras.
viere- henteregni, sich wálzen,
L. viáre- eldőlni, lefordulni;
viárrate- hengergetni, henge-

rítni.
vidne- győzni.
vibe medve (hím), L. n.
vimak végre.
vUutalle- ránézni, vetni (tekinte
tet), L. vilete- gyorsan rá
nézni.
vuoinum látás, pillantás, L. vuoidnom.
vuoja vaj, kövérség, háj.
vúoje- hajtani (f. ajaa-).
viiojete- id.
vuoce-=zVuehce-, vuohce-.
vúoéűte- csöpögtetni.
vuotne szerencse, sors, L. vuodne
(f. onne).
viwssta — vuoste ellen (v. lahke
balsors), f. vasta.
vuovde erdő, L. vuovde.
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vuore hó, L. vuora mély hó
(vagy talán sajtóhiba e he
lyett: vuorbe sors; boldogság,
szerencse).
vuorkke- elrejtem, eltenni, el
temetni, L. vuorke-.
vuorgale- id.
vuordnu- esküdni, L. vuordno-.
vuordnus eskü, L. vuordnes,
vuordnas.
vuolatuove- megrészegedni, L.
vuolatove-, -tue.
vuolle, vúöle dal, L. vuole.
vúölin alatt, L. vuolen.
vúolu öröm, gyönyörűség, L.
vuolo.
vuoíge- s= viwlge-.
vúhüi (indulatszó) ó, jaj !
máka sógor, L. inak.
macu- forgatni D.
madder eredet, törzsök, L. madder.
maddek törzsök, gyökér.
maddu = maddo.
mastatalle- összekeverni.
maste- keverni, vegyíteni.
mánu hold, L. manó.
manus id. (dim.), L. n.
mannjucasi v. mangecasi végre
(L. n.).
maré- zajongni, zúgni, bőgni.
málé vér.
mara = miera.
meide- keverni, vegyíteni (L. n.).
meddele- nem találni, elhibázni,
1. mádde-.
melke tej. .
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mellas kormány, gubernaculum,
L. mele (f. méla).
mece = mehce.
mieta kedvező (tkp. secundus,
pl. ventus), L. mete (mietalahke szerencse).
mietite- felelni, L. metete- el
engedni, megengedni, bele
egyezni.
mieda méz.
midla^ (dim.) érzés, gondolat, 1.
midla.
moije- nevetni, mosolyogni, L.
mojote-.
' möcu- megtörni, félbeszakítani,
L. moco-.
modduse- fölfordulni, forogni,
keringeni, L. moddo- megfor
dulni, visszatérni.
moskune- bezáratni, bezáródni
(L. n., de v. ö. moskote- be
zárni).
morre harag, L. more.
múoto arcz, alak (f. muoto).
miwre-, műre- morogni (L. n.,
de v. ö. murgeste- id.).
muhtatalle- átváltozni (L. n., de
v. ö. muttote- átváltoztatni).
murgestatte- morogni hagyni, v.
caus.
radde szél, margó (sv. rand).
rapase- — rappase-.
rapma tenyér, marok, kéz ( = L.
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rabme medvetalp, pes ursinus; v. ö. rabmak lacertosus).
rabda szél, part.
riéksak hófajd (hím).
röuca izzó (L. n.).
rön&e = ronte (aija-r'óu,fte vas
horog).
rohte- megragadni; tépni, czibálni, L. rotte-.
roggoste- ásni, kaparni; fogóval
megragadni, L. roggeste-.
ruoude = röur}e, route.
ruópmhahte- vörösleni, vörösen
fényleni, L. ruopsahe-.
laipu- kenyeret sütni, L. laipo-.
laive hajó (f. laiva).
lauge- füröszteni, L. laugo-.
laidote- megénekelni, 1. latdo-.
lahke mód, L. laké.
laje mód (L. n.), f. lai.
lafferdatte- röpíteni ? (D. lafferdi«wird vom lauf eines vogels
gesagt» ; L. lafe-,laffe- ugorni
mint a bolha).
leiké- önteni, kiönteni.
leikele- id.
leikiste- id., L. leikeste-.
leulak nehéz (L. leulok).
loddac (dim.), 1. lodde.
lúote- = luoite-, luite-.
luotu' (csak többes - számban)
pusztaság, sivatag, L. luotoh.
luode golyó, ólomgolyó, L. luod.
lülat keleti (keleti szél).
+
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A MAGYAR GYAKORITO ES MOZZANATOS
IGÉK KÉPZÉSE.
Budenz az ugor nyelvek közös birtokául a következő egy
szerű gyakorító (frequentativ) és mozzanatos (momentán) képző
ket mutatta ki;
A) G y a k o r í t ó k é p z ő k .
I. -L — Példák: vogul aj- iszik : djil- iszogat | osztják ^ír
ás : yirili- ásogat | zűrjén vig-: vigli- néz | votják min- mén : minilmendegél | lapp oste- vásárol: ostele- akar vásárolni || cseremisz
onZiikt(o)- mutat: onzuktvl- | mordvinjovta- mond : jovtle- elbeszél |
finn juokse- currit: juoksele cursitat.
II. -7ld. — Példák: vog. yol- hal: yolent- haldokol | oszt.
yul- hall: yulint- meghallgat | zürj. kij- fog: kijed- fogni akar, les |
lapp bagjane- emelkedik : bagjanadda- hébehóba em. || m&r: pMh('é)r
metsz: piicked- metél | mord. javo- oszt: mor&M. javindi-, mordE.
javno osztogat | finn pure- harap : purente-le- harapdál.
III. -sh. •—• Példák: vog. kiét- küld: kiets- küldöz | oszt. talziehen: talis- sich herumschleppen | zürj. kot- kér: koré- keres,
könyörög | votj. kur- kér: kuriék- | lapp guodde- hord : guoddasehordoz || (mord. van- néz) : cser. onz- néz, ügyel | mord. mije-, mielad: mordM. mise-nde-, mordE. miks-ne- árúi | finn elá- él: eleksiéldegél, vie- visz: vieske-le- visel.
IV. -j. — Példák: vog. nqle-nt-: nqluj- nyaldos | oszt. nolijiu. a. | lappjáé- él: jelaje- éled || mord. psti-de- egyet rúg: pstijerugdos | finn hyppad- ugrik: hyppi- ugrál.
V. -Jig. — Példák: vog. esy- dicsér: esyenk-v- dicsér-tetik |
zürj. íul-ski-: tul'gi- márt | (zürj. ser-al- nevet) votj. serek-jal- kine-
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vet | lapp jabme- meghal: jamalge- elalél || észt pala- ég : palang-u
ég-és.
VI. Ezeken kivűl majdnem minden ugor nyelvben előfordul
hébe-hóba gyakorító -r i s ; ez azonban valószínűleg mindenikben
külön-külön az -l képző elváltozása.
B) M o z z a n a t o s

képzők.

VII. -in. — Példák: vog. pűt- lök: jnitm- egyet lök | oszt.
pü- fú : püm~ fuvall | zürj. mez-di- men-t: mezmi- menekül | votj.
moz-ti-: mozmi- | lapp éokka- ül: cokkane- leül | cser. ose- fehér:
osem- fehéredik | mord. aksa: aksrmi- u. a. | észt janii- szomjaz :
janune- megszomjúl.
VIII. -t. — Példák: vog. cm- foly: qut- sebesen foly | oszt.
Ion-: Iont- betoppan | zürj. sul-al- áll: mit- megáll | votj. sil- áll:
süt- föláll, fölkel | lapp bavke- durrog: bavkete- durran || cser. sursural-: súrold- szúr | mord. jóra- hajigál: jorda- hajít | finn pitátart: pidáttá- visszatart, visszafojt.
IX. -p csak a magyarban, vogulban és osztjákban. Példák:
vog. sajr- vág: sajrep- levág, lekanyarint | oszt. kéri- ledől: kerip-t- ledön-t.
X. -Jc. — Példák: vog: ur- vár: ürka-t- várakozik, őrizke
dik j zürj. capki- vet, hajít, v. ö. csap || cser. tury- tűr, szenved Bud.
185. 1. | finn jou-da- jut, juo-kse- foly : jouka-hta- hirtelen jut, ötlik.
XI. -I. — Példák : vog. Hl- röpül: tilem l- egyszerre elröpül |
oszt. enmi- n ő : enmil-t- nevel, növeszt | zürj. gumal-, gumóit- és
gumist- merít, márt | votj. sur- és sural- kever, mischen, suraltkeverint, kavar, umrühren | lapp tuore- húz: tuorele- ránt || cser.
pu- fú : pual- fuvall, egyet fú | finn puhu-: puhal-ta* u. a.
(XII. -Jcs, -S. — Példák: vog. joam- jő„megy: joamis- lép |
zürj. set- ád: setis-t- magad, odaad [-st rendes mom. képzőj | lapp
cuoggo- áll: éuoggas-te- föláll, megáll [-st rendes mom. képző] ||
mord. saradé- betegeskedik: sáratks-te- megbetegszik | finn nuolenyal: nuolaise- egyet nyal, hirtelen. — Ez a képző a magyarban
úgy látszik elveszett.)
E tizenegy képzőnek akarjuk a következő lapokon magyar
alakjait, kapcsolatait s elterjedését vizsgálni, még pedig:
A) az ugor gyakoritókat s egymás közt való kapcsolataikat;
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B) az ugor mozzanatos képzőket s ezeknek egymás közt
valamint a gyakoritokkal való kapcsolatait. 1 )
A magyar szóképzésnek alakokban, színekben legdúsabb
képét tárja elénk ez az összeállítás, és szépen feltünteti azt az
alaki változatosságot és leleményességet, melyben a magyar nyelv
határozottan fölülmúlja valamennyi rokonát.

A) A g y a k o r í t ó k é p z ő k .
I. -I.
Magányosan nem épen fölötte számos példában mutatható
ki, s a puszta gy. i-vel való igeképzés ma már nem élő szóképzés;
de annál több köpzőcsoportot fogunk látni, mely az i-vel való kom
binálásból magyarázódik meg.
1. -I
Itt csak azokat az igéket állítjuk össze, melyekben a gy. I
előtt vagy meg sem maradt az alapszó végmagánhangzója, vagy
pedig zárt alakban jelenkezik (o, é, ő); mert az <al el vógüeket
— mint valószínűleg <aZ el végüekből rövidülteket — a j képző
kombinácziói közt fogjuk tárgyalni.
a) ÍJl'8 a l a p s z ó v a l :
nyőlt már Illosv. Tdi 6. vszak \föl \
kérél: kérljed Kat. leg., kérelNy. V: 373 | bezárlott ablaki Gy.
MV. I : 165; eljőve ajtó-bezárolva Zvon. post. I : 701 ;
cseszel = csesz | döföl MNy. VI: 322 | dugol b. 3211 ér el bánt
PG. | hatol | lesel Debr. leg. | lohol lobog | ménéi SzD. MVir. 305 |
mérel Ny. VIII: 336 | vájol 1. Kr. | kéz-vonolö v. kézvonó MNy. VI:

*) Leggyakrabban előforduló rövidítések: Ny. — Magyar
Nyelvőr,
MNy. = Magyar Nyelvészet.
NyK. = Nyelvtud.
Közlemények.
Erd. =
Erdélyi, Népdalok és Mondái: K. = Kriza, Vadrózsak. Kr. =
Kresznerics
szótára. Mt = Molnár Albert Kresznerlesnél.
T. ~ Tájszótár. B . v. Bud. =
Budenz Magyar-Ugor szótára. Be. — Bécsi codex. M. = Müncheni
codex.
F . = Faludi. A. = Arany Költeményei
(csal. kiad. 3. köt.) Vör. ^= Vöri/smarty Munkái (csal. kiad. 6. köt.).
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335 | tömöl, tömlevény SL | zúzol MNy. VI. 355, Ny. II. 375 ||
számadolások A Arist. 1: 58.
sujtol | csörgölő noma MNy. 11: 410.
ajangol K. | barangol (=*bolyongói, 1. Ny. VIII: 252; v. Ö.
harang Vör. 1: 229, borong Kemény tanúim. II. 343) | dülöngöl
didingél K. | marczongol, marczangol \ tojongol *tolongol Ny. I I :
277 | heringéi Jók. Erd. ar. 208.
vesztégél (v. ö. vesztegj Corp. gramm. 252, M., MA., vesztegtettemte anyádat B. 185) | libegel Kelemen Borb. Kr.-nél | hazuttol
(ebből: *hazutt, azaz kazuárt hazudtat, míveltető), liazutol Pz. Otl.
59 | lélégzél, lélekzel Gyúl. v. sz,; Belény. kar. én.
d e n o m i n a t i v i g é k b ő l (-11= uenom. 1+ gy. I ?) : békéli
A. I I : 341 | buvall Kr. \ fényellő SzD. | javall \ kedveli \ kevesell \
kicsinyeli | nagyoll | rosszall | sokall | urall | óesáll, ócsárol *ócsálol || nyilallik | feketéllik | kékellik \ sárgállik | zöldellik \ sárgállik \
tarkállik | zöldellik;
t o v á b b k é p z é s s e l , még pedig:
f r e q . t o v á b b k é p z é s s e l : bidlogat (buv-) Ny. j élléget
,észéget' (év-; öllöget K.) | UlogatK. \ télléget \ vélléget\villégeíNy. |
csilleget ,lopogát' (*csenlégetí) MNy. II. 409 || tuszőgat K.27 || lövödöz Népk. gyűjt. I. 230 || villong (vív-; v. ö. hajlong, ömleng) ;
m o m e n t á n t o v á b b k. Mint egyet iszik K. || vellejte véve
Nádor cod. Toldy olvk. 44 ;
m í v e l t e t ő t o v á b b k . kaput be zárlatvan Tel. II. 8b |
szoplat Ny. V: 228, szoplat koplat szoptat koptat o. 472 | koszlat K.
(v. ö. koszik) | imlet emtet KT. || fogylajt fogyaszt Érd. 155 ;
v i s s z a h a t ó t o v á b b k. forrlyani (forrlik ?) effervescere
Dank. | ötlik szemébe stb. *iitlik ütődik (v. ö. össön üssön Ny. I I :
288. és ütlődik o. 277 | ötlik: elötletett effusus est M. 57. (Ötteni
fundere) || évelődik (pl. Szász K. Nib. 133 ; szószerint ,eszi magát') |
tépelődik | rÖzgölődik Ny. V. 473 | sürgölődik Szász Nib. 243 (és
sürgődik) \ forgolódik (v. ö. forgódik K. 436) | «Görögország is
mozgolódni kezá» «Kelet Nópe» 3 : 120 | morgolódik \ zúgolódik
(v. ö. zíigódás, Telegdy préd. 112) | tünölődik Dank. | ütlődik (v. ö.
ötlik) Ny. II. 277 \fázlódik \ faktátidódik Ny. IV. 558\\felszedelözködik Pap 108 | mozsdókodik Ny. III. 560 (mosdolkodik) | vágyolkodom SK.
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alapszóval:

hűl: hűt \ fűi: fűt \ sül: süt \ dől, dűl, dülle-d: döjt, dönt
gyúl, gyulla-d: gyújt \ gyűl (*jövö-l; v. ö. gyüvelés Ny. IV 558):
gyűjt | nyúl: nyújt | fül: fojt | hál (hajlék) 1. Bud.;
hull, haliad v. halad, kidlog 1. Bud. | száll, szalad 1. Bud. |
illik, illet, illeg 1. Bud. | illog MNy. VI, 332, illat, illau, illaszt stb.
Bud. | csillog, csillag Bud. | cselleg, csellen 1. Bud.
romlik: ront \ bomlik : bont j ömlik: önt \ dömlik (Dunán túl;
talán csak analogikus képzés) : dánt \ himlik, himlet in., himletik
M., himlő : hint \ ? tömlő || hajlik : hajt \ fejlik: fejt \ fojlik : fojt B.
569 \\ feslik: fejt (v. ü. étik : ejt; 1. B. 545) || sínlik B. 409 || csiklós,
csikland B. 389; v. Ö. csiklan Ny. V. 37 || ajánl: ajándék;
csubbol: csubbant MNy. VI. 320 | regél (regéli) : rege, regél \
csiszol 1. B. 393 | gyűlöl 1. B. | sajol 1. B. 336 | tarló, sarló 1. B. ||
felesel:felesget (felel) 1. B. || tébolyodik, tébolyog, hóbolyog 1. B.
Egy-két ilyen ige m i v é l t e t ő jelentést vett föl (v. ö. fő és
fözt s alább az < a i és -lal képzőket) : emleni ^intetni' PG.; emlö\
megvásol a. m. váslal Pz. | döngöl ,sulykolf PP, Sí | szorgalja őt
Greguss Gy. Luz. 35 | «szólok hozzá, csak ne sürgöljetekn Szász
K. Nib. 206.

II. -d (-gy,

-nd).

Kz ugor -ndB freq. igeképzőnek rendes megfelelője a magyar
ban d (egy-két esetben helyette : gy); de némely szavakban úgy
látszik eredeti -nd, valamint néhány más esetben is megmaradt
néma hang előtt az eredeti orrhang, 1. B. 264.
2. -d.
Csak azt a -d-t tárgyaljuk itt, melyet o é ó vagy mással
hangzó előz meg; mert az <ad ed végzetet <cád ed-bői rövidűltnek tartjuk, 1. alább V# alatt.
a) M é g é l ő a l a p s z ó v a l :
bököd Ny. I I : 519, bikéd-bököd I I I : 452 | csipéd Ny. V : 239,
MNy VI: 320, Kálmány koszor. 213 | döföd | fosondi T. | játszódik
v. játszik, látszódni v. látszani, tetszedni v. tetszeni szék. MNy. VI:
222 | kapod, kipéd-kapod Ny. I I I : 454 | leped-: lepedő \ lököd \ nyo-
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•mod conculcat M, 111. Toldi 60. vsz. | pököd \ rakod j zökönnyi Ny.
I I : 45, mellette zök I I : 176. és zökken s
esti • esdi a légy a barmot, azaz megesi, megszállja | esd esedez; v.ö. «szent városba megyén be, szent atyjához esik* Sylv.
R K T . I I : 138 és ottI. | fend CzF. 1: 1168 | süldő=verőmaiacz, azaz
sülő, sütni való | told \ irda-tlan: v. ö. irdal | kérd ;
ugord- Bal. B. 174, Ny. V: 411. stb., és ugrodgyon 111. Toldi
47. vsz. | övezdve Nyelvemlt. I I : 14 || elenyeszedéit SzD. MVir. 24 |
tenyészédik'SzD. || (igazodik SzD. MVir. 15 | ijezédik: sötétedik,
esteledik MNy. VI: 332, talán a. m. éjezédik || állapodik: állapik j
ülepedik: ülepszik | gyarapodik: gyarapszik, gyarapít, v. ö. gyoropik Érd. | telepedik: v. ö. telepít.
kendik, kendő, megkendétt Ny. I I : 280 | (mosdik talán mosódik-ból rövidült el, v . ö . megmosódott Haller I : 12, megmossodWeszp. 46) \ verdik Gyöngyösiből Kr., Sí. SzD., Ny. IV: 167,
verdő szárnyon Arany, Szentiv. 192.210., verd-ődés Balásfi, Faludi
u. e. 9 || nyilván <<ódik ődik-félékből vannak rövidülve: csavaro
dik, facsarodik, kavarodik, keveredik, takarodik, tekeredik, vakarodik,
zavarodik; heveredik, hentérédik | s a denom. vénhéd-, hamvahod-,
erősöd- félék (v. ö. Bud. NyKözl. X : 61).
tünde, tündér, v. ö. VI. alatt tündörög \ sajlottat, azaz sajlodtat T.: sajlom 1. B. 336 || fordul fordít, mozdul mozdít, zúdul zúdít
stb. stb., fájdul fájdít; zajdül, zajdít, jajdűl, jajdít ||
szédi-védi szedett-védett e h. szedi-veszi szedett-vett; a má
sodik rész úgy látszik csak az elsőnek analógiájára alakúit így jj
hazad- | alud- \ feküd- | haragúd- | esküd- | alkud- | vajad- (és
vajusz-) || nyugod-.
rj) m á r n e m é l ő a l a p s z ó v a l : áld v. ö. B. szóegy.
esd B. (v. ö. esedéz) | fold: folt, foldoz (talán foltoz helyett toldoz
analógiájára s így hamis analógia folytán fold is told mellett, mint
szédi-védi) \füröd-, fórod-, fúrd- B. 562 ; ehhez a tőhöz tartozhatik
ferde is ,verdrehtj sich \vendend c ; alakjára nézve olyan, mint tünde
v. lenge, pörge, kajla stb. Ny. V : 146 | hord B. 140 | kezd B. 16 |
küld B. 77 | küzd B. 79 | mond B. szóegy. 627 | old: olvad (itt a
-va reflexív elem lehet, tehát olvad mintegy olód-ík; v. ö. nyom
vad—nyomód-ik | fédd=fégy-d (CzF)? v. ö. fegyelem | üld, ildetv
HB., üldöz: v. ö. üz, *ülz ? | sindik 1. B. 409 jj tapod, tipod: tapos,
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tipor, 1. B. | tévelyéd-, tébolyod- B. | mosolyod ? || csődül, csődelékB.
sejdít: sejt B. 346.
A -d szerepei még e kombinált névképzőben: -dék (szándék,
1. Ny. V : 100., 149).
3. -gy.
Csak két igénél köznyelvi, s ezeknél a folyó cselekvés jelévé
lett: megyén v. méngyén, (mén-gyé-n) és vagyon (*val-gyo-n).—
V. ö. palócz fürgyikpirossogyik stb. (i előtt); s alább a 4. pontban
is -nd h. -ngy : örvengyék. — Fagyni ,falni' = *fal-gy í
4. -nd.
Néhány esetben megmaradt az eredeti -nd: játszond- Marg.
1. || csuszkondik Ny. I V : 93, 94, 142 | kuszkorondani 1 Ny. V: 183 ||
folyondár Ny. I I I : 543 | csapondár csapodár, Sámbárnál | osufondárosNy. V: 175.
Az <cánd énd és <and end végüeket 1. alább az V. sz. a.
5. -Id.
A tárgyalt -l és -d képzők kapcsolata:
lövöldött Ny. V: 132, lövöldöz \ száguld \ ? vágyoldás MA.
6. -dol.
Ugyanaz a két képző megfordított rendben :
bukdol Párizp. | gondol 1. B. | kurdol Ny. III. 523. kurrogat ;
&dh.gy:
«a tenger vizét is addig szurigyültüké : szürcsöl
tük, Ny. IV: 238.

III. -sz, -z, -c; -s, -zs, cs.
Az ugor -sk freq. képzőből a magyarban előbb sj lett, ebből
pedig részint ss, részint és: az előbbiből lett aztán sz, lágyulva z,
erősbülve c ; az utóbbiból a mai s, lágyulva zs, erősbülve c-s.

7. -sz.
vonsz, vonszon (ma vonz) || metsz : M. B. c. Nád. c . ; a met ige
ma is él még a metet (szölömetszés, Drávamell. Ny. V : 521), metél
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származékokban, és az imperativusban: meas | játszik: ját-ék ||
úsz-'B. szóegy. | csúsz B. | mász B. | csisza- stb. B. 393 || dömöszköl,
gyömöszöl stb. B. 240 || denom. nősz- (és nász 1. B.) ||
csak a folyó cselekvésben van meg az -sz ezekben: lesz \
tesz | vész | visz | hisz (liiszékény, hiszéltet F.) | eszik (észéget) \ iszik
(iszogat, Bornemisza, Sömemisza, viznemisza ; a népetimológia az
iszákos-t is ide számítja; iszos ?) || mindezekben az igető V-]Q lap
pang a képző előtt: lév-sz stb; ép így lappang egy v, csakhogy az
ugor reflexív v képző a következőkben (s némelyikben még az sz
előtti u ü hangszinében is látható a nyoma):
hallszik *hallo-vsz-ik (mint hallik * halh-ik = \og. ~/ol-v), hal
latszik | látszik (az ^-nélküli igéből van az imper. lássék), látszatik | meg-ismerszik | tetszik 1. B. (tet-ből van még tessék) \ sérszik \
fogamzik \ tekerészik Zr., Kr. | heverészik F., Kr. || csak a folyó cse
lekvésben van meg az -sz ezekben: aluszik (aluszékony), aloszik,
alszik: aluvó, alvás, alud-, altat, alhatik \ feküszik, fekszik \
esküszik \ alkuszik \ vajuszik \ nyugoszik j| cselekészik, cselekszik :
v. ö. cselekvék \ veszekszik \ dicsekszik \ törekszik j igyekszik || csak a
folyó cselekvésben van meg s előtte denominativ és reflexív képző
van, illetőleg lappang a következőkben: vén-hü-sz-ik v. vénhészik :
vénhédik | hírhészik: v. ö. hirhévék \ bíinhÖszik \ haraguszik, harag
szik : haragvó \ melegszik \ hidegszik | betegszik j öregszik | vastag
szik | elégszik \ gazdagszik \ könnyebszik Kr. | ujabban alapszik, ke
ményszik stb. | megdiiliöszik Ers. c. 833. v. ö. megdühödik.
8.-z,
Előtte mindig o, é, ö önhangzóval s ez ki is eshetik; csak a
denominativ képzésnél lehet nyilt a, e is a z előtt.
a) M é g é l ő a l a p s z ó k b ó l :
kéttagú tőkből: födö-z \ hugyoz- \ kötöz már M. 44 | lakozAbafi Tréf. népd. 66. | kipéz-kapoz Ny. III. 26 | lepéző Ny. II. 317 |
leséz Fer. leg. Ny. I. 267; Lesézö helynév Ny. V. 239 | nem séreznek meg Be. 206 (v. ö. sérszik fönt 7) | érez: ér f || öntöz • ötözött
Nyelvemlékt. III. 131 | hintéz^y. III 356 | kendozii ruha Ny. II.
280; de talán csak rövidülve e h. kendőző, s akkor denom. | oldoz
M. 44 | toldoz Kisf. társ. évi. ujf. II. 135 | foldoz (foltoz-ből?) |
áldoz | küldöz \ üldöz: v. ö. üld fönt 3. b) \ kérdez \ hordoz ;
háromtagú tőkből (különösen -rf-képzős igékhez szeret já-
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rálni, és sokszor a d-vel együtt a kombinált -doz képzőben ragad
az alap igéhez, 1. alább):
akado-z \ árnyadoz; árnyad MNy. VI. 316 | billedéz \ dagadoz
Ny. IV 466 | düledéz \fakadoz Ny. V. 255 | fáradoz \ forradoz M.
194, 218 | gerjedez \ gornyadoz Ny. III. 141 | göbbedéz: göbben K. j
görnycdéz \ hamvadoz \ hasadoz Nád. c. | hérvadoz Ny. I. 1"83 | ijedez \
kajladoz Kisf. S. Bold. szer. IV. én. | bélepedézém T. | olvadoz \ pilladoz T. | poffadoz F . | repedez \ riadoz Greg. Ar. ball. 42 | roskadoz
Merényi Sajóv. népm. I. 18 | sáppadoz \ senyvedéz MNy. VI. 347 |
serkedéz a bajusz Arany L. népm. | szakadoz \ szaladozik Ny. IV.
422, -tani Abafi Tréf. népd. 30 | a tehénnyáj elszéledézétt, Jók.
Népvil. II. 7 | szunnyadoz \ támadoz M. 180 j tévedez \ tikkadoz Haller
hárm. 55 | váladoz K. 398 | vigadoz || büszhödöző A. I. 23 \förödözK. 458., Ny. IV. 371 | örvendez J löveldéz j okádoz Pázm. Öt. lev.
181 | kialudoztak a gyertyák, Kárm. F. XXVIII | alkudozik \ eskü
dözik | hazudozik Ny. V. 140 | nyegődöz- K. nyég a., Brassai | vágyódozik SzD. | hizódozik Ny. VI. 163 | rugódozik \ sínlödözcs Ny. VI.
162 \fogódzik \ tekerődzik | dörgölődzik stb. | hallgató(d)zik \ tapo
gatóul) zik stb.
mulatóz- Erd. Népd. II. 48 | siratozza magát K. 9, 84. Ny. IV.
120 | ásítoz | alútoz | sápítoz \ nyerítéz | sóhajtoz \ óhajtoz \ kiáltoz J
rikoltoz | sikoltoz \ üvöltöz | siívöltöz;
dölöngöz, dölingéz, dulengézik \ fellengéz Kisf. S. Kes. szer.
137. dal | gyülengéz A. I. 142 | pattogzik ;
puszta -z előfordul r e f l e x i v jelentéssel is, ilyenkor azon
ban rövidülést kell fölvennünk: költözik e h . * költözik, rejtezik,
röjtözik e h. *rejtőzik, a mint van is még változik mellett változik,
Ny. I : 333, tartozik mellett tartózik (úgy mint mérkőzik: mérkőzik,
birkózik: birkózik, zárkózik: zárkózik, törülközik: törülködzik Ny.
V. 275); a reflexiv módosulás az ó, ö önhangzóban rejlik Ide tar
toznak még az említetteken kivűl: csapzik Ny. III. 190, A. I. 436 J
kérezked.ik (v. ö. kéredzik: kérődzik) \ öltözik \ nyalánkságokkal fol
toznék Lethenyei, Plut. 25 \f(időznek ,takaródzanak c Zrínyi I. 78,
fedzem tegor Sim. | elhordozik PG. | //ííöztti-sütkórezni, Merényi
Er. népm. I. 110; fítéztet PG. | hiítözik Kisf. S. Bold. szer. V. én. ||
hüvíttézik Simái | veríttézik, verejtézik u. o. | borítkozik MNy. VI.
318 | visszsLÓhajtozik ,visszaóhajtja magát' Abonyi, A mi nót. II.
WYELVTUD. KÖZLEMKNYEK. XVI.
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146 | fogontozik Ny. IV 183 | hárintozik:
kodja magát K.
b) M á r n e m é l ő

hárintkozik, félre kap

alapszókból:

gyömöz T. B. 240 | húz B. | nyúz B. 456 | űz * ülz ? v. ö. üld,
üldöz | néz B. | kez-d B.;
denominativ alap igéből (1. B. NyK. X., és Ny. I I : 392): örí-z,
öröz | helyhé-z, helyez \ sároz, foltoz stb.
9. -s.
Futos PG., Illosvai, Ny. V: 380, megfutos T. j folyós : arany
folyosó folyosott utána, Merényi; folyosó cursor (folyó cursor Ny.
II. 316);/oZosórheuma T. | rákos (-ás, -gat) MNy. VI: 347 | ugros
Sí. | köpös | szökős (szökesve Kisf. K.) | kapsi rapina és rapax, 1.
Kr. | mérsék Ny. IV: 549 (mirsékél I I I : 281);
keres B. | répés, röpös \ tapos: tapod B. | nyes B. | olvas B.
Szóegy.;
felesgél Ny. I I : 183, felesget MNy. VI: 325, feleséi: felel B. ||
viaskodik \ dugoskodik Ny V : 270 || tepség Ny. IV 121 ;
lefeküssnek Ny. V : 316 sajtóhibának látszik.
10. -cs.
megkapacskodik Ny. IV. 426 || csücsül B. 402;
lépcső | hágcsó (*hágsó: v. ö. háskó) \ emelcsős kapu MA., hid
PP. || kíváncsi.
11. -szol.
Elő alapszóktól: vonszol (v. ö. vonsz) Sí. | hajszol *hajt-szol |
boncol bont-szol | dencöl (döntszöl) I. 232;
elavult alapszóktól: hurczol, hurtszol MA. (1. B.) | onszol,
unszol, 1. B. szóegy. | csomoszol, gyömöszöl B. 230. 1. | doroszol B.
257. 1. | nyiszol B. 428. 1.
12. -czol.
lépczel ,proceditc (lépcze ,gradus') F . | vonczol K. 411 | kenficzül Ny. II. 44 *kenfenczöl (v. ö. kencsel-fencsel) || tikáczu (azaz
tikáczol) *tikálczol Ny. II. 373 : v. ö. tikácsol és tikáncsol \ kukorczu
u. o. | toporczol (tapor, tipor).
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13. -sol.
roncsol = ront-sol \ kuksol, gugsol, &.m.gugg-sol, a guggigétőlj
verséi ,versengel' SzD. Ny. IV. 167 : talán a ver igétől s így a. m.
verekedik, küzd | tapsol || habsol T.
14. -zsol.
horzsol: v. ö. horol Ny. I. 279 | dörzsöl: v. ö. dörgöl, 1. B. |
porzsol: v. ö. pörköl, pörgői j morzsol, 1. B. szóegy. | lebzsel: v. ö.
lebeleg \ hebzsel: v. ö. hebeg, hebetel ;
hamis analógia szülte denominativ képzések : körömzsöl,
,körmöT | «föl}iamzsolta a levest» Pap 102 : v. ö. habsol.
15. -esol.
szürcsöl j kencsel-fencsel ,ken-fen' Hegyalja, MNySz. | egercsel
T : egér Ny. I I . 376 | toporcsol, topocsol (v. ö. tipor és topp-ni Ny. I :
332) | szopacsol MNy. VI. 350 | lopacsol \ dugacsol \ villáncsol K.
408 *villámcsol: v. ö. villámodik II 358, villámlik;
kopácsol *kopál-csol ,kopog' | kodácsol, mellette kodág | stb.
1. alább -ácsol és -dácsol;
ugráncsol MNy. VI. 353 * ugrálcsol (az l: n hangváltozásra
nézve v. ö.féncsér félcsér Ny. III. 525, VI. 8ti,mihent mihelyt Pázm.
Öt 1. 53, 113, Ny. IV. 322, kisánkodik kisálkodik Ny. IV. 235, 319) |
kérincsél ,kéreget' K. *kérélcsél \ szökdéncsel Ny. II. 277, szókdin
csel K. 128 *szökdel-csel (1. 29. sz.) | döngécsél *döngél-csél \ körmécselő ellenvetés, Balásfi, Ny. III. 357 (körmei-csel?).
16. -doz.
fogdoz | csapdoz | kapdoz (és kapadoz) \ i'öpdöz \ tépdez Szász
műford. 1: 256 | késdez Vör. II. 397 | mardoz F. j nyeldez Kisf. S. |
vondoz K. 397, Nyelvemlt. II. 22 | tüzdöz VII. 475 ;
bomladozik \ csukladoz Ny. I. 126 | fejledéz \fesledéz Abonyi,
A mi nót. III. 105 | csörgedez \ lengedözikK. 64 | csüggedez: «annya
emlején csüggedezötn (csüngöt) Mélotai, Ny. VI, 315 | zúgadoznak
a nagy ágyúk, Kálmány koszor. 148 | hulladoz A. I. 28 ;
égődön ardet M. c. 167, Ny, IV. 510 | fegyedez Ny. V. 256 |
hüledéz \ kapadoz T. | nyiladoz Ny. I. 183 | lődöz | esedezik Szendr.
névt.;
öklöldöz Nyelvemlt. II. 21, ökleldez Balásfi, öklöldez Pesti G.
17*
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mes. | lövődöz, azaz lövöldöz Népk. gy. I 230 j nyuládoz T. *nyuláldoz | serkendez Toldy F . Virág poét. műnk. VII ;
kéredzik, *kére-déz-ik \ leledzik Ny. II. 120, leledzik ,findet
sich, ist zu finden' pl. Bp. Szemle III, 171 ; leletezik M. c. Heledézik ? | evedzö í Ny. I I I . 238 ;
d e n o m i n a t i v i g é k t ő l : övedöznek cinguntur; övedzétök
és evegyzzétök cingetis Tih. c.Ny. IV, 553 | sarjadzik (v. ö. sarjad),
leveledzik, bimbódzik, borjadzik, fiadzik, megbabádzott Ny. III. 470,
megbogárodzott u. o. 224, és vírhedzik még a megőrzött -he- denom.
képzővel. L. ezekről Budenz magyarázatát NyKözl. X. 66. Lehet
(különösen sarjad és sarjadoz szól mellette), liogy itt először a -d
járult a denom. igéhez, s csak később a -z képző.
17. -dos.
A -doz képző sokszor kéttagú tövek után áll: bomla-doz, hüledéz, öklel-déz; ellenben a -dos képző csak egytagú tövekhez járul,
s e szabály alól tudtomra csak e két szó tesz kivételt: harabdos
(harap-dos) Ny. V I : 90. és «fájdalom nyilaldosott egész testében»
Belényesi, Bp. Sz. VI. 404. — Erős ss van ebben: fogdossot Lev.
tár I. 316.
pökdös (pögdös Nyelvemlt. III. 5, II. 25) | bökdös A. Arist.
269 | lökdös | szökdös \ gyakdos M. c. 211, Czech. c. j bukdosik MA. |
fogdossothey. tár I. 316 | rugdos | sugdos Abonyi, A mi nót. II. 184 |
dugdos | rágdos \ hágdos K. 430, hagdos (Esztergomban) | vagdos Pap
101 | köpdös | röpdös j kapdos \ csapdos \ csipdés\lopdos1fa,z. levelez.
Berzsenyivel 26, A. Arist. 270 | tépdes Jók. hétk. harabdos Ny. VI.
90 | döfdós MNy. VI. 322 j esdcs ^seget' NyKözl. III. 10 | bujdosik J
mardos \ tördös Béclus ford. el. | verdes J érdes MA. | faldos Népk.
gy. I 482, -ás Mélotai, Ny. VI. 359 | nyeldes Sajóv. népm. I. 23 |
szeldés Bp. Szemle I I I : 160 | szálldos Szász ford. I : 149 | öldös J
nyomdos A. Arist. 23 ;
látszólag denominativ: csókdos (1. Ny. VI. 194).

ív. -g (ing).
Az ugor -nga freq. igeképzőnek szabályszerű megfelelője a
magyar -g ; de sok esetben megmaradt az eredeti -ng, éppen úgy,
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mint -d mellett találtuk az eredetibb -nd-t is (1. fönt IL). Sokszor
úgy van, hogy egyazon szó még -ng-ve\ is, -//-vei is megvan, s ez
is bizonyítja a kettőnek azonosságát; így:
döl'óng (-'óz, -özik, dőlingéz, dö- döllög K., MNy. VI. 322, diillög
Ny. VI. 134;
lingél, dülöng Öl) :
hajlag F., SL, SzD.;
hajlong SzD., 81., Erd. II. 3G :
tátog Ny. III. 53 ;
tátong :
riogat MA., P . ;
ríjjongva sirályként A. II. 307
hullog S L ;
hullong SzD.:
lappag Dl., MA.;
lappang MA.:
piliog C.;
pihcng SK.:
zsibog MA.;
zsibong Sí.:
bolyog, bolyg MA.;
bolyong MA.:
buzog, buzg MA. ;
buzong SzD.;
pillag, pillog MA.;
pillang Sí. :
lézzeg MA., T. ;
lézzeng Beniczki (Kr.), T.:
kerge, kerget;
kereng (-e.t) :
szorog ;
szorong :
feszeget ;
feszeng:
rirrog S L ;
virrong (— villong) S í . :
cselleg ;
cselleng, czelleng:
szélingéz, szilingéz, czilingéz K., szélleg F . Ny. I. 126;
MNy. VI. 3 2 1 :
sídlog ;
sullo?ig Ny. II. 276 :
vekeg
Szü. MVir.;
vekeng Ny. II. 327 :
itog-fitog stb.
itong-fitong :
18. -g.
É l ő a l a p s z ó k b ó l nincs nagyon sok :
vonyogó, vouyigó T., Ny. II. 561 (vanyogő VI. 323), vonag
MA., vonagni, vonaglani T. | lábbog fluitat (lább id. MA., P.) | tátog
Ny. III. 53, A. Arist. 294 | nyillog MNy. VI. 343 | süllög Belényesi
karács, én. 76 | döllög, diillög 1. fönn J hajlag 1. f. | lükög T., liikkög
Kr. | szédeleg, szédölög ; szédülög Tin. | csótolog = csótol | büklög ,bukkadoz* (büklet ,bukkadoztat ; ) MNy. VI. 318 | vergődik ;
gőzölög | párolog \ füstölög \ bítsolog PG. | édeleg SL | fényélég
Ball. | tisztélég \ dőzsölgö Kaz. Sallust. 169 | kéjelég \ kételég Ny. III.
500 | lassalog Ny. II. | ümölyög *ümm-ölög NyK. III. 14 | zsimbélég
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T., Ny. III. 177 || gomolyog \ nyavalyog M. | kesereg \ fanyalog (fo
nóig M.), fanyarog v. ö. fanyar \ kancsalog \ bandsalog \ sandalog \
agyarg(at) Kr. | közelég \ pelypég, selpeg MA. | lassogj Ny. VI. 333 ;
csavarog | facsarog Ny. II. 118 | kavarog \ kevereg \ tekerég T.,
Ny. II. 86, IV. 176 | csikorog (v. ö. ((fogamat csikorom» Kaz. s
Berzs. lev. 121, csikor torquefc SzD., csikar) || «vóge hossza nincs
vetélgő hegyke dicsnek» A. 1.388 | óláig Szász K. Göthe. költ. II. 9 |
kóvályog a kólái igéből.
Sokkal több van elavult alapszóktól s mellettük rendesen -n
végű momentán vagy -dúl végű inchoativ ige is van ugyanazon
alapszótól:
dörög: v. ö. dörren, dördül | débég K. | forog, förög RKT. II.,
förgeteg, fürge \ hibog: hibban, hibbad T. | lebeg, leveg (mégKisf. S.
kes. szer. XIX. én.) | lefég | morog | mozog \ poszog \ potyog \ récség \
ropog | rostagott, rostant Ny. II. 467 | sajog B. 336 | sergö Ny. IV.
560: v. ö. sirül, 1. B. | szorog B. 308. 1. | zobog Ny. III. 375, zubog,
zöbög Ny. IV. 522, zupog \ zörög || csattog \ pattog \ vattog Ny. III.
177 | csillog | villog (viliág Bal. B. 204) | virrog, virran MNy. VI.
355, Sí. | héppég, héppen K. | libbég, libben, libbent T. | leffeg T. |
csellég B. 404 | pillog, pillog MA., B. 464 | dohog NyK. II. 375 j
motyog u. o. 378 || bezzeg *berzég Ny. IV. 555 | permeg MNy. VI.
345: permedéz, permetez | hortyog \ kortyog (a bor) Erd. II. 121 :
v. ö. «egy pohár bort fölkortyantsiink« u. o. 229 | koltog, kótog Ny.
VII. 476 ; v. ö. koltantani || botog ,dologtalan jár f K : botlik \ katag
.keresgél' Ny. III, 183: v. ö. katat, kutat \ farag v. ö. faradék Ny.
VI. 359,faricskál; innen forgács || bőg: v. ö. bődül \ bég, -et | zúg:
zúdul || cseng, csénég, csönög: csönget, csöndül, csöndít \ peng | reng \
zeng | zsong \ dong || ihog-vihog (ihag-vihag RKT. I I : 154) stb.
19 -ng.
E l ő a l a p s z ó k t ó l : állong SzD. | szálong, azaz szállong
Sí. | hullong SzD. | hajlong SzD. Sí. | ömleng \ csapong SzD., SL,
PP. | tolong | tátong | forrong || szállingózik T. | féringezik,tolakodik
helyért' K. || gyülengez A. I. 142 | gyülöng, gyulongás, folyongKa.z.
(Ny. III. 452).
N e m é l ő a l a p s z ó k t ó l : borong \ mereng \ kereng | szo
rong | villong, villong, virrong | pirong (-ás M) | fetreng, ferteng ;
verteiig Nd.e. \ piheng | cselleng, czelleng\ töpreng \ lézeng \ lappang \
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zsibong \ kacsong \ bolyong \ buzong \ lipong ,libeg, leng* T. | visong
Ny. II. 475 j terjeng Ny. IV. 227 || látszólag n é v s z ó t o k t ó l :
búsong | szájong \ dühöng \ őrjöng ? | rajong ? \ ujjong: v. ö. ujjant J
ajang K.: aj! K. \folleng (*föl-leng ?) \ elszálingól ,kenderszálakat
szétzilál' K. (így Sí. szerént szálong is, 1. fönn szállong).
Nem az eredeti -ng, hanem mom. -w-képzős igéhez járult g
van ebben: verseng, versöngöl ,versel' Ny. 371 (vers- ige Ny. V.
176): v. ö. vörsönyög Ny. IV. 123 | eseng: v. ö. esennen, esen-kedik.
20. -log (-lyog).
E l ő a l a p s z ó k k a l : huzolog MNy. VI. 3 3 1 ; vonyalgok,
vonyalgodom SK.; késelgeni Kaz. Sallust. 170.
N e m é l ő a l a p s z ó k k a l : feszelég \ szédeleg (szédélyg
Kisf. S.) | ámolyog: v. ö. amid, ámmog K. | tévelyeg MA., teuelges
M., 1. B. | tébolyog \ lebelég, nebelég: v. ö. lebzsel \ támalog, támo
lyog 1. B. | kótolog 1. B. | szepeleg T.
K é t e s a l a p s z ó k k a l : enyeleg \ andalog | őgyeleg j som
polyog.
21. -dog.
bujdog P. (Kr.) \jödög itat, ventat MA. | haldog és haldogol
haldokol (Abauj) Ny. I I I . 523.
V. ö. -dogál, -dogal, és -dok.
22. -czog.
kunczog Abafi tréf. népd. 103 ,kunyorál f .
23. -czong.
marczong, marczongat, marczangol, marczigál K.; elmarczingüni Ny. III. 86.
24. -csöng.
ácsong (*állcsong) Ny. ,ácsorog'.
25. -gol,
E l ő a l a p s z ó k t ó l : vonaglik \ biízlegel Ny. VI. 561 | neézéglém, palócz, Ny. VI. 466,518. (v. ö. 40) | rongol ron(t)gál, csángó,
Ny. IX.
N e m é l ő a l a p s z ó k t ó l : dörgöl: v. ö. dörzsöl \ pörgői,
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pergel: v. ö. pörköl, porzsol J szorgol 1. B. | szunyogol Ny. IV. 379 :
v. ö. szunnyad, szunyák stb. | szagold* | döngöl *döm-göl ? v. ö. dómöcs-köl, gyömöszöl stb.
L á t s z ó l a g n é v t ő t ő l (1. Ny. VI.: 193): házagol T. |
bizonygol K.
26. -ngol.
kérengel T. j u n t á t ' szó a.) | tojongol Ny. I I : 277 («sajátságos
a kapniki nyelvjárásban az -ngol igeképzés, mint botrángol, mulángol, UzengeU u. o. 278) ||
csatangol B. 406 J pacsangol T : v. ö. pocsároz.

v. -j.
A -j képző magában nincs meg, csak más freq. és mom. kép
zők társaságában, még pedig nem többé -j alakjában, hanem az
előtte volt magánhangzóval egy hosszú magánhangzóvá olvadva;
néha már az által is elárulja ottvoltát, hogy az eléje került mély
hanggal a magas é hanggá olvad (mint ganaj: gané; 1. <.él, <zész).
27. <ál él.
Magashangú alakkal e mélyhangú szókban: alél, v. ö. alsz
ik ; álmélkodik, v. ö. á(l)mít; s talán ebben: sápékodik, *sápélkodik ? — Ellenben mélyhangú alakkal magashangú alapszó után
éltben: tipál (e h. tépál) TGy. 1839: X I I : 56, v. ö. tépáz és 1. az
<Lász ész képzőt.
E l ő a l a p s z ó k t o l : buvál PG., bwalonk Wp. 143 j csóvál
csavar | dobál \ dugál \fonyal Ny. V: 62 | főzelék I I I : 427 | hálál
hál V : 62, hálál (Sárköz) VUjs. X : 146 | meghálál Jord. c. 23, 176 |
ivál- ebben: el-iágottunk IV: 39 \ járói T., Ny. III. 523 [jövelUK. |
lokál Pap 97, lákálgat Ny. IV: 329 | ménéi T. | metél j nézel C ,
Nepk. gy. 1: 159 | rugál T. | szokál T., Ny. V. 62 | szökellettem
Kárm. F . XXIV. | illél T. j vetél, -kedik ;
ugrál j emlél Monoszl. (V. ö. emleni PG, ,szoptatni') | bóklál:
«hanyagul terpeszkedett ülésén [a kocsis], nem is ügyelve bókláló
gebéire» Ellenőr IX : 299. est. ( sajnál e h. *sajl-ál a sajla-ni igé
től, 1. B.
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állongál Szász K. Nib. 328., Szollohub Élők. v'L-3 | kerengél
B. Orczy L. Bess. Gynek | tekéntél MA. | bogyolálSzD. | mormol-ál
v. mormojál \ hagyigálál T. || különösen a palóczoknál dívnak ezek
a hosszabbak (s az <.ál éi-féle képzés egyátalán): így pl. ugráld (l)tdm, fürüdétem, kJpálátdm, kászdlátám \\ Jiagyapál köpköd Érd. 98,
378, -ás Vitk. c. 19 b. | harapál: az ökör az fivet mind gyekeresttil
fel harapalya J. 164;
denominativ igéktől: gyomlál | szemlél, v. ö. kiszemel, és sze
rnél ,becsülf Pap 141 | vaklál Ny. I I : 136 || őrizel custodit MA.
N e m é l ő a l a p s z ó k t ó l : kószál 1. B., v. ö. kíisz \ kiitál
tloson, félve fut Ny. YII: 139, v. ö. kuttog \ sijál 1. B. | czibál | czipál 1. B. | riszál, v. ö. risszant \ keczél Ny. 1: 424, v. ö. keczerég,
keczmerég \ kiírjál ebben : né kurgyáj Ny. I I I : 230, v. ö. kurjant ||
koringái V : 30 | szalangál MNy. I V : 329 || kelebolál Ny I I : 310,
*kelél-bólál, 1. Ny. VIII: 51.
K é t e s a l a p s z ó k t ó l : itél, v. ö.Ny. I X : '153 |utál\kínál \
ólál BKT. II. és ólálkodik | csóvál \ szilái, zilál \ gegyél, gegyel, gedél.
Továbbképzéssel: köhécsel, döngécsél, ugráncsol, kérincsél
(*köhél-csel, ugrál-csol stb., 1. az <.ácsol és csol képzőket) | sirán
kozik '*sirál-kozik; botránkozik *botl-ál-kozik (v. ö. botorkál e. b.
botol-kál) | «ősszel a tarlón a hosszú pókhálók mindenfelé nyulánkoznakn Thewr. Vei. Szapp. 86, e h.*nyulál-kozik \ nyuládoz e h .
*nyulál-doz T., Ny. V: 31.

28. <alel.
Az előbbi <.él képző régebben valószínűleg nyilt e-vel hang
zott, mint a palóczoknál most is fürödétem stb.; csakugyan azt
találjuk a VDisp.-ban: vetélködni, 1. Ny. 1: 32. Úgy látszik, csak
amaz <ál (palócz dl) él rövidült alakja az elég sok példában
megmaradt <ial el gy. végzet, melyet éppen nyilt magánhangzója
külömböztet meg az egyszerű -l-lel képzett igéktől. Codexeinkben
találunk is még egyes ilyen hosszú-hangzós alakokat: feleel Sánd.
c. 28, 32, visel Peer 176, kegyelmes o. 202; v. ö. még nézel és**nézelödik, tekéntél és tekintel stb.
a) E l ő a l a p s z ó v a l :
hálál MNy. V: 127 | lehel (v. ö. lehég, lehni PG.) \ gyötr el
Ny. I I : 183 \ jövel/ talán *jövélj (1. Az ugor módalakok NyK.
XIII); v. ö. fönt jövel \ nyakba ütel-ék Döbr. c. | toldal CzF.
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aggasztal-tatja Gyöngy. I I : 14, aggasztal-ódik Ny. VI: 179 |
akasztal Kr. | engesztel (engesztet Ny. V: 81) \ fagyasztal Sí, SzD. |
fogyasztal SzD. | híresztel \ magasztal ós magaszt | marasztal | nyu
gosztal, nyugosztal \ ragasztal Ny. IV: 71 | tapasztal \ vigasztal ||
ingesztel ingerel Ny. IV: 43 || éresztel Ny. I : 231 || tekéntel Melotai, MA., PP., tekintel F., v. ö. tekintél;
d e n o m i n a t i v i g é k t ő l (-lal lel = denom. -/ + gy. < a l
el; a denom. alapige részben már nem is használatos) : bitzlel
bűzöl j derlel, fagylal, merevít'SzD.; dérlelő hidegség fagjlalta szí
vemet Gyöngy. Ch. 63 j döglel K., az ő szavok megdögleli az em
bert Pz. Öt 1. 271, 272 : döglelet, -és \ észlel ujabbkeltű szó, v. ö.
eszel | hírlel Ny. I I I : 470, v. ö. hírleni | ízlel ízleni vmit | kémlel
kéméi | közlel közöl, communicat F . | az egyházi köntös v. a kano
nokok nyaklaló hajtókái F. 63, v. ö. nyakal | kiszéglel SzD., Ny.
I I I : 539, v. ö. szegei | színlel, v. ö. színéi | szólal inch., v. ö. szól |
taglal, v. ö. tagol ;
-^-képzős denom. igétől: jegyzelékek Kárm. F . LXIII, jegyzelget (jegyzélget f) MNy. VI: 339 j képzel ;
t o v á b b k é p z é s s e l : érzelések érzelmek Kárm.F. XLIX |
<alom elém (1. Bud. 314. 1., Ny. I I I : 398): érzelem, hata
lom stb.
<alék elek (1. Ny. V: 100, 149): toldalék, rántalék, tölte
lék stb.
nyulal-doz MNy. VI: 343, v, ö. nyulá(l)doz | szökeldező saltator MA. (* szökell-dezí)
UélteiMál. cod. Ny. V: 27.
biralkodik \ csalatkozik J. | dicselkedik Sí, a dics igétől | huzalkodik j leselkedik \ szivalkodik NyK. I I I : 313 | megunalkodik Ny.
I : 126 | vágyalkodás MA. || szállankozik (s ebből aztán szállinkózik)
MA.. Pz., Zr.; * szállal-kozik, v. ö. fönt siránkozik *sirál-kozik \
sziirenkedik SK., sziirenkezik Ny. IV; 560; *sziirel- ;
nézelődik, v. ö. fönt nézel \ késelödik | évelödik (szó sz. ,eszi
magát') p. SzászK, Nib. 133 | elveszeid lik (Nép) | tépelődik \ kigyókbul áll haja s kötelöznck fején Zr. I : 29 || felszedelőzködik Pap 108.
b) önállóan már n e m é l ő a l a p s z ó v a l : felel, v. ö. feleséi ||
tilal már maga is elavult s csak a tilalomrhsm van meg; de v. ö.
«A magistratus keményen tilalja a királyra, hogy a vár alatt levő
gáton felyül senki is ne merészeljen halászozni. Ezen kivül ujon-
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nan tilalmazzaT$seÁ vizét.» Nagy-Sáros városa 1667-i szabályza
taiból «Hazánk s a Külföld» 811. 1. | cipel 1. Bud. | e\kudá(l)t Ny.
I I : 473, v. ö.kódorog, koldus ;
tévelyeg, tévelyedik, v. ö. téved | fanyalog stb. 1. az -lg képzőt
í liidal: v. ö. hidor | legel.
Az <cal el képzőjü igék közül is — mint az -l s a -lal kép
zősek közül — némelyek m í v e l t e t ő jelentést vettek föl: aszal \
érel matúrát Sí. | forral J növel, nevel | terel \ termel.
í
29. -Iái léi.
csaplál MNy. V I : 319, NyK. I I : 374 | kószlál kószál T. (a j ó s 
lat' szónál) | ^kémleltem, visláltam» Kern. S. Önéi. §? táplál || saj
nál e h. *sajlál, 1. <.ál él. || V. ö. rál.
30. -lal -lel.
Az -l és <.al el képzők összekötéséből lett, tehát csak az
előbbi képzőnek rövidült alakja (v. ö. B. 327.1. «faj-lal e h. fáj-lál").
esaplal MNy. VI. 319 | érlel attingere MA. | foglal, v. ö. Ny.
V. 368, 369 | kérlel \ húzlal Thewrewk cod. 9, Born. im. 25 | késlel
intrans. Faludi Udv. emb. 9, 54; innen késleltet \ í koplal: v. ö.
koplos, kopározik.
C a u s a t i v j e l e n t é s s e l : áztál áztat Debr. cod. 169 |
bízlal biztat Nád. c. 399, 632 | érlel matúrát \fagylal \ fájlal; jelen
tésére nézve v. ö. fájdítja kezét / «ezek azok a nagy semmik, me
lyek Biró urnák fejét fájlalhattyák» Dugonics, Ny. V. 460 \fázlal
,fagylal' A. II. 454 \fogylal ,fogyaszt< Érdy cod. Ny. V. 369 | himlel
>hint£; «mákot himlel a rétesbe, mákkal himleli a rétest*) Ballagi
szót. | hizlal j késlel trans. ,késleltet* | készlclet Ny. III. 500; kíszlel
M c. a. m. készt, késztet; v. ö. B. s. v. kész J szoklal ,szoktat' Ny.
I I I : 3 | váslal Ny. II. 27, W8, fngváslaló PG. | ? églel Ny. II. 376.
31. -dál dél.
harapdál || kapdál K., kapodál Ny. IV: 380 | bukdilódom Berzsenyi Kaz. és B. levelezésében 127 \ furdal Ny. V : 137 | szurdál
Abonyi, A mi nót. I I : 101 | hánydál MNy V: 129.
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32. -dal, -del.
Különösen r-en végződő igékhez és kivétel nélkül egytaguakhoz járul:
tőrdel-get Népk. gy. I : 164 \ furdal MA. A. I I : 11H =fuldal,
) . B. 570 | szurdal \ érdél K., Kr. | járdái p. Szász műford. 266 j
irdal T. j mardalódik ,marakodik c K., Erd. népd. II. 15;
éldel || fajdal caus. «fejét fájdalván» Jord. cod., Ny. V. 255
(innétfájdalom!) || nézdel || szegdel B e , M. \ vagdal] rugdal,-ódzik | rágdal | nyögdel | megszabdal MNy. V I : 340 | lépdel | tépdel ]
csipdel Merényi Sajóv. népm. I : 225, csipdelkésNy.YV: 122 | rődal
,ver' MNy. VI. 347, ródaló fejsze K. 430;
lyugdal 1. Ny. VI: 194. •
Ez a képző rejlik a -dalom -delem fönévképzőben is.
33. -dácsol, -décsél.
bukdácsol —bakdácsol ] ((nyögdécselni, szökdécselni, bÖkdécselni
szép dunai szavak» Berzs. Kaz. és B. levél. 109 (a bölcső nyögdicselő ringása, Győry, Havi Szemle I. 147).
E képző aligha egyéb, mint -ddl-csol, úgy hogy p. bukdácsol
ebből lett: * bukdál-csol. Sőt a szökdincsél, szökdéncsél (Belényesi,
Bp. Szemle VI. 365. 370) szóban az n még az ott volt l elváltozása
lehet (v. ö. -écsol 52).
34. -szál.
nyiszál 1. B. 428. 1.
35. -czál.
Megelőző i-vel: kőriczál K. 32, Ny. IV. 235 (v. ö. éhen-kórász B.).
36. -zsál, -zsél.
Karatnzsál SK., karomzsál Abafi tréf. népd. 64, karimzsál
n. o. 67, karmizsál Pap 147, — köröm zsél (Veszprém) | v. ö. alább
visel.
37. -csal, -csel.
rágcsál \ dugcsál Ny. V. 270 | lépeséi P. Öt lev. 88;
faragcsál (átvétessél faracskál, faricskál) || vakarcsál Ny. V.
410 (Pósaházi 1669), SK., vakircsál K. 417 | kaparcsál SK., kapicsál *kapircsál Halász I. mesegyüjt. | tekercséi Ball. | nem akarcsál
dolgozni (csángó) Ny. III. 50 || döíöncsél SzD. || kukucsál, ktikocsál;
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megelőző i-vel: döngicsél j zéngicsél Szarvas Ny. VI. 104, zöngicsél, Bp. Szemle III. 177 \faragicsdl F. 100 | hamis analógiával
denom. hangicsál || gőgicsel \ karicsál \ kandicsál.
38. -csel.
Eredeti -csél-bő\. Az előbbi pontban említett lépeséi mellett
van lépesei, -ö F . J szökései Sí. | csőcselék: v. ö. csődül, 1. B.
39. -sel.
Eredeti sél-\>ől: visel: v. ö.]vi-sz, vi-tet (és finn vieskele-, mely
majdnem ugyanazon elemekből áll); Peer c. 176 még az eredeti
hosszú magánhangzóval: wyfélted.
40. -gál, -gél.
hajgál *hajtgál \ rongál *rontgál \ húzgál Merényi Sajóv. népmes. I. 204 | nézgél F. | dobgál Kolozsvár ;
kapargál, kapirgál \ bodorgál Dank. | keresgél \ futosgál SK. j
hajingál *hajintgál \ irongál * irontgál \ taszigál * taszítgál | lódigál
*lódítgál | hajigál *hajítgál \ gurigái SK. *gyurítgál, gurigálkodik
N. II. 270 | tisztogál tisztogat' Ny. VI. 277 | hurigál kiabál;
adogál praebeo, do, promitto SK., ,idem ac adogat' Sí. ,kinálc
Ny. VI. 134 | ülögél Pap 122 | erégél ,lassan járogat, ménégél' Ny.
V. 36: v. ö. ered || vonigál Wp. 46 | huzigál Veszprém | dobigál K. |
hajdogá'ja hajtogatja, Kálmány Koszor. 220 ;
dorgál B. 257. 1. | ? vizsgál: v v ö . vizsla és votj. vié, riétno.
41. -gal, -gel.
Rövidítve ebből : -gál, -gél: nézgél és erégél mellett van nézégel, nézgél és erégél.
nézégel Dugón. Ny. V. 461, nézgél Kr. (Vajdából), -ödik u. o.
(v. ö. 27) | elkezdégel MNy. VI. 324, K. 476 | elvesztégelem az időt
,tempus perdo' SK. (talán ugyanaz a vesztégél, mely az -l képzőnél
van említve?) | jargal ,grassatur, cursat, equitat-' MA., SzD., s
ebből: nyargal (jargal: jár— vagdal: vág) \ erégél ,mendegel cso
portosan', «mezőre eregelnek a juhok» SzD., «a karaván eregelt
daloló vezetőivel» Bérezik A. Ny. II. 363.
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4:2. -dogál, -dégél, -dögéi • -digál.
Most többnyire csak egytagú alapszó áll előtte, régibb Írók
nál néha többtagú alapszó is van előtte: ingadogál Kr. Vajdából |
mozgatdogál Apáczai Cs. Enc. | aluddogál MA. | dobogdogál Illosvai |
ballagdogál Kisf. S. bold. szer. II. én, j nyálazdogálni Mélot.
Agenda 307.
álldogál, Veszprémben ádigál | üldögél | éldegél j múdogál, azaz
míddogál K. 27 | nyVdogál azaz nyildogál Kálmány, Koszorúk 1.46,
(Sárköz) VUjs. X : 146 | húdogálK. 27. \járdogál \ sírdogál \ írdogál
Kisf. S. kes. szer. XV. én. | mendegél \fondogál Erd. II 157, Mélot.
Agenda 307 j folydogál \ fejdégél tehenet Kisf. S. bold. szer. 2. d. |
éddégél \ iddogál \ nödögél Ny. V. 48 \fádogál K. 27 | huzdogál Ny.
II. 88 | kinézdegél Szendr. névt. | addogál MA., Sí. || bukdogál Sí. ||
elkopdogálik a kapa, Telegd préd. I. 135 j| csordogál.
43. -dogal, -dégél, -dögei.
Valószinüleg az előbbinek változata.
éldegél MA. | üldögél Kisf. S. kes. sz. 192. d., Veszprém | elmuldogal Ny. III. 356 j irdogalMk. \ érdégel maturescit SzD. | várdogal Ny. V. 85 | möndögel K. 450, méndégé Nógr. Ny. VI. 521 \ fej
dégél F. \jöddögel, jődögél MA. j nÖdögel Bats. 35 | éddégel MA. |
iddogál MA. | téddégel MA. | véddégel MA. | csuszdogal MA. | tetszdegel MA. j esdégel MA. | féddégel MA. | intdégel MA. | rágdogal
Gyöngy. | égdégel Kr. | bfigdogal Kr. | szegdégel F. udv. e. 35 | réngdégel Tinódi | tépdegel C. ||
hajoldogal MA. \feleldégel MA. J leheldégel MA. J fütyöldöget
K 399 | érézdégel Sí. | követdégel MA. | nevetdégel Kr. J maraddogal
C. | lebégdégel SzD., Sí. || énekéldégel MA. | szökdécséldégel MA. |
cselékéddégel MA. j heverészdégel SzD. | mosolyogdogal P. | aluddo
gál Vör. ZF.
44. -szigál, -czigál.
ránczigál (ránt-szigál ?) | marczigál K.
45. <ánd énd.
E szótagok bárom elemből állanak : az első az alapszó önhangzója, a második a freq. j , s a harmadik a freq. -nd, 1. II.
sikolánd K. 432 | csiklandoz Dunántúl, csiklándoztató Csúzy,
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1. B. 389 | dölendéz \ ugrándoz (vagy *ugrál-doz}) || ficzkándoz,
viczkándoz Népk. gy. 1: 424, buczkándani, buczkándozni MNy V I :
319 || lelkendez T. || ? okránd- ,viaszahökken' T.
Az n elvesztével talán ide való okád: v. ó. finn oksenta-.
46. <.and end.
Az előbbi végzetnek rövidtilt alakja, s részben ugyanazon sza
vakban fordul elő : csikland, -oz, dölendéz Ball.; lelkendez || örvend
(örvengyék Ny. I I I : 186), -éz \ szenvendő Weszp. c. 2-szer (de u. o.
szenved, szenvedének, szenvede) \ engendyen engedjen Th. 133 | fecs
kend | ökrend, öklend, -éz (de ükrödni Balásfi, Ny. I I I : 360): *ökleldéz ? v. ö. öklendez és ötlel Kaz., Ny. I I I : 501 || szellendik szellőződik || növendék, nevendék; nevendékenség ,wachstum' Balásfi, Ny.
I I I : 358 | lependék.
Ide tartóz hátik a minden igéből képezhető <and end végű ige
alak is (hozand, esend-), mely egykor szintén <.ánd énd-re végző
dött, mint a jelen századig szórványosan mindig előkerülő hozánd
esénd- félék (így p. Komáromi Csipkés nytanában is x) bizonyít
ják. Ámbár tehát ez az alak a nyelvemlékekben rendesen csak
föltétes és relatív mellékmondatokban fordul elő s így tényleg
a latin futurum exactumnak felel meg, eredetileg egyszerűen
inchoativ értékű, beálló cselekvést jelölő lehetett: ha eljövend = ha
el fog jönni, si venturus est. Bizonyítja ezt Gyöngyösi, ki talán
még az élő beszédből vette az ilyen használatot:
«Én nevezem mind meg kiket imádándúnh,
Én ölöm-meg felét a' mit áldozándknk.
Rajtam áll, a' kinek tüz rakást adándímh
Én rendelem ahoz hol 's mikint fogandirnli.it
«A' ki ahoz talál lenni közelségben, . . .
Jutánd az-is hidgyed azon betegségben.))

Char. 137. 1
U. o. 142. 1.

Bizonyítja továbbá a Sajószentpéteriek Végzése, mely e
kezdő igéből föltétes módot is ismer: «Hogyha penig történnék,
hogy v k i . . . idegen bort hozandana b e . . . és megtalálhatjuk,
*) Egyébiránt már a tizenhetedik század elején szokatlan volt ez az
alak a köz nyelvben; Molnár A. nyelvtanában Corp. Gramm. 179, azt olvas
suk: «Hujus futuri usus etsi frequentius occunat in scripturis, in sermone
quotidiano rarior est.»
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mindjárást kivonatjuk;* különben szintén nem futurum exactum
értéke van p. ugyanannak az okiratnak ezen mondatában : «Három
gírát kelljen az bírónak adni, az ki akkor bíró lejend.» — Ezen
igealakból az igenév úgy is mindig egyszerűen beálló cselekvést
jelöl (sokszor a szükségesség mellékjelentésével): hozandó, eáendő.
Söt a köz szájon forgók nem is beálló cselekvést, hanem egyenes
tartós, folytonos, szokásos cselekvést fejeznek ki : elégedendő, elége
dendő, elegendő. 1. Ny. V : 2Gi2 | italra is kedves és igen illendő,
minden szükségekre hasznosan kellendö, nincs fogyatkozása, vize
elégendő Gyöngy. Char. 107; a m i lányunk nem eladó, csak azon
ban beülendő Ny. I I : á85 | kelendő portéka | forgandó szerencse ; «a
leány forgandó)) azaz oda kerül a hová viszik | szerencsevárandó
szép szüzek Ny. IV : 3 3 1 ; várandós asszony J hajlandó, -ság \ esendő
caducus, decidivus MA (Simái I : 109 hozzá teszi: accidere
s o 1 e n s ) ; esendő az ember mint a fa macska Ny. IV: 287 | «ez az
erdő a helységhez tartozandó)) (nagyon közönséges a Balaton vidékin); (diozzá tartozandó: ad eum pertinens» Kr., Simái I : 92 \
«míg szerelme tartandó, boldogsága állandó)) Kisf. S. bold. szer.
160. dal | «nagyobb tanóságnak foghatandóságáért» : tanulság vonhatása végett, Erdy c. 9.
Lehetséges azonban e képzőnek még egy másik magyará
zata, s erre a HB béli emdul (azaz émdül; éémdél, éendel) alak
m-je vezet bennünket — ha ugyan nem egyszerűen íráshiba! Ha
ugyanis az <.ánd-ot így elemezzük: <cáii-d, s egyenértékűnek
vesszük ezzel: <.ámod: akkor az <ánd-b&ia ugyanazt a momen
tán-frequentativ képzést látjuk, mint a következő igékben: villámod-ik ; vil-ámod-ik ,megvilágosodik hirtelen' NyK. I I I : 13, viláinodni: hajnallani, virradni T ; továbbá futamodik,
folyamodik,
csuszamodik stb; 1. a mom. képzések közt. S annyival inkább
gondolhatunk e magyarázatra, mert ezek az <.ámod-ik <.amod-ik
végűek éppen mind kezdő igék, beálló cselekvést fejeznek ki, s
így e képzés könnyen szolgálhatott kiinduló pontúi a beálló cselek
vés amaz általános <.ánd(ó) <énd(ő) alakjának.
47. <.ad ed.
Eredetileg az előbbiekkel azonos, csakhogy az orrhangot is
elvesztette. Bendesen k e z d ő (inchoativ) jelentésű.
a) Még é l ő a l a p s z ó t ó l : avad: avik Kr. | csügged («föld
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felé csügged a gabonafő» Í . N y . I I : 117) | dőled, dülled \ éled \fogad
(«vessétek meg tü hálótokat a fogadatra» M. 117, Ny. V. 368)1
forrad \ fídad, fullad \ függed ,hozzá járul' | gyúlad, gyullad \ hajiad
1. Kr. (h. a fa edény a napfényen K., Ny. VII. 140) | hüled, hüledéz | ingadgyon K. 333 j máikul Kaz. és Berzs. ley. 32 -.mállik, mállaszt | elnyiladó vértjén Vör. I I : 407 | felnyúlad T. ,haraszt' szó
alatt; nyídadt képpel: Kuthy Ltól idézi Ballagi | omlad SL, SzD. |
étied Ny. IV. 70; í helyett A>val; ökled impingit SzD., Simái K. |
riad, rivad \ töpped, téped: töpik \ válad Ny. V. 13, 62 | porlad.
b) M á r n e m é l ő a l a p s z ó t ó l :
megfelelő <<aszt-végií míveltetu igével (1. alább <asz esz):
akad, akaszt \ apad | csovad, sovad, de csőd i s : csovaszt B. 406 |
dagad B. 268 | dermed B. 256 | duzzad | enged [ eped \ ered: v. ö.
erégel ,lassan járogat, menegél- Ny. V. 36 | ernyed | fakad B. J fá
rad | fonnyad B. 560; v. ö. fonytyorodik Kr. | gerjed B. | gornyad,
görnyed \ haliad, halad B. | hasad (hasaszt Érd. 394) | hervad B. |
horpad | ijed | izzad j koppad 1. Kr. | kornyad, -oz (pl. Gyulai Vázl.
I. 16): v. ö. kornyasz,gyöngélkedő' | lankai | hízzad, lázad \ marad\
mered: v. ö. merev, -en \ nyuvad, de nyivod is, B. 455 | olvad \ puf
fad | pukkad B. | ragad \ reped \ reked \ rézzed: rézzeszt M. 104 I
serked, -ez 1. Kr.: serkeszt Simái | senyved \ sied: siet B. 352 j sor
vad B. 360 | süllyed B. 376 | süpped \ szakad B. j száradB. | szunynyad B. | támad B. | terjed B. | terped \ téved B. | tikkad \ virrad \
zsibbad;
megfelelő -jt v. <ít-képzős causativummal: szakad: szakajt,
szakít, szakaszt \ szalad : szalajt \ hasad: hasít, hasaszt j lázad:
lázít, lázaszt \ szárad.: szárít, száraszt ;
megfelelő -jt- végű momentán igével: feled: felejt B.;
másféle megfelelő igével: lézzed : Vezzeg, lézzeng T. || hibbad:
hibban K. ;
í tagad | szenved ;
d e n o m i n a t i v h - k é p z ő s i g é k t ő l (1. fönt a -d képzőt
is): porhad \ elszelhedem dissipor, Simái K. Végt. szed. szót. II. 62
= széled? j korhad? \ rothad, rohad? | lohad ? \ poshad, peshed? |
keshed ? || assimilatióval: szélled B. 288 j lappad \ higgad \ szikkad ||
árad | elképed \ körmed B. 61 | lyukad, likad \ széled \ ébred j vígad.
Az < ad szerepel még e kombinált névképzőben: < adal (p.
viadal, v. ö. Sim. MNytan 270. c).
NYELVTTJD. KÖZLEMKNYKK. XVI.
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48. <.ész, <.ász.
Magashangú alakkal néhány mély hangú szóban is : kotrész
és kotorász \ kórész és kórász \ turész T. | kundész Ball.: v. ö. kan
dikáld kandikál \fájész ,vmi elvesztett dolgot nehezen felejt' azaz
fájlal, Ball. | ?tápiszkodik Ny. III. 181 j | hurész, képzővesztett igenév, lármázva parancsoló, zsémbes: v. ö. hárít, hurogat \ lopész
tolvaj T., Ball. | bámész. Az utóbbiakra nézve kétféle magyarázat
lehetséges, mert az -sz előtt rejlő -j igenévképző is lehet; 1. Ny. V.
99, 149, — Föltűnő a mély á hang ezekben: mérász ,gabonát ki s
bemérő' T. (v. ö. Ny. V. 149); tépász T., K. 425; ? mernyász merész
(tájszó) ;
lógász ,henye ember' | csapász (zsákmány után, p. Szász K.
Nib. 242) | kórász, 'éhenkórász 1. B. | kérész ,keresgél' | nyalász Ny.
I. 382 | nyomász u. o. || karjász Merényi er. népm. I. 170 \fityész
F., fiityész ,fitet' | enyész: v. ö. enyez és enyeget celat, occultat Kr. ;
továbbképzéssel: természet || meghunyászkodik (hunyász érde
mek, Jókai) | nyerészkedik \ törleszkedik || fohászkodik; fohászás Ny.
V. 414 ;
többtagú alapszóval: kaparász Ny. II. 88, Belényesi karács
én. 41 | habarász T. | hadaiász T. | heverész | kotorász Ny. V. 30 |
vakarász III. 379 | matarász MNy. VI. 340: v. ö. matász u. o. | le
gelész | nyargalász Ny. VI. 276 | markolász III. 180, T. | szárnyaiász
Ny I : 383 | ? kalandász I. 382 [dalolász «Bol. Istók» III. évf. 39.
sz. 10. 1.
49. <casz esz.
Ilyen végű igéink önállók nincsenek, többnyire csak mini
(<:asz-t esz-t- végű) míveltető igék alapszavai fordulnak elő, mint
pl. a nyugoszt alapszava nyugosz-ik. Ilyen <aszt észt végű tárgyas
alakja van majdnem minden tárgyatlan <ad ed végű igének (lásd
fönt), pl. 1. csüggeszt, dülleszt, éleszt, függeszt, forraszt, omlaszt SL,
SzD. stb. 2. akaszt, apaszt, dagaszt stb. 3. porhaszt, szikkaszt,
áraszt stb. | nynvaszt K.: nyószt Ny. I I : 4-3 | csillaszt MNy. VI: 320 j)
mutaszt MNy. V : 131 | rémisztő Dunán tál, rímisztö Ny. IV: 326.
Néha az egységes <aszt eszi szolgál már míveltető képzőül:
fogyaszt \ fagyaszt | meneszt | keleszt \ mulaszt \ illeszt \ ugraszt j
f utászt Ny. V: 189 | hullaszt | összeféresztés Egy. Phil. Közi. 1: 63 j
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növeszt | termeszt \ bomlaszt \ botlaszt \ fejleszt | ázaszt \ «berogyasztotta a hegy gádorát» Tompa, Borova Hóra | aggaszt \ veszeszt Du
gonics stb. || eresztel Ny. I : 231.
A visszaható -kod képző előtt a mív. igéknek í-je kiesik :
akasz(t)kodik, ereszkedik, terjeszkedik stb. || rugaszkodik | kapasz
kodik | csipeszkédikBSzemle Y I : 378, csukaszkodikKr. | törleszkedik,
törleszkedik.
Az <.aszt-íéle igékkel párhuzamos válasz, eresz-féle főnevek
is melyeknek teljesebb, kopatlan régi alakjuk választ, illetőleg
ereszét, határozottan < asz esz képzős igékre mutatnak vissza;
1. Ny. X.
50. <áz, éz.
rováz N. I. 212 | bukkáz lebukik T. | megtépáz = tépász \ lógázta
a szél az inget Ar. L. népm. 38, ne lógasd a lábadat hiába (míveltető jelentéssel; v. ö. 1. végén1) || markoláz Ny. IV. 516 | csingolázik
,csingál, függ, kalimpáz' K. | tördelézue Szász K. Nib. 350 || kapor
ráz T. || kotoráz;
kitrjáz, kurgyáz MNy. Y. 158 | hadonáz Ny. II. 118: v. ö. hadaz | sbódáz bóczikál I. 231, vigyáz, czikáz, intéz',
rövidült magánhangzóval: legyez Kisf. S. Kes. szer. XV. ón.:
v. ö. legyint.
51. -dász.
ktij lász : v. Ö. kajabál.
52. <.écsol, <.ácsol, <:écsél.
<.écsol ebben: hadécsol ,hadonáz' Ny. I. 278.
döngéeséllí&z.s Brzs. levél. 109 | hivácsol ,hívogat' Ball. || kö
hécsel: v ö. köhög, köhint | rikácsol: v. ö. rikkant \ tikácsol T. v. ö.
tikkad | íharácsol, hárít: ,gerdblyél' Ny. I. 279 || körmécsei III. 357.
Valószínű, hogy döngécsél stb. ebből lett: döngél-csél. E mel
lett szól az is, hogy tikácsol mellett tikáncsol is van s ez épen úgy
lehet * tikál-csol, mint ugráncsol * ugrál-csol (17) és szökdincsél
* szökdel-csel. V. ö. a -dácsol képző magyarázatát.
x
) Forráz nem ^tartozik ide, mert van egy mellékalakja : forróz (p.
Balassa-Gyarmaton leforrázzák a búst stb.), azaz forró-val leönt. Forrá-z e
mellett olyan, mint méltó mellett mélfá-n, bíró mellett birá-lí.
18*
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53. <.ángol.
mulángol Ny. II. 278 | botrángol u. o. * botlángol. L. -ngol 28.
54. <ág.
Csak e két szóban : csipogom csipkedem (kemenesali szó, T. |
kodág ,kodácsol' K. — De lehet, hogy ilyen alakból vannak rövi
dülve ezek az < ag-végűek : vonag hajlag viliág pillog katag farag
ihag-vihag ; 1. a -g képzőt.

VI. -r.
Erre a képzőre nézve kétféle lehetőség forog fönn : lehet
hogy volt az ugor alapnyelvben egy külön deverb. -/• képző, de
lehet az is hogy ez az -r csak a freq. -I képzőnek kiejtésbeli válto
zata, még pedig vagy úgy hogy az -Z-nek e mellékalakja már a
közös ugorságban megvolt, vagy úgy hogy külön külön fejlődött
az egyes testvérnyelvekben. Mindezeket a lehetőségeket megenge
dik az idézendő adatok, de legkevésbbé valószínű a második lehe
tőség, mert alig van három-négy olyan eset hogy ugyanazon szó
ban mutatna több ugor nyelv egyezőleg ilyen -r képzőt: ezek a
jár, ker(eng), kóriász), zár igék; 1. alább. Említeni lehetne még a
zűrjén kotral- igét a magyar kótorog mellett (v. ö. B. 44. sz. és
Ny. I I I : 100), csakhogy ez utóbbi a mi nyelvünkben még kótolog
alakban is előkerül. Továbbá az észt kummarda-, lapp kubmartallo
s a magyar homorít és homorü-hól kiváló homor- igét, csakhogy
ennek ige vagy névszó volta kétes (B. névszónak veszi, szót. 111.
1.), de még ha ige is, tekintetbe veendők a mellette meglevő í-es
alakok: észt kummelda-, magy. homlít. Végre a mordvin kiskehijCsípni' szót a magyar kísért igével egyezteti Budenz, de valószí
nűbb hogy ez a kísér igéhez való, mert ezt magát is mondják
néhol (p. Esztergomban) úgy hogy elkísérteni, hazakísérteni.
Külömben találunk r-képzős igéket több rokon nyelvben, s p,
az észt r-es képzésekből s ezen r-nek a freq. I képzővel váltakozá
sából következtetve azt mondja Wiedemann (gramm. 94. §), alig
lehet kétség, hogy az r szokásos cselekvést fejez ki («gewohnheitliches tun»). Szintén gyakorítónak látszik az -r a zűrjén kotral-, a
m.- mordvin pamera (zerbröckelt werden, pamerda- pamirda- zer-
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bröckeln, pamerks pamirks krume) stb. V. ö. még lapp kolke és
kolkerde- circumvtigari; finn nykki- digitis arripere, vellicare, és
nykcrtá- minutatim earpere, nykerehtá-; 1. B. 30. 1.
Valószínű hogy mindezen esetekben az egyes ugor nyelvek
külön-külön hajtották végre az l: r hangváltoztatást, s egyáltalán
leghilietöbbnek tarthatjuk a fönt említett lehetségek közül az
utolsót, vagyis azt: hogy a közös ugorságban még nem volt r
képző, sem mint önálló gy. képző, mint sem a gy. -I mellékalakja.
E mellett szól főleg az a számos eset, melyben a magyar -r-es igé
nek még könnyen kimutathatjuk eredeti -l-es alakját. Ilyenek:
hidor Ny I : 279 — hidal \ kotor — kotul; kotujjon (azaz kotoljoi)
Ny. V: 30 \fúr, fardal—falánk, fuldal Érd. c. stb. | gegyeresz Kr.,
v. ö. gedél, gegyel \ gajdur ász Ny. VI: 424 — gajdol- | dudor-ász
Szász K. Göthe I : 81 — dúdol | háborog stb. — hóbolygó j kótorog — kótolog | kóborog, kóborol — kőből szók. | kecereg Ny. IV :
516 — kecel Ny. 1: 424 | váncorog — vántzol Gvad. pösty. för. 5 ;
fanyarog —fanyalog {farm. paina-hoz) | hempereg — hömpölyög \ szi
várog, szivárvány, szivárkodik— szivalkodik NyK. I I I : 13 | szontyo
lodik — szontyolodik | fecsérel —fecsel \ mezgérel — mezgél Sim.
K. | sikárol, sikár kőzik — sikál (sikálok stb. Dunán túl) | zuzorgat
— zúzol, -ődik stb.
Hiszen még a denominativ -l képzővel is megtörténik, hogy
(dissimilatio útján, de különben is) r-re változik; pl. ócsárol (*ócsálol) ócsóll, olcsónak v. ócskának tart (v. ö. olcsorlom Ny. IV: 218) |
babrál *babol-ál? \ papol: paporász Ny. VI: 179 | csecséi: csécsérész | * szemel: szemerkél az eső | hőköl: hőkor ,nagyon bámul' Ny.
V: 522 | *ígé-l: ígér.1)
55. -r.
É l ő a l a p s z ó t ó l csak néhány van s ezek is csak tovább
képző végzetekkel használatosak:
(bojt, bujt, bujtogat): bojtor-2) ezekben: bojtorkodik ,irruit,
rixas quaerit-Kr., bojtorodik, neki b., ingerkedni, kötődni kezdCzF.,
bojtorvány v. bojtorján ?
1

) Ha ezeket tekintetbe vesszük, néni érthetünk egyet Budenzzel.
mikor azt mondja, hogy a szádorog «bámészkodva ácsorog") ige *határozottan egy m. szád freq. ige mellett szól» (szót. 267. 1.).
2
) A bojtor melléknevet Cz. F. csinálták, az irodalomban nincs sehol.
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(foszt): fosztor- ebben: fosztórgat ,fosztogat' T.;
(huny) : hunyor- ezekben : hunyorgás Kisf. S. kes. szer. 56. d.;
hunyorít; hnnyorodik szenderedik' NyK. I I : 376; hunyori Ny.
VII: 140;
(nyom): nyomor- ezekben: nyomorú, nyomorgat, nyomorog;
(toppni lépni Ny. 1: 33á, leío/úk hirtelen hasra veti magát
Ny. II: 181) taporni tiprani (Göcs) T.,"tipor és topor- ezekben: to
porog Dunán túl, FLap. 17: 409, Gogol besz. 12, toporczol, toporcsol, toporzékol toporzikol ;
(töji-ik = éssze-köp-btt Ny. V : 180:) teper, lé-teper ; töpörödik,
köpörÖdik ; küpörii töpörödött Ny. V: 90; tepertő ;
(rág): vágor- ebben: vágorvány, vágormány Ny. II. -?i4—5;
(zúz) : zuzor- ebben: zuzorgat Ny. I I I : 177 ; ?zuzorka T.
Nem élő a l a p s z ó t ó l :
már az ugor alapnyelvben megvoltak r-rel: jár;~B. nem elemzi
ez igét s a vele egyező rokonnyelvi szavakat, pedig a cser. jirge s az
oszt. jogra/ s különösen a Budenznél nem idézett oszt. jovoryamddrehen (Castrón 50. 1.) arra mutatnak, hogy itt az ugor jBga ésjtgs
igék származékaival van dolgunk | ker, kör (*kér- *kőr-) ige válik ki
a kereng, kerget, kerék, keredék és keret v. kert szavakból (úgy hogy
az alapszó igei ós egyúttal névszói természetű, nem csak névszói,
mint Budenz véli), s ez az alapige ép olyan származéka az ugor
kigj-tlék, mint jár a jf^-nak | kór-ász kóricái kurgat karing stb.,
a ker- ige mélyhangú párjából, mely az ugor k„gg származéka | zár
az osztjákban és vogulban is r-rel; Budenz nem elemzi a szót, de
valószinű hogy tugor- (mely mint a zár-nak legépebb alakja az
osztB-ban maradt fönn) azon ugor tsg„ ige származéka, mely maga
is zárást jelent, s melynek egyéb sarjadékai a magyar nyelv terén
titok és tilt;
tár, v. ö. tát Bud. \für, v. ö. oszt. poy-t- Bud. |
fanyar teljesebb alakja fanyarú, ebből s a fanyarog, fanyarodik, fanyalog stb. igékből egy *J 'anyai * fanyar alapige válik ki,
mely képzés és jelentés tekintetében a * nyomor igéhez hasonlít (1.
fönt), a nyomást, szorítást jelentő *fany- alapszó a finn paitm-Vo\
egyeztethető (a fanyara íz is a szájat összeszorító, összehúzó);
vgyömör: térit, tundit, tangit, torquet SzD., Sí.» Kr., íelgyömöróm SK. szót. végén, összegyömöröl T. v. ö. gyömöszöl, dömzsöl,
gyomoszol stb.; gyjjnör-*gyövör-hő\\ehet összevonva & gyűr és gyúr
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ige is, v. ö. gyúr-gyavar (egy magán levélben 1876) | -hadarz=hidor
Ny. I : 279 = hidal T., v. ö. hadász, liadonász J kotorz=kotol, v. ö.
kotoz Ny. V : 35, kotonoz \ peder pödör stb. 1. Bud. ;
továbbképzéssel: ingerel, ingerit, ingeri, ingerség MNy. VI:
332, ingerkedik: v. ö. ingesztel Ny. IV: 43 | vicsorít: v. ö. megég*
viccsan, vicsorog Kisf. S. kes. szer. 175. d a l ; vigyorog : v. ö. viggyan \
köszörű 1. Bud. ;
Kétes alapszótól: botorkál, botorkozik Pósah. Ny. V: 508 |
sanyar Ny. I : 332, sanyarog Kisf. S. bold. szer. I. én.: v. ú. fariparog, nyomorog \ sitér-sotor Ny. V: 230 | szendereg, szenderedik;
szendéretésség Ny. I I : 269.
" 56. -rol vél röl.
Omzegyömoröl, v. ö. fönt gyömöf- | ingeréi 1. fönt | kóborol
1. fönt | ? pazarol és pazorol MA.
57. -rqz.
kaland oroz: v. ö. kalandász Ny. I : 382 és kalandoz j csatáro
zás Ny. I I : 184 | hancuroz í Ny. IV: 142.
58. -rog rég rög.
Már fönt az egyszerű r-nél voltak tárgyalva: hunyorog topo
rog nyomorog fanyarog sanyarog vigyorog és vicsorog.
Az (o)rog végű igék többnyire mint (o)g végűek mellékalak
jai fordulnak elő,1) így : biceg : bicérég \ bizség: bizsereg Ny. V : 129 |
bugyog: bugyorog T. | cincog: cincorog | csepeg csöpög: csépérég csöpörÖdik | csobog: csoborog, v. ö. csobban \ csicség: csicsereg j didegdadog, dödög: didereg, dédérég, dödörög, diidörög \ dobog döbög : doborog döbörög dübörög \ döcög : döcörget i termetét, Jók. Ny.IIL 360 |
kóbog CzF.: kóborog ; v. ö. kóbol, kóborol \ kucog : kucorog Ny. V :
32; kuncog kuncsog : kuncorog kuncsorog koncsorog; v. ö. kustorog
és kazsorog Ny. I V : 233 J lézég, lézeng: lézereg MNy. V I : 338 |
nyiszog: nyiszorog, Abafi Tréf. nd. 69 | nyikog: nyikorog, v. ö. nyik-

1

) Pulszky Ferenez ezt egy értekezésében (Transaetions of the Philological Society 1859, 105. 1.) így fejezi k i : Insertion of r; intensity eitlier
in a frequentative or i n a diminutive sense ; példákul említi a többi közt
ezeket i s : bigyereg, fityereg, melyeket máshol nem találok.
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kan | nyökög: nyökörög SzD., v. ö. nyökken j nyöszög: nyöszörög |
mocog: mocorog MNy. I I : 414, T., v. ö. moccan \ mozog: mozorog
Ny. I : 378 \ picsog: picsorog ; fityeg: pityereg, v. ö. pityeri j szi
szeg : sziszérég \ vihog: vihorog MNy. VI: 354 j zizeg: zizérég Jók.
BJTábl. I I I : 171 | zubog: zuborog Ny. III. 178 j zsibog zsibong zsirong: zsiborog, v. ö. zsibbad, zsivaj.
De találkoznak egyesek (o)g végű párjuk nélkül is; ilyenek:
csikorog, v. ö. csikor Ny. I : 232, csikkem MNy. V I : 319 | gugorog
knkorog gugyorog, v. ö. gugg guggan gugsol kuksol stb. | hentereg,
kenderég: v. ö. hederít? | háborog | kccérég Ny. IV. 510 és kecmérég,
v. ö. &£céZ I : 424 stb. j micérég T., bucorog, sistereg v. csisztérég,
sustorog stb.hangutánzók | «viszorog a háta: viszkető Ny.III. 427 |
2
könyörög: j . ö. könyörül (Jegyzeteiben B. a zürj. keim- ,beten'
bitten, flehen' igével való rokonságát gyanítja).
Gyakori az (o)rod-ik véglí mellékalak kezdő (inchoativ) jelen
téssel: fÖlcsöpörödik (?), háborodik, kucorodik, elpityeredik, kecmereá & N y . I : 279, stb.
59. -dorog dörög.
tün-dörög MNy. VI: 353 || kó-dorog N. I : 100, a kó-szál ige
családjához | bódorog 1. Ny. VIII: 52 | bó'dörög bőg N. I : 100, Ny.
I I : 135 || szendereg ? \ sündörög ? \fondorog ?
V. ö. undorodik az ún igétől ?
60. -szorog corog csorog.
^vánszorog váncorog, v. ö. vánszorulNy. 1: 279, és vántzolGv&d.
és ványad,testében bágyad, fonnyad; és v. ö. vonszorog,nagy nehe
zen megy' Sí. és vonszol-]^ magát | «bócorog jár; még fenn bócorog» Ny, I : 231, v. ö. bó-dorog || ácsorog és áncsorog; az utóbbi
alak hangtanilag is egj*áll-csorog alak mellett szól (1. az <cáncsol
végzet magyarázatát fönt az <cácsol és -csol képzőknél; v. ö. «egy
kútágas ácsorgott előtte* A. I I : 85, azaz álldogált); v. ö. még
ácsong.
61. <«/• ér.
szivar- ezekben: szivárvány, szivárog, szivárkozik (Pázm.) Ny.
I I : 453, szivárkoclik I I I : 231 — szivalkodik NyK. I I I : YÁ \ dicsér
talán úgy viszonylik a Sl.-nál található dicselkedik (*dicselkedik)
igéhez, mint szivárkodik a szivalkodik (*szivál-kodik) alakhoz; v. ö.
dicső, dichtessek Kr-. 1592-ből, é s : gyó űzzön öjött, még és dicste,
hom-millen j ó ; hát amin dicsi, aongya án, hogy illen gyó tejet a
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feleséggye és énnejikw (jóízűn evett, meg is dicsérte, hogy milyen
jó ; hát a mint dicséri, azt mondja ám, hogy ilyen jó tejet a fele
sége is ennék) Göcsejből Ny. I I : 467 j kísér talán így elemezhető
kísér s e -sér egynek vehető a nyiszál visel visel köröm-zsél lép
eséi szök-csel stb. igék három-elemű freq. képzőjével, az alaprész
pedig egyenlő lehet a kezd alapszavával, a menést jelölő ugor /ebi
vel || kajtárol MNy. VI: 333, v. ö. kajtárkodik, és hajtár mint név
szó Ny. IV. 427 | abárol ? || sóvárog f
62. <.ároz érez.
bukároz T. | lógároz ,dologtalanúl kószál', v. ö. lógász ,henye
ember, a ki egész nap sótálással tölti az időt' ;
kopároz: «ki éhen k. a bőség ölében» Tompa, A lidérc; v. ö.
koplal | kulláruz Ny. I I : 120 : kullog \ nyUiároz ,rendetlenkedik'
Ny. I V : 559 : nyihog f v. ö. alább nyiharász \ pocsároz T. a pa*
csangol szónál |? hallároz: pöröl Ny. I I I : \77, h. vki felett: zaklat
vkitV: 230 | vinczározl: 333, finczároz: ficzkándozik, v. o. finczál;
csipellérez csipegeti a füvet a legelő juh CzF., csibellércz o.,
csepellérez Ny. I I : 135 ;
névszótól: bilingerez böngész, bilinget szed.
63. -rál rét.
Dissimilálva -lál-höl, mint sajnál *sajlál.
esatorál Ny. II. 43 : v. ö. csatarász csataráz csattog csatit stb. |
henyével NyK. I I : 376, MNy. VI: 331 | kunyorál: v. ö. kuncog,
Abafi tréf. népd. 103 \\főzgörél Ny. I I : 325 | mecgerél: böngész T. ;
CzF. a metsz igéből magyarázzák; v. ö.' mezgerél Ny. I I : 5 2 1 ; a
Hegyalján azt is mondják : mezsgerél.
64. -rász rész.
csiperész csipked || csikarász: csikar | fütyörész, fiityürész : *fü
tyül-, *fütyül-ész || csatarász csataráz, csatiráz T.: 1. esatorál 63. sz.
kaczarász: kaczag ; «űzik a sok tréfát kaczarászó kedvvel» Pósa L.,
kdezáráz Ny I I I : 523 | nyiharász hangosan nevetgél IV: 521, v. ö.
nyihog \ matarász — matász MNy. V I : 340; motorász T. v. ö. motoz
matat || f bakarasz: kapkodva beszél MNy. VI. 317 | íbigyerész Ny.
I. 231 j? bötörész bötyörész I I I : 233 | ?cznczorász MNy. VI: 321 |]
úgy rémlik, mintha ezt is hallottam volna : szédérészkédik ,össze
szedelőzködik'.
Du.

SIMONYI ZSIGMOND.

MAGYAR SZÓK A RUTÉN NYELVBEN.
Tudva van, hogy a magyar nyelv szókincsébe egy jókora
szám s z l á v s z ó került be, ha nem is épen 900-on felül, a
mennyit Miklosich (»Die slavischen Elemente im Magyarischen»)
jegyzett össze, — minthogy e jegyzéknek nem egy tételéhez a
kölcsönvétel'bizonyítását illetőleg még szó fér, — de nem is sok
kal kevesebb, tegyük 700—800 szó. E tetemes kölcsönvétel job
bára a magyar nyelv pannóniai életének első századaiban ment
végbe, s már régóta befejezettnek tekinthető. Viszonzásul az újabb
időkben a magyar nyelv, a reája nézve kedvező körülmények
hatalmánál fogva, megint az országbeli szláv nyelvekre kezdett
hatni s egynémelyikének a saját szláv kölcsönét már nagyrészben
visszafizette jó ugor eredetű szavaival. így jelesen a magyar
országi orosz (vagyis rutén) nyelvben tapasztaljuk számos ma
gyar elemek meghonosulását, s habár ezek, a mennyire e dolgo
zatban első kísérletképen összegyüjthettem, még nem is valami
roppant nagy számmal mutatkoznak (400-on fölül), de igen jel
lemző a rutén népnek szókölcsönzés dolgában engedékeny vagy
hogy úgy mondjam fogadékony voltára nézve, hogy a kölcsönvett
magyar szók közt sok i g e is található, — vagyis olyan szó,
melynek kölcsönzése többnyire szükség nélkül, de tapasztalás
szerint egyszersmind ritkábban szokott történni. Figyelemre
méltó még az is, hogy a rutén nyelv a magyartól még egyes szláv
eredetű szókat is a magyarban elváltozott alakban vett át, s így
mintegy szláv részre visszakölcsönzött. S végre érdekes jelenség,
hogy a sok kölcsönvett magyar szóról már egy-két képzőt is vont
el a rutén nyelv s kezdi saját eredeti szláv szavain alkalmazni.
Megjegyzem, hogy a magyarországi orosz (rutén) nyelv, még
pedig a valóban beszéilt népnyelv szókincsének a jelen kimuta-
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tásra szükséges ismeretét, saját tudásomon és közvetetlen
tapasztalásomon kivűl, rutén népnyelvi szövegekből merítettem :
a) N é p d a l o k és m e s é k , melyeket magam gyűjtöttem;
b) G o l o v á c z k i j I. Th.: galicziai és magyarországi orosz n é pd a 1 o k gyűjteménye (Narodnyja pesni halickoj i uhor3koj Busi,
sobrannyja I. Th. Golovackym. Moskva 1878).
Még a rutén szók kiírásáról kell megemlékeznem, a mennyi
ben az e dolgozatban a bevett szokástól eltér. E tekintetben főleg
azt néztem, hogy ne írjak ki hangot, a mely valóban nem hang
zik is. Fölvettem még a magyar a, é és ü önhangzó-betűket, ma
gyar ejtés szerint, míg a s z l á v a-t, megkülönböztetésül a ma
gyar a-nak megfelelő hangtól, rt-val jelöltem; ii az egyes táj ejtések
szerint w-nak, i-nek is hangzik (jelesen a magy. 6, ö, ú szóvégnek
megfelelő iiv-ben: pl. hajüv, hajuv, hajiv — hajó).
1. Ablakos glaser: r . l ) ablakos. A magyar nyelv elkölcsö
nözte a szlávtól az ablak-ot, a rutén pedig visszakölcsönözte ennek
magyar származékát, az ablakos-t.
2. agár windhund: r. agár. A hol ismerik az agarat, más
néven nem is nevezik.
3. ágyú kanone: r. ád'üv. Tak durknula, hi ád'üv.
4. akó eimer: r. áküv. Hordüv u tri ákavy.
5. áldomás kauftrunk : r. aidamáé és odomás.
Chodiv Tomás
Dáváv odomas. Golováczkij idézett művében : IV, 418. 1.
6. állás wagenschoppen: r. állás. Tákyj sjá dozd' ejídiv, sto
musjiv 'em zábihnuti v állás.
7. angyal engel: r. ándál. A ruténban van ánhel, jánhel az
angyal jelölésére, de azért mégis azt mondja a paraszt: Pabiiby iá ándál!
8. antalag antel: r. iíntálág. Zid tri ántálagy pálenky kupir.
9. arany gold: r. árán. Az aranyat voltaképen zalata
jelöli, de csak mint kincset; mihelyt azonban búzáról van szó,
azt tartja róla a közbeszéd: táká krásná hi árán.
10. árendás páchter: r. áre,ndás és árendárj. Tehát a köl
csönzött szó vegyesen használtatik a nem kölcsönzöttel.
2

) Eövidítés : r — ruténban.
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11. ásó spaten: r. arsiiv.
12. asztalos tischler: r. astalas, stal'ár. A kölcsönzött
astalas-n&k csak oly nagy a keleté, mint a szláv stal'ár-n&k.
13. Bácsi (familiáre anrede eines álteren mannes): r. baci.
Avutki vy, baci f
14. bádog blech: r. bádag. Jelenti a szorosan vett bádogot,
de a bádog-edényt i s ; a meszely korában a bádag s a meszely
egyértelmű volt.
15. bádogos klempner: r. badagas.
16. bagaria juchten : r. bágarijá. Moji cizmy cista bágárija.
17. bagó (nicht ausgerauchter rest in der tabakspfeife):
r. bagüv. Ej éta zá pipa, hireényj bagüv pravit'.
18. bajusz schnurrbart: r. bájusy (és vustá).
19. bajuszkenő bartwichse: r. bajuskena; meg: pomádá és
vask, de «módos» beszédben mindenkor a magyar szó járja.
' 20. bajlódni sich abmühen: r. bajlavati. Haspadi boze kül'ka
sjá treba bajlavati na sjüm keservesnüm svít'i.
21. bakancs schnürstiefel: r. bokanci, bor/anci.
Ej lem bokanci zrucim
Ta hú vytanciija. Golováczkij III, 412 (158).
22. balta hacke: r. balta, balta és bávt'a. Mámo, mamo, a de
je bávt'a ? Pid stalam.
23. bankó banknote: r. bangóvá ós banköká.
24. bánni (vlmit) sich leid sein lassen, bedauern, sich
kümmern: r. banovati.
Ej padu, ja v palaninu viivcji zimavati,
Cy ne budes moja rybka za mnov banaváti.
Golováczkij III, 116. (40).
vagy : Katiyj mná vozmete, ne pobánujete. Golov. II, 702.
Nagy tért hódított e szó a tótban i s ; mert a tót népdal azt
tartja: Sanuju banuju, i budu, banovac,
Ze saleni rozum ne znal som chosnovac.
A rutén magyar ragozással is használja, midőn azt mondja:
Nem bánom, zá panom.
25. bántani beleidigen, kránken: a ruténban sok szó van o
ogalomra, de azért a bántavati is elkel.
26. bányász bergmann : r. bánás.
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27. barát freund: r. megszólításképen: barátom, stosj
zdhaddv!
28. barátság freundschaft: r. baraccag, híven a szónak m.
kiejtése szerint. Uhu prapav by 'sj, tát ne serdisjá, a daj ruku na
baraccag. Helyenként fáracca~g-na,k is ejtik, holott rutén szó is
van rá.
29. barna braun: r. barna, bártiástyj.
Bűd Ndsía, Hricj barna,
Sprjaieme jich do járma. Népdal Beregmegyéből.
30. bársony sammet: r. harsan, harsan. A belőle képezett
melléknév: bársunkavyj.
31. becsülni, becsleni schátzen, taxiren: r. becelováti és
bicdlaváti ; személyekre vonatkozik ép úgy, mint tárgyakra.
32. becslés schátzung: r. becetis. A bíráskodás egyik lénye
ges része; belőle van képezve becelisnyj.
33. béke friede: r. csak ily alakban fordul elő : békéven;
pl. Zive sobi békéven.
34. béllés íutter (am kleide): r. hetis. Használatos még a
németből átvett futro is.
35. béres knecht, ackerknecht: r. béres.
Moi styri voly, ja pel'a vas béres. Golov. III, 422. (176).
Nagyon meggyökeresedett szó; belőle van képezve : béreska
= béresné, béresiti = béreskedni, és bérescuk = kisbéres.
36. bérfa (leiterstützen am wagen): r. bérfá< A nupdk chlope
mírkaj, o by \y bérfa nezlomiv.
37. betyár betyár: r. heiár. Mint lónak a neve is igen
gyakori.
38. bezzeg fürwahr: r. bezeg. A ki minduntalan él véle,
annak bezegá a neve.
39. bika stier: r. bika. Visszakölcsönzött szó, s átalánosan
el van terjedve.
40. bírni ertragen: r. béravdti. Colovíce sta 'sj zavaziv, tat'
ne bérujes tütko.
41. bíró richter: r. bérőv. Nagyon mindennapos szó.
Ne dájtesja poimati
Béravavi v rucki. Golováczkij III, 237. (111).
Belőle van képezve: hérüvka = bíróné, [bériivskyj — bírói,
képzett ige: bérüvstva = bírói tiszt.
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42. bitang (ember) taugenichts, lump: r. bétángá. A tőle
képzett ige : bétdngavati = bitangolni.
43. bízni vertrauen: r. bézaváti. Nagyon elterjedt szó.
Származékai: bézavátisja = bizakodni, bézüvnyj = bizonyos, biztos.
44,, bizony wahrhaftig : r. bizon. Bizon ták ata na svít'i.
45. biztos commissár: r. biztus.
46. bocskor riemenschuhe : r. bockür. Posol by 'fii ku milej,
ne mam lem bockuri. Golováczkij III, 410. (157).
47. bodnár böttcher: r. badnárj. Badnáriti .— bodnároskodni.
48. bogár káfer : r. bugára.
49. bojtár hirtenjunge : r. bojtárj. Hozzátartoznak : bojtarjká
= bojtárné, bojtáriti = bojtárkod ni, bojtarskuj = bojtári és bojtar
cuk = kisbojtár.
50. bokréta federbuscli: r. bokréta, bagretá, pakrejdd. Golov.
IV, 414; pokréjdecka tri verchi. Gol. III, 426 (190).
51. bolt gewölbe, kaufladen : r. bovt, bot.
Pild by sjá zhorilocka .
V Sihot'í va boi-t'í. Golov. II, 424 (542).
52. boltos kaufmann, krámer: r. bótas.
53. borház weinhaus: r. borház.
Íz kiékerty, z borháza
Teperj Jiglá dokázu. Golov. III, 426 (190).
54. bő (bév) reichlich: r. bivnyj.
Vsitko ndm bivno,
Lem capndrja nam ne vidna. Golov. IV, 404 (20).
55. bugyiláris brieftasche, geldtasche: r. budíláras, buduláris.
56. bunda winterpelz: r. bunda és budd.
57. büntetni strafen: r. bintetaváti, béntetlavdti. Ez is az
igazságszolgáltatás nélkülözhetetlen kifejezése.
58. büntetés strafe : r. béntetis. .
59. Czifra géziért: r. cifravdnyj. Ide tartozik cifravdti =
czifrázni, — sjá =, czifrálkodni.
60. czifraság zierrat: r. cifraság.
61. czigányhal schleihe: r. cigánhál. Daze 'm velikaha
cigánhálá imiv.
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62. czimbora kamerád: r. eimbará. A de tvüj cimboi'á í kér
dik a magányos cséplötől.
63. czimer zeicben (dem vieh eingebrannt) : r. cimerj. Pripekli nő, vala cimerj. Cimerjavőnyj, cimerjavatyj = czímeres.
64. czipó kleines weissbrot: r. cjipüv, ficjiiv. Eendes vásárfia
a czipó.
65. czövek pfahl, pflock: r. cjiveg, cjivek.
66. czukor zucker: r. cukar. Ide tartozik: cukravati =
czukrozni, cukravanyj — czukros.
67. czukrász zuckerbácker: r. cukras.
68. czupanni, czupogni schmatzen : r. caponiti és cupkati,
cupnuti.
69. Csákányos: r. cakanas. Golováczkij, IV, 422.
70. csalni betrügen: r. cálavati. Nagyon elterjedt szó; ide
tartozik: calüvnyj = csaló, csalfa.
71. csalóka schelmisch: r. cálöka. I ty takij calöka Péter.
72. csapni schlagen: r. cáplaváti. Hivatalos kifejezés.
73. csapó druckstecken (am heuschober): r. cápöka. Ide
tartozik: cápöhlti = csapófával ellátni. Nagyon kevés különbség
van közte és a pavzina — pózna közt.
74. csatorna kanál: r. caturná. Pud haradam na cáturni
puzát'.
75. csárdás: r. cárdás. Duze 'm krásna jhrála cárdas.
76. csendbiztos polizeicommissár: r. éendbiztus.
77. csendes still: r. cendesnyj. Gyakori szó.
78. csengetni klingeln: r. ceiigetlováti. Használtatik dzenkati is.
79. csengő glöckchen: r. cingár. Nélkülözhetetlen dísze a
lovaknak.
80. cserélni tauschen: r. cerjáti. Perecerjáti. Gol. IV, 419.
81. csiga winde (zugwinde), ílaschenzug: r. ciga
82. csidu das füllen: r. cida, ciduk, ciduca.
83. csikó das fiillen: r. ciküv. Használtatik ezenkivül: laéá
és lusuk is.
..'*...
84. csikós: r. cikos. Valamivel magasabb rangot jelent mint
a konucliarj = csikós.
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85. csipke spitzen (zum kleidbesatz): r. cipky, cüpky. Ide
tartozik : éüpkavanyj, c'úpkástyj, cüpkánistyj = csipkés.
86. csiriz kleister: r. ciriz; cirizaváti = csirizelni.
87. csizma stiefel: r. cizmy és cizmy. Külömb csizmát jelent
mint a cobüt. A népdalban igen gyakori; így :
Mámka maja, husárj budu,
Sárga cizmy nosit' budu ;
Sárga cizmy, veres nadrág
Sep menecke Mád'árorság. Munkács vidékén honos nóta.
Vagy: Pradáv dryvá mátovány,
Kupiv cizmy kordovány. Golov. II, 551 (29).
Vagy: Aby cizmy ne rípíli,
Sdrkdnt'avy ne dzvíníli. Saját gyűjteményemből.
88. csizmadia schubmacher: r. cizmádij.
89. csonka verstümmelt: r. canka. Eendesen csonka, törött
pipát jelent.
90. csődör hengst: r. cérdyrj.
91. csúfolni spotten: r. cufálavati. Igen gyakori szó.
92. csúfság spott, spötterei: r. cufsag. Ajbo vy havarite na
cufsag.
93. csutora mundstück eines pfeifenrohrs: r. cutará.
94. csűr scheuer, scheune: r. curj. Nagyon használt szó.

95. Darab stück: r. darab. Visszakölcsönzött szó.
Trebá by mi darab mylá,
By na Márjka polubild. Golováczkij III, 403 (141).
96. daru (színű) kranichfarben: r. dáriiv, dárova, dáravistyj,
dárola. Főleg a szarvasmarháról mondják.
97. deres peinbank: r. deres.
Mlinarskaha syná bijut na deresu. Golov. 111, 423 (178).
98. dínomdánom lustgelage, saus und braus: r. dínomdánom.
Bylá sváHbá, áj i dínomdánom. Népmese.
99. dohány tabak: r. dohán, dogán, dovhán.
100. döböny tönnchen: r. deben. De derzis dohán 1 Udebenif
101. dugó stöpsel: r. dugöká. Vegyesen használtatik a
zátická szpval.
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102. Egészen ganz (adv.): r. egisen. A közbeszédben min
dennapi szó.
103. engedni erlauben: engedaváti, engedlaváti.
104. eperfa maulbeerbaum: r. éperká ; ha az eperfa gyü
mölcséről van szó, akkor: éperky.
105. éppen just, grade, eben: r. épen. Közbeszédben gyakori.
106. érdemelni verdienen: r. érdemlaváti.
107. erdőbíró forstrichter: r. erdüvbirüv. Hivatalos szó.
108. esküdt der geschworene: r. eskit'.
109. ezer tausend: r. ézérj. Nagyobb elterjedésnek örvend,
mint a tysjác. Ezérjráz em mu kázáv.
110. Fakó fahl: r. fakóvá, fakavistyj, fákala. Leginkább a
szarvasmarba színéről használják, még pedig fakava fakó ökör
nek, fákala pedig fakó tehénnek a neve.
111. faolaj baurnöl: r.fávláj.
112. fáradni sich bemiihen : r. fárádlaváti, fárállaváti sjá.
Fáradlaványj, fárállaványj = fáradt.
113. fáradság ermüdung, mühe: r. fáráccág, egészen a m.
kiejtés szerint.
114. faragó schnitzbeil: r. fárágüv. Vegyesen használják az
eredeti topür szóval.
115. fartolni rückwarts gehen : r. fartaváti, fártökáti. Na
gyon ismert szó.
116. fa-tál hölzerne schüssel: r.fátálká.
117. fattyú fratz : v.fátíiw. Igen kedvelt szó.
118. fátyol schleier : r. fáial, fácelik.
Milá maja, milá,
*
Né carná, né bílá ;
Kupiv bych ti fáial,
By 'sj sjá nevpálila. Saját gyűjteményemből. Vagy: Golováczkij IV, 414.
119. fazekas töpfer: jázikas. Az eredeti horcárj mellett
ez is elkel.
120. fedélke deckel: r. fedelká. Azt a cserépfedőt jelenti,
melylyel a tejes köcsögöt stb. szokták betakarni.
121. fegyver waffen : i.fedver.
122. fejsze beil: r. Jésá.
NYELYTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVI.

x

"
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123. felpénz aufgeld: r. felpénz ; závddtok-vaii vegyesen járja.
124. felperes kláger: r. felperes. Törvénykezési szó.
125. fene teufel (in flüchen): r. fend, fenka, fenocka. Nagyon
elterjedt szó.
126. ferhécz wage am fuhrwerk: r.ferhes. A lovas szekérrel
került a ruténokhoz.
127. findsa tasse, schale: r. findzd. A mívelt osztály kony
hájából szivárgott a nép közé.
128. fiók schublade: v. fióka. Együtt uralkodik a németből
vett éufladka-y&l.
129. fodor krause: r. fodry. Ide tartozik: fodravdnyj =
fodros és fodriti — fodorítani.
130. fogas kleiderrechen: r. fogas.
131. fogó zange : v.fogavy.
132. fojtani ersticken: r.fojtaváti. Van ugyan szláv szó erre
a fogalomra, de hát így «szebben*) hangzik.
133. fojtás vorschlag zur ladung: v. fajtáé.
134. font pfund : v.funt.
135. forgató (kilincs): r.forgitá.
136. forgó federbusch: r.forgüv.
Ej éécé söbí záloza
Forgiiv premilenyj. Golov. III, 412 (158).
Vagy: Zd kalapom tri növiforgavy. Golov. III, 424 (182).
137. forgós drehbar : r. forgóényj.
138. forspont vorspann : r.farspant.
139. főispán obergespan : Y.fiiispan.
140. füge feige : r. figá.

141. Galiba hinderniss, schwierigkeit: r. galiba. Minden
napos szó.
142. gatya unterhosen: r. gZdá = gatyaszár, és gdt'i = gatya.
Ojtdkjaha l'úbilá,
Sta mu gát'i nasila. Saját gyűjteményemből.
143. gaz kehricht, mist: r. gaz.
144. gazda hausherr: r. gazda. Ide tartozik: gázdyná =
gazdasszony; gazdíivstva = gazdaság; gazdavati = gazdálkodni.
145. gerenda balken: r. gerenda. VisszakÖlcsönzött szó.
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146. gőzös dampfmaschine: r. gőzös. A vasút hozta b e ;
jelenti a gözmozdonyt is, meg a vonatot is.
147. gubics, gubacs knopper : r. gubic.
148. gulya rindheerde: guta. A legelő ökörnyájat jelenti.
149. gulyás viehhirt: r. guXás. Jelenti 1. a gulyáshúst, 2. a
gulyást, a gulya őrét. Ide tartoznak : gul'áska = gulyásné, guXüscuk — kis gulyás; gul'ásiti = gulyáskodni.
150. guta schlag, schlagíluss: r. guta. Gyakori szó, verse
nyez Sifene-vel.
151. Gyalázni schmáhen, tadeln: r. dalázavdti, d'álázlavati.
152. gyalu hobel: r. d'alüv. Versenytárs nélkül," mert a
hobel' csak a tótok közt járja.
153. gyeplő lenkseil: d'áplüv.
154. gyilkolni mordén: r. dílkaváti, dílkalavati.
155. gyilkos mörder : r. dílkas.
156. gyócs (gyolcs) leiiwvand: r. d'ovc, doc.
157. gyöngy perle: r. dond'.
A kosaid d'ond'ovd
Sdma verclúvcova. Golov. III, 493 (1).
Vagy: TCiká 'in byla jak dond'bíla. Saját gyűjteményemből.
158. győzni im standé sein: r. dívzavati.Perebacte cesni lude, bo híj ahá, ne d'ivzuvu.
159. Hajó schiff: r. hajiiv.
160. halász íiseher: r. halas. Vegyesen fordul elő rybarj-Y&L
161. hám pferdegeschirr: r. ch%ml.. Ide tartozik: chamati =
befogni a hámba.
162. hámfa zugscheit: r. hamfá.
163. hamis falsch : r. hamisnyj. Ide tartozik: hámisstva =
hamisság.
164. hámor hammerwerk: r. hamar.
165. hant rasen: v. hanta. Határdombot jelent.
166. hánytató brechmittel: r. hantdtüv.
167. háti kosár tragkorb: r. háti kosár..Munkács vidékén
divatos.
168. hazudozni oft lügen: r. hazudozlavati. Szükség nem
volt rá, de így czifrább.
18*
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169. hetivásár wochenmarkt: r. hetivásár.
170. heverni faulenzen: r. heverjaváti.
171. heverős liegend: r. heverjüvsmjj. Mind a kettőre van
megfelelő rutén szó.
172. hiába vergebens, umsonst: r. hijábá. Nagyon kapós;
lásd győzni mellett a példát.
173. hintó kalesche: r. hintiiv.
174. hír gerücht, ruf: r. hérj. "Nagyon sok a pártolója. Ide
tartozik : kéreti = hírleni; izhéréti = elpusztulni, elveszíteni.
Elöljárókkal összetéve igen gyakori.
175. híres berűhmt: r. héresnyj.
176. honvéd r. honvéd, hónvedá.
177. hóhér scharfrichter: r. hovhérj, hovherá.
178. hordó fass: r. hordüv, ord'ív. Golov. II, 280 (64).
179. hunczut húndsfott: r. huncut.
180. húszas zwanziger : r. husas, husaéik.
Teperj idu s Krecunová
Tá husasik mínu. Golov. II, 428 (563).
Vagy : To ne skadá husas dati
Fajníj maladicjí. Golov. III, 431 (191).
181. Inas bedienter, lehrjunge: r. inas ; inasiti = inaskodni.
182. ispán gespan: r. ispán. Visszakölcsönzött szó, ha
ugyan az ispán zupán-tól ered.
183. itcze die halbe (maass): r. icjá.
Unesu ty, Zóna mojá,
Jednu icju pivá. Golváczkij III, 237 (110).
184. Jámbor fromm, sanft, zahm : r. jámharnyj. Ne büjtesja
ho, du£e jámharnyj.
185. járás bezirk: r. járás.
186. járásbíró bezirksrichter: járásbérőv.
187. járó (hely): r. járiiv. Eendesen rést jelent a sövényen,
a melyen a háziállatok átjárnak a szomszédba.
188. jószág vieh: r. jöság. Ugyanezt jelentik chudobá és
marha.
189. juhász scháfer: r. juhás. Igen elterjedt szó; Galicziában is ismerik.
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Zapiskaj, zadurkaj
. .
Miij milyj juháse. Golov. II, 23i2 (73).
100. Kalap l m t : r. kalap. A kalapnak több neme van a
ruténban, jelesül: kleban, krysana ós kápel'uch, a kölcsönzött szó
minden finom kalapot jelent. Igen gyakori szó.
Ci jesj mi uvilá zá kalap pérecko? Golov. III, 422 (177).
Vagy lásd & forgó mellett idézett példát.
191. kalapos hutmacher: r. kálápas. A kálápas akár dur
vább kalapokat is készíthet.
192. kályha kachel: r. kal'ha.
•193. kancsó krug : r. kancüv.
194. kandalló kamin: r. kándálüv, kándálüvka. Mind a
három szó a müveit osztályoktól ment át a néphez.
195. kantár halfter: r. kantár, kantárj.
Cervenyj kantárj, sivyj kon.
Pol'ubiv jem d'ívca, Boze moj. Golov. III, 434 (204).
196. kapás hauer: r. kapás.
197. kapocs heftel: r. kápcá. Ide tartozik: kápcáti =
kapcsolni.
Bo ná mojem bocku sábla pri kápcáná. Golov. III. 116 (40).
198. kapó (labdajáték neve): r. kápüv.
199. karfa lehne: r. kárfá.
200. karika ring: r. káriká.
201. karikás hetzpeitsche: r. karikás.202. kártyázni karten spielen : r. kartazlováti sja és kárt
jhráti.
203. kaszálló (rét): r. kásállüv, kásálüv.
204. k a s z á s máher: r. kásás. Kaszás csillagot is jelent.
Az eredeti szó kasecj, de a magyar képzővel való kásás is nagy
ban járj a.
205. katona sóidat: r. kátuná, kátoná.
Sce *m sjá ne zverbovál,
Uze 'm kátoná cok. Golov. III, 121 (48).
Ide tartozik: kátunstva = katonaság; idti u kátuny = Kato
nának menni
206. kavardálni oft umrühren: r. kavyrdáti.
207. kefe bürste: r. kefá. Kefaváti = kefélni.
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208. kenőcs, kenő sa ] be: r. kenöc, kena. Főleg összetételek
ben fordul elő, m i n t : sekerkenöc, hajuskena. Helyenkint a szerbek
is használják, a mint viszont a magyarok a kulimáz-t.
:•• 209. kerítő (kerülő): r. kerejtiiv. Csősz, erdőkerülő értel
mében.
Jáká bílá saracecka
W Ta, na kerejtavi. Golováczkij IV, 407 (60).
210. kert garten: r. kert.
211. kertész gártner: r. kertes. Nagyon gyakori mind a kettő.
212. kés messer: r. késák, több más «kés»-szó mellett.
213. kesely bunthaarig: r. keselistyj. Nagyon gyakori.
214. keserves bitterlicb: r. keservesnyj. A keserű állapotot
nélküle talán ki sem lehetne kifejezni.
215. kétszeres mangkorn: kétsereská.
216. keverni zum zweiten male ackern: r. kiverjováti.
217. kisasszony früulein: r. kisásonká, kisásonká. Egyedül
uralkodik.
218. kis kert: r. kiskert.
U kiskert'i saláta,
Krásná d'ívka boháta. Saját gyűjteményemből.
Vagy : Pakrejdecká tri verchi,
Vcera vecár z kiskerty. Golov. III, 426 (190).
219. kivánni wünschen: r. kivenavati.
220. kocsi kutsche: r. kocijd, kociha.
221. kocsis kutscher: r. koéis.
Oj papava Marisa,
Pal'ubilá kocisá. Saját gyűjteményemből. Vagy Golováczkij.nál: IV, 422.
222. konda sauheerde: r. kondd. Jelentménye módosul, a
mennyiben a ruténban nem csürhét, hanem kandisznót jelent.
223. kondás sauhirt: r. kondás. Kondás ödalam, a svini
sejelam. Vagy pedig: Isav kiin arsagam pa vágású, á zá nim kon
dás z fésov, á svíní sijelam. Ugocsában. Nagyon ismert szó, épp
úgy mint az eredeti svinárj.
224. kopó jagdhund: r. kopiív, kápüv.
225. koporsó sarg: r. koporsüv. A festett koporsó koporswv.
A nem festett csak : derevisce.
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226. korcsmáros schenkwirth: r. korémáros; az eredeti
korémar) is használtatik még.
227. korhely sáufer : r. koriul.
Ne ehod'ty dívoéka, korhelem, korhelem. Golov. III, 427 (193).
228. kórság sucht: r. köság, kösák. Mindennapi szó.
229. kostök takaksbeutel: r. kostük.
230. költeni ausgeben, verzehren: r. keltaváti. Több érte
lemben, úgy mint a magyarban, a mennyiben á rutén is nemcsak
a pénzt költi el, hanem az ételt is.
231. költség ausgabe, kosten: r. keiéig, kel'éik.
Teperj by nam sjá bráti do svítá, tá nam treba ná ketcik
dudküv. Golov. IV, 422.
232. kövér fett: r. kiverjnyj ; kiverjná zeml'á = kövér föld.
233. követ der abgeordnete: r. kivet.
234. követválasztás wahl: r. kivetválástás.
235. kurta kurz : r. kurtyj.
236. Láb fuss: r. lába. Az embernek van noha-ja,, a többi
állatnak csak : lába~-]&; bár a népdal azt tartja, hogy:
Aj chvat zaba ta za labu,
Ta na pisku vddrjsjá. Golov. II, 444.
Vagy : S^dkij tdkij chromolaba
Trjáse za d'ívkámi. Golov. II, 426 (550).
23.7. lábas : r. lábas. Minden lábas serpenyőnek lábas a neve.
238. lakatos schlosser: r. lákátas.
239. lámpás laterne : lámjiás.
240. lapos flach: r. lápas, lopus (fláche); lapusistyj, lápusistyj.
Puséa kona va stávu,
A kün po lopusu. Golov. II, 443. •
241. laska nudeln : r. láská.
242. legény bursche : r. légin, led'in.
Nádo mnoju molodaju
Dvá legíni bjutsjá. Golováczkij III, 219 (85). Galicziában is
ismerik.
243. lencse linse: r. lenéá.
244. lógatni in schwingung setzen, schlenkern: r. lőgáti.
245. lógós beipferd : r. lögösnyj.
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246. lomozni unter einander werfen : r. lomozavati, lomozlaváti.
247. Magyar ungar: r. mád'dr.
248. májas leberwurst: r. májas.
249. makkos (makkal beültetett hely, fiatal tölgyes): r.
mákaé.
250. maradás das bleiben: maradás. Ne májeé tuj maradás.
Közbeszéd.
251. marha vieh: r. marha.
252. marokvas achsenblech: r. marakvá-é.
253. mártani tunken, tauchen: r. mártaváti.
254. mártás sauce : r. martai.
255. méltóságos hochgeboren: méltóságáé, mcltoságaényj,
256. ménes gestüte, stuterei: r. mineé.
257. mentség ausweg: r. menőig.
258. méreg gift: r. mireg.
259. mérés (megmért föld, kimért rozs stb.) : r. mireé.
260. mestergerenda querbalken, dur'chzug : r. mestergerenda.
Használtatik még: meéterniejá.
261. mesterség handwerk: r. mesteréig. Szélesebb elterje
désnek örvend, mint a remeslo.
262. meszely seidel: r. mesél'.
263. mindjárást sogleich: r. mindaráét.
264. mosogató spülgefáss: r. mosogátüv.
265. mulatni sich unterhalten: r. mulátováti, midátlaváti.
266. mulatság unterhaltung: r. muláccág.
%67. mutató zeiger: r. mutátüv.
268. Nagyságos hochgeboren: r. náccágoé, náccagaényj
naccágoéká = nagyságos asszony.
269. napló tagebuch: r. nájd'dv. Tám stújit' u náplovi.
270. napszám tagarbeit, taglohn : nápsám.
271. napszámos taglöhner: r. napsámoé.
272. nemes edel, adelig: neméé, riames (Ugocsában).
273. Nyakravaló halstuch: r. nákráválüv. Szükség ugyan
nem volt rá, de a czifra beszed el nem lehet nélküle.
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274. nyakló halsriemen; r. nákliiv.
275. nyalka geputzt: r. ndlká, nálkástyj, nálkánistyj.
Ne biidujá kálam brysti.
Musit' mene milyj resti,
Valikami kájlástymi,
Zd legínmi ndlkástymi. Saját gyűjteményemből.
276. nyargalni rennen : r. nárgálaváti.
277. nyerni gewinnen : r. nirjaváti.
278. nyereség gewinn: r. neresig.
279. Nyir, Nyírség: r. N'érj.
280. nyomtatni austreten lassen : r. mintetlováti.
281. Olaj öl: r. áldj.
282. oldalas rippenstück: r. ödalas.
283. orgona (syringa vulgáris): r. arganá, argany,
284. ország land, staat: r. arsag. orsag. Országot is, meg
országutat is jelent.
Sta viin ut'ék, sto ut'ék
íz orsagu svojeho. Golov. III, 132 (67).
.285. Pajtás kamerád: r. pajtás. Ide tartozik: pajtaska =
nőpajtás ; pdjtdsiti = pajtáskodni.
Oj tdrn pajtás, podojmi,
Skoda mojej pokrejti. Golov. III, 426 (190).
Vagy : Pej pajtás palenkw
L'ubl'u tifrájirku.
Saját gyűjteményemből.
286. palacsinta pfannenkuchen : r. pálácintá.
287. palacsintasütő: r. pdlácintásütöv. Mind a kettő a mű
velt osztály konyhájából került a nép közé.
288. palánk planke: r. palánk, palának.
289. pántlika bánd : r. pántlik.
. Suf pa nej pántlicki
Jak ná nebi zvizdocki. Golováczkij IV, 423.
290. paprika : r. páprigá.
291. párna polster: r. párna.
292. patyolat feine leinwand : r. jiátolat, fát'olat.
293. pedig aber : r. pedég.
294. pengő achsenring: r. pengévka.
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295. pergelni brennen, rösten : r. pergelaváti.
296. pergő' glöckchen : r. pergüv.
297. piczi, picziny, piczinke sehr klein: r. picjinkyj; picjindyj.
298. pipás raucher; r. pipás.
299. pipaszár pfeifenrohr: r. popisárá, pipasára.
300. pipavájó pfeifenráumer: r. pipaváj.
301. plajbász bleistift: r. plájbás, fiajbás.
302. polgár bürger: r. pögárj.
Ne jedná pögárjká
Zá pögárjom pláce. Golov. III, 549 (24).
303. pohár trinkglas : r. pohár, puhar.
Puháry spovnájte
Druhim padávájte. Golov. III, 506.
Ba cei'vena vina
U paliárji skácc. Golov. II, 549 (24).
304. pohárszék kredenz: pahársék.
305. posta die post: r. pastá. Postát s olykor postamestert
is jelent.
306. pótolni ersetzen : r. pötalaváti.
307. pótlék (p. adó) nachsteuer: r. pótlék.
308. potyka karpfe: r. pat'ká.
309. próba probe : r. prabá.
310. próbálni probieren: r. p>röbálavati.
311. prókátor advokat: r. prökátar.
312. Ráadás zugabe: r. rádás.
313. rabolni rauben : r. ráblaváti.
314. rakás haufe : r. rakás.
315. rántani einbrennen (pl. geraüse): r. rántaváti.
316. rántás einbrenn : r. rántás.
317. rántotta (rátotta) eierspeise, eierschmalz: r. rátatá.
318. ráspoly holzfeile, raspel: r. ráspii.
319. rekesz, rekeszt abgesperrtes fach : r. rekest.
320. reszelni reiben: r. resel'aváti.
321. reszelő reibeisen : r. resel'iiv.
322. rét wiese : r. rét.
323. rojt franse : r. rojtá. .
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324. rovás kerbstock : r. ravás.
Ja sjá mávu z ravasam:
. : .
Pride gazda z bötkásam. Saját gyűjteményemből.
325. rőf elle: r. réf.
:
326. rúd deichsel: r. rud.
327. Sáfár schaffner: r. sáfárj; sáfáriti = sáfárkodni.
328. saláta salat: r. saláta.
U kiskerü saláta. Saját gyűjteményemből.
329. sámfa stiefelholz: r. sámfa. Idetartozik: sámfováti =
sámfázni.
330. sarkantyú sporn : sárkántíiv.
Ali cizmy ne ripili,
Sárkániavy ne dzvinili. Saját gyűjteményemből.
331. sárkány drache: r. sárkán.
332. saroglya schragen: sárágli.
333. sarok, sark angel, thürangel: r. sárká.
334. sáska heuschrecke: r. sáska.
335. serpenyő pfanne: r. serpenüv • serpinká.
336. sódar schinken : södyrj.
337. sógor schwager: sógar. Ide tartozik: sögarina = sógorné,
sögarstva = sógorság.
338. sopánkodni klagen: r. süpátisjá.
339. sor reihe: sar. Ánu lem zá saram. Közbeszéd.
340. sorozás registrirung (rekrutirung): r. sorozás.
341. spárga spagat: spárga. Ruhaszárító kötelet jelent.
342. Szabó schneider: sábiiv.
Nesi da sábová, sábiiv ti rozpustit'. Saját gyűjteményemből.
343. szakács koch: r. sákác.
344. szakajtó backkorb : r. sákájtüv, sákájtüvká, sákástüvká.
345. szakmány tagwerk: r. sákmán.
346. szállás quartier: r. sáláé.
347. szamár esel: r. somár. Golov. IV, 416.
348. számadó rechnungsleger : sámádüv.
349. számolni rechnen: r. sámalaváti.
350. szánni bedauern: r. sánaváti.
Dabrá tata írná, sta mu£á sántije. Golov. III, 409 (153).

288

CSOPEY LÁSZLÓ.

351. szár (csizma-szár) stiefel-röhre: r. sara.
352. szárcsa blassente: r. sarca.
353. százalék procent: r. sázalik.
354. szeglet: r. segelet. Háromszögű kendőt is jelent.
355. szegény arm: r. segin. A segin chiulabnyj vzjav ta i
perevez. Golov. IV, 420. — Szegény legény — segin légin.
356. szerszám werkzeug: r. sersámá.
357. szerteszéjjel überall herum, zerstreut: sertescjel. Svini
razyjslisjá sertesejel pa hátárjí. Közbeszód (beregmegyei).
358. sziget insel: r. sihat.
359. szobaleány stubenmádchen : r. sobajánká.
360. szolgabíró stuhlrichter: r. sögábirüv.
361. szokás gewohnheit: r. sachtás; sachtaváti = szokni.
362. szorítani pressen : r. suritlaváti, suritaváti.
363. szükség noth : r. sukség.
364. szurdék schlupfloch, winkel: r. surdék.

365. Tábla tafel: r. tábla.
366. táblázni (be-t.) intabulieren: r. táblázaváti, zátáblázaváti.
367. tálas schüsselschrank: r. falai.
368. tálka schüsselchen: r. tálka.
369. talp sohle: r. talpa. Talpavati, tálpovác = talpalni.
Dálo sebe talpovac
£eby malo táncovác. Golov. III, 425 (184).
370. talpalás das sohlen: r. talpalás, tálpavas.
371. talpalni besohlen: r. tálpálaváti, talpavati.
372. táltos (t.-ló) zauberpferd: r. tátas.
373. támadni fneki támadni): r. tamedlavati. Hegyes vidékeken használják (Tyuskán pl.).
374. tanács rath : r. tanáé.
375. tanácsos rath, rathsherr: r. tánácas.
376. tányér teller: r. tánir. Csak czifra beszédben.
377. taréj spornrádchen: r. táreká.
378. tárgyalás verhandlung : r. tárd'alás.
379. tárgyalni verhandeln: r. tárd'álaváti.
380. telek grundstück: r, telek.
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381. telekkönyv grundbuch, kataster: r. telekiina (telek
könyvi hivatal).
382. temető friedhof: r. tenetüv.
Oj kukálá zázulejká
Tá na tenetoví. Golov. IV, 497 (50).
383. tengely achse : r. téngél.
384. tézsla zugstange, hilfsdeichsel: r. tézlá. Visszakölcsönzött szó.
385. tengeri kukuruz: r. tengericjá, kendericjá.
386. tiltani verbieten : r. tiltaváti.
387. timsó alaun: r. timsiiv.
388. tiszt officier : r. tist.
389. tiszttartó hofrichter, verwalter: r. tistártüv.
390. tokány (eine fleischspeise: geschmortes schaffleiseh) :
r. takán. (A ruténban kukoricza-liszthöl készült gombóczot jelent.)
391. toldani zusetzen, anstücken : r. tödaváti.
395. toldás das zusetzen: r. tödas.
393. topánka schnürstiefeZ: r. tapánka.
394. tölcsér trichter: r. tivcárj.
395. töltés damm: tüvtes.
396. törvény gesetz : r. tiirven.
397. törvényszék gericht: r. türvensek, tiirmhísek.
398. trombitás trompeter: r. trumbitás.
399. tromf trumpf: r. tronf, tranf.
400. Unni überdrüssig werden: r. vnaváti. Legkinkább öszszetételekben, pl. návnaváti.
401. úrfi junker: r. urji.
402. ürmös wermut-wein: r. ümeá.
403. Vadászni jagen: r. vaddsiti, vadaska = vadászat.
404. vaczok láger : r. vacak.
405. vágás schlag (holzschlag): r. vágás.
406. vágókés hackmesser: r: vágókéi.
407. vakolni maltern, mit mörtel anwerfen: r. vakalavati,
vákaváti.
408. válasz, választ antwort: r. válási.
409. választás wahl: r. válástás.
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410. választani wáhlen: r. vdlástaváti.
411. választmány ausschuss : r. valastman.
412. valós geeignet: r. vdlösnyj.
413. varga gárber: r. varga.
Ne jjtíjdem za varga,
Závaruj na boáé. Golov. III, 251 (132).
414. vármegye komitat: r. varmed'á. Ide tartozik: varmescina — megyei munka; vdrmecjkyj — megyei.
415. vásár markt: r. vasár. Ide tartozik: vásdravdti =
vásárolni.
416. vasmacska anker: r. vásmacka.
417. vég ende: meg van tartva egy falu nevében: Rasvégava = Orosz vég (Munkács mellett).
418. véka scheffel: r. víka.
410. viganó frauenkleid : r. vígan.
420.
421.
422.
423.

Zacskó beutel: r. záckiiv, ídcküv.
zseb sack, tasche : r. zeb.
zsebbevaló sacktuch : r. zebevalöká.
zsúp schaub (stroh): r %up.

Az itt felsorolt 423 szóhoz csatlakoznak még azok, a me
lyekkel a rutén paraszt háziállatait szokta megnevezni. De ezen
elnevezések is fogalmas szók, mert bizonyos jegyek kívántatnak
meg, hogy a házi állat ezt vagy azt a nevet kapja.
Kezdem az ö k ö r neveinek felsorolásával, a mennyiben a
rutén parasztnak fő háziállata az ökör.
A magyarból átvett leggyakoribb nevek ezek:
1. Bimbó: r. bimbava.
2. Bodor: r. badara.
3. Bojt: r. bojté, bojta.
4. Csákó: r. cíikavá.
5. Csengő: r. céngéva.
6. Fakó: r. fákava.
7. Gyöngyös: r. dondosá.
8. Hegyes: r. hed'esa.

9. Kajla: r. kajla.
10. Körmös : r. kormosa.
11. Rendes: r. rendem.
12. Szarvas: r. sarvasá.
13. Szennyes: r. senesá.
14. Szilaj : r. sildjd.
15. Szőke: r. sivka.
16. Virág: r. virjagd, virága.

Ezek kétféle alakban használtatnak: 1. Tökéletesen magyar
alakban, tehát változtatás nélkül; t. i. akkor, mikor h í v ó l a g
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szólnak az ökörhöz, pl. ne hed'es! cále seúes ! stb. 2. Változtatott
alakban, ha nem hívólag szólnak az ökörrel, tehát: müj hedeia1,'
miij virjágá stb.
Virág nevet visel az olyan ökör, mely fehér színű ós fehér
szarvú; bodor-nsk fehér a színe, feketék a szarvai; fehér színű,
sárga szarvú -— csengő ; ha piszkossárga vagy fakós a színe, lesz
a neve fakó stb.
A t e h e n e k nevei nem igen mutatnak eredetiségre, mert •
rendesen csak nőnemű képzővel átalakított ökör-nevek; kivételt
tesz a «tündér» túndürá név, melyet a kiválóan szép, fehérszínű
magyar tehenek szoktak kapni.
Hátra vannak a 1 o v a k. A leggyakoribb magyar nevek
ezek: hársán, bátar, betár, bujdas, cillag, cilla, cinos, deres, kedves,
modár, sajö, sárga, sikra (cikra), tüzes, vidám. Összesen 15.
Minthogy az ökör-nevekből a fent közölt jegyzékben elő
fordul 2, a lovak neveiből szintén 2, a háziállatok nevei*) 27 szó
val szaporítják a magyar elemeket, a melyek száma e szerint
450 -re rúg.

Van köztük 436 eredeti magyar szó, 14 pedig visszakölcsönzött. A visszakölcsönzöttek ezek:
ablakas: ablak =: szl. oblok-ridk magyar s képzős szárma
zéka j ándál: magyaros alakja a szláv angel-nek, mely = gör.-lat.
angelus ,- szlávos alakja a ruténban: ánhel \ astalas: asztal = szl.
stol-tő\ | bika: m. bika = szl. byk, a-val megtoldva | cákánas: m.
csákány, megtoldva s képzővel | darab: m. = szl. drobj, drob \
gerenda : m. gerenda = szl. greda \ ispán : m. ispán = szl. zupán \
kapás'- m. kapás, ettől: kapa: v. ö. szláv kopat ásni | kásás: ín.
kaszás, ettől: kasza — szl. kosa \ karcmáros : korcsmáros, magy. s
képzővel megtoldva = szl. krcmárj \ párna: m. párna == perina \
pipás: pipa& szláv útján került idegen szó (Miklosich, Slav. El.
391 sz. | teÜá: m. tézsla = szl. (tót) iazadlo.

'•'•') Egyéb háziállatokat (sertést, kutyát, macskát stb.), kivéve a kutyát,
néni igen szoktak néven nevezni; a kutyát pedig rendesen rutén, kivétele
sen német nevekkel hívják.
•
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Továbbá van még egy nevezetes kölcsönzés, melyről eddig
nem szóltunk, s ez a magyar s (s) k é p z ő n e k átvételében áll.
A szláv nyelvekben s mint képző nem szerepel, míg a ruténban
igen gyakori. Például: jama-hól ja más ; bötká-ból bötkás ; varat
bői vártáé stb.
Fentebb mar megérintettem, hogy a rutén nyelv a magyar
tól sok i g é t is vett át, összesen vagy 50-et. Érdekes, hogy ezen
igék közül többet megtalálhatni a t ó t nyelvben -is, mint magyar
eredetű kölcsönszót. Az igéknek ezen átvétele azt mutatja, hogy a
magyar nyelv a ruténra igen erős hatást gyakorolt és még folyvást
gyakorol. Pedig e dolgozatban nagyon keveset említettemxföl az
úgynevezett «disztingvált» beszédből, mely is abban áll, hogy az
illető beszéllő mentül több idegen — kizárólag magyar — szót
kever "beszédjébe. Ha feljegyeznök a ((disztingvált)) beszédben
előforduló magyar elemeket, az átvett magyar szók száma bíz
vást kitenné azt az összeget, melyben Miklosich a magyar nyelvbe
átment «szláv elemeket» megállapította.
Ezek után nem lesz talán fölösleges még a szerint is cso
portosítani a kölcsönzött magyar szavakat, a mint szakok vagy
fogalomkörökhez tartoznak.
1. T ö r v é n y k e z é s ós p o l g á r i é l e t . Ide tartoznak:
becsei, becselés, bíró, biztos, büntet, büntetés, csendbiztos, esküdt, fel
peres, főispán, járás, járásbíró, költség, követ, követválasztás, pótlék,
prókátor, százalék, szolgabíró, tanács, tanácsos, tárgyal, tárgyalás,
telekkönyv, törvény, törvényszék, választás, választmány, vármegye.
2. K a t o n a s á g : ágyú, fegyver, honvéd, katona, tiszt, trom
bitás.
3. M ű s z e r e k , g a z d a s á g i e s z k ö z ö k , h á z i e d é 
n y e k : ásó, balta, csákány, döböny, dugó, faragó, fatál, fedélke,
fejsze, ferhécz, findzsa, fiók, fogas, gyalu, itcze, kályha, kancsó, kan
dalló, karfa, karika, karikás, kés, lábas, lámpás, láncz, laska, me
szely, olaj, palacsintasütő, pengő, pohár, pohárszék, szakajtó, szer
szám, tábla, tálas, tálka, tölcsér, vágókés*, véka.
3. I p a r o s o k , i p a r i s k e r e s k e d e l m i c z i k k e k :
ablakos, akó, antalag, asztalos, bádog, bádogos, bagaria, bakancs,
bányász, bársony, bocskor, bodnár, boltos, bugyiláris, bunda, czipó,
csnkor, czukrász, csengő, csiga, csipke, csiriz, csizma, csizmadia,
csutora, faolaj, fátyol, fodor, fogó, forgató (kilincs), forgó, gatya,
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gerenda, gabics, gyeplő, gyolcs, gyöngy, hám, hámja, hánytató, hintó,
hordó, inas, kalap), kalapos, kantár, kapocs, kefe, kenőcs, kocsi, kos
tök, lábas, lakatos, marokvas, méreg, mutató, nyakravaló, nyakló,
oldalas, pántlika, paprika, párna, patyolat, pengőké, pipaszár, pipa
vájó, plajbász, ráspoly, reszelő, rojt, rúd, sámfa, sarkantyú, saraglya,
sarok, serpenyő, spárga, szabó, szár, talp, tányér, taréj, tengely,
tézsla, timsó, topánka, ürmös, varga, vasmacska, viganó, zsebbevaló.
4) Á l l á s , f o g l a l k o z á s , t i s z t : árendás, bácsi, béres,
betyár, bitang, bojtár, czimbora, csikós, erdőbíró, fattyú, fazekas,
gazda, gulyás, gyilkos, halász, hóhér, ispán, juhász, kapás, kaszás,
kerülő (kerejtüv), kisasszony, kocsis, kondás, korcsmáros, korhely,
legény, mesterség, napszámos, polgár, sáfár, sógor, számadó, szoba
leány.
Vannak továbbá: ingóságok, ingatlanok, ételnemek, állatok,
ásványok, növények, ruhaneműek és dísztárgyak elnevezései, szel
lemi állapotot és tulajdonságokat kifejező szók.
Hogyan és mi módon kerültek be a magyar szók a ruténba,
arról bővebben szólani fölösleges. A törvénykezésnek pl. megvan
nak a maga mükifejezései, melyeket bajos lefordítani s így legczélszerübb azokat egyenesen átvenni. A mi pedig a házi eszkö
zöket, piperetárgyakat stb. illeti, ezek az intelligencziával való
érintkezés eredményei. Hogy concret esetet mondjak, több helyt
tapasztaltam, mint oktatja a pap-kisasszony a parasztlányokat az
egyes tárgyak neveire, hogy danolja velük a legújabb magyar
dalokat, ha győzi türelemmel, hogy megtanítsa rá őket; ha pedig
ezt el nem éri, lefordítja nekik a magyar szöveget, s a mit nem
tud ruténül visszaadni, meghagyja magyarul.
Hátra van még annak kimutatása, minő változtatásokat tett
a rutén a kölcsönzött magyar szókon. Egy pillantás a felsorolt
szókra arról győz meg minket, hogy legalább kétharmada változ
tatás nélkül került be a ruténba. Ezen körülményből azt lehet
következtetni, hogy ez a nagyobbmérvű szókölcsönzés az újabb
időkben ment végbe. — A magyar szókon tett változtatások a
következőkben foglalhatók össze:
1. A magyar ó és ő a dialectusok természetéhez mérten i-vó,
w-vá, ü-vé változott á t ; pl. biruv, birüv, biriv; cenguv, cengiiv,
cengiv stb.
2. A vocalisok harmóniája nem tartozván a szláv nyelvek
NYELVTUP. KÖZLEMÉNYEK. XYI.
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hangalaki sajátságaihoz, a rutén sem volt erre tekintettel az átvé
telnél ; pl. kefá, féná, fésá, d'áplüv, engedlaváti stb.
3. A magyar ö, ő és é helyett szereti a rutén az t-t (w.};
pl. ketefik, kivet, rif stb.
4. Egyes szavakon elkoptat valamit, pl. kösák (kórság);
másutt meg betold valamit, pl. ársáv (ásó).
5. A rokon hangzókat néha felcseréli; pl. báráccág, fáráccág ; plájbás, jíájbas.
6. Az e hangzót szereti i-yé (H) (é) erősíteni; pl. céngüv,
cperká, épen.
7. Mintetlavati = nyomtatni (rozsot stb.) jócskán elüt a
magyartól; úgy látszik, hogy nyomtat-hői előbb nimtat lett, s
ebből azután hangátvetéssel keletkezett mintet.
8. Egyes esetekben o-ból u lett: bogár-hói bugára; w-ből u :
csür-hől curj.
. 9. Az unni ige csak praefixummal: námiaváti fordul elő,
s azt mutatja, hogy M-ból v lett. Ennek oka a hiatusban keresendő,
melyet a rutén nyelv nagyon kerül. Efféle példát többet szolgáltat
a kis-orosz nyelv, a melyhez a rutén is hozzátartozik, pl. Sefcsenko Tárász egyik költeményében ez áll: I cuzomu návcájtesjá.
10. Az átvett magyar igetőkhez -avá-fti) vagy -lavá-(ti)
képző járul, pl. tárdal-avá-ti, enged-lavá-ti.
Befejezésül még meg kell jegyeznem, hogy a rutén nép
nyelvben a magyar elemek felvétele még folyvást tart s ilyeneket
évről-évre mind többet lehet benne tapasztalni.
CSOPEY LÁSZLÓ.

ISMERTETÉSEK ES BÍRÁLATOK.
Ahlqvist Ág., A finn nyelv rendszere. (Suomen kielen rakennus.
kinut Aug. Ahlqvist. I.) Helsingfors 1877.

Tat-

Ez a munka, mely nálunk ismertetve még nem volt, azon
búvárlatok eredménye, melyeket a szerző e téren az évek hosszú
során át tett. Az előttünk fekvő kötet első része a «finn nyelv rend
szerének)), és magában foglalja a névszók képzését és ragozását, s
a finn verstant. Ez utóbbi részszel azonban itt nincs szándékunk
foglalkozni, mert nem tartozik szorosan a nyelvtudomány körébe.
A bevezetésben elmondja a szerző, hogy a finn névszók mi
ben külömböznek más nyelvcsaládok névszóitól. Említi, hogy
némely nyelvben a főnevek és melléknevek alakjukra (képzésükre)
nézve is külömböznek egymástól, de az ugor nyelvek (Suomensukuiset kielet) nem ismernek ily külömbséget; ezekben sokszor
ugyanaz a szó főnév is, melléknév is, pl. marka nedves és nedves
ség | valkea fehér, világos és tűz. További bizonyítékul fölhozza,
hogy a fokozás, mely más nyelvekben csak a melléknév sajátja,
az ugor nyelvekben főneveken is előfordul; pl. a finnben: seinemmuksi közelebb a falhoz: seind fal | lapsem2>ana kisebb gyermek
korban : lapsi gyermek | rannempana közelebb a parthoz: ranta
part. Megvan ez a lapp nyelvben is, pl. cápeb ügyesebb, voltaké
pen «kovácsabb» : cáppe kovács = f. seppa, mely eredetileg kovácsot
jelentett, de ebből később az általánosabb«mester, ügyes» jelentés
fejlődött. Sőt a lapp nyelv a superlativust is képzi némely főnév
től, pl. oaivamus legfőbb ember: oaive fej. Ehhez kiegészítésképen
hozzátehetjük, a mit Ahlqvist nem említ, — hogy a magyarban
is lehet főneveket comparálni, mint: emberebb, gyermekebb, szégyenebb, rózsánál rózsább. De a főnevek ilyen fokozása nem csak az
ugor nyelvek sajátosságának tekinthető, mert előfordul az más
20*
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nyelvekben is, pl. a görögben; v. ö. ypuaoo /puatorepog, aranynál
aranyabb.
A másik sajátság, melyben a finn névszók eltérnek az árja
névszóktól, az, hogy a finnben nincs g e n u s . A természetes nem
jelölésére a finn nyelvnek külömbféle módja van ; így pl. az ismere
tesebb nagyobb állatoknak nemük szerint külön nevük van (úgy
mint a mi nyelvünkben is), pl. ori ménló és tamma kancza; más
kor meg a név elé valami nemet jelentő szó járul, pl. koiras kan,
hím és naaras nő-, nőstény | mies férfi és nainen (összetételben
nais-) nő, pl. mies-vieras férfivendég | nais-vieras nővendég.
Mégis van — úgymond A. — két eset a finnben, melyek
képzés által való genus-jelölésnek tekinthetők. Az egyik az isme
retes -tar képzővel történik, pl. Karhu-tar, Tolva-tar (a férfi-név
Karhu-nen, Tolva-nen), Ilma-tar, Ilonga-tar stb. A másik pedig a
-kko képzővel, pl. karjakko pásztorleány | linnakko városi nőlakos |
nuorikko menyecske J venakko orosz nő | virakko észt nő. Erre
azonban meg kell jegyeznünk, hogy a felhozott szók közül csak a
három utolsó jelent mindig nőt; a linnakko és karjakko masculinum
is lehet (v. ö. az utóbbira nézve Lönnrot szót., melyben első helyen
a «herde» pásztor és «nomád» értelmezés fordul elő, s csak máso
diknak a (dadugárdspiga, deja» (pásztorleány). Külömben is ilyen
szó alig van néhány, míg ellenkezőleg igen nagy azon -kko képzöjüek száma, melyeknek nincs femininum-jelentésük; valószínű tehát,
hogy a fölhozottak is csak jelző szavak, melyek mellől a jelzett
nőnév elmaradt, s így magukra vették a femininum-jelentést. (V. ö.
a -kko dimin. képzőt.)
A harmadik külömbség az, hogy a finn nyelvben nincsen
n é v e l ő . De már ott is megindult az articulus-képződés, a meny
nyiben határozatlan névelő gyanánt kezdik használni az erás (egy
bizonyos) és yksi (egy) szavakat, határozó névelőkép pedig a tárna
(ez), se, tuo (az) mutató névmásokat.
A finn nyelv tőszavai — mondja A. — úgy látszik eredetileg
kéttagúak voltak, s valószínű, hogy a mostani egytagúak is két
tagból vonódtak össze. A példák közt fölemlíti A. a f. kyy kígyó
szót is s ezzel a m. kígyó-t állítja össze; azomban ez tévedés,
mert a kyy magashangú, s így a mélyhangú kígyó szó nem lehet
megfelelője. V. ö. Budenz, MUgSz. 29. 1. m. kígyó (kégyó), kilgyó
— f. kaljame (nom. kaljain), kaljama.
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Ezen bevezetés után áttér A. tulajdonképeni tárgyára, a
n é v s z ó k é p z é s r e és ragozásra. A névszók származását (nominien synty) a következő rendben adja elő: A) Képzett névszók
(johdannaiset), még pedig: I. cselekvő- és levő-nevek (tekijiin-ja
olijannimid); II. cselekvési és levési nevek (teon-ja ölemuksennimiá);
III. tulajdonságnevek (omaisuutten nimia); IV. konkrét tárgyak
nevei (konkreetisten esineiden nimia): 1. homályos képzések (hamarid johtomuotoja), 2. eszköznevek (tekimen-nimityksid), 3. gyűjtőés csoport-szók (kollekiiveja ja ryhmdsanoja), 4. helyet jelentő
képzések (paikallisuutta merkitsevid johtomuotoja), 5. melléknév
alakú főnevek (adjektivi-muotoisia suhstantiveja), 6. kicsinyítök
(diminutiveja), 7. magánálló képzések (yksindisid johtomuotoja) ;
V. melléknevek képzése (adjektivien johto): 1. homályos képzések
(hdmdrid johtomuotoja), 2. világos képzések (selvid johtomuotoja).
— B) Összetett szók (liitdnndiset).
A névragozásnál (nominien taivutus) szól először az esetra
gozásról (sijoitus), azután a fokozásról (vertailu).
Ennek az aprólékos felosztásnak természetes kifolyása az,
hogy egy és ugyanaz a képző előfordul néha három-négy helyen
is, külön jelentéssel, s A. mindannyiszor külön képzőnek is veszi,
mintha nem akarná elismerni, hogy ugyanegy képzőben különféle
jelentésben' árnyalatok lehetnek egyesülve. Innen van azután az,
hogy munkájából nem tudhatja meg az olvasó, mely egyenlő
alakú, de külömböző jelentésű képzők tartoznak együvé, s mi
lehet a képzők eredeti alakja és jelentése. Azt hisszük, hogy ezt
maga a szerző sem kutatta kellőképen, mert külömben okvetetle
nül más csoportosítást nyújtott volna; azt a dolog természete hozza
magával. De ezt nem megrovásképen mondjuk, mert nekünk nem
feladatunk azt fejtegetni, hogy mikép kellett volna a szerzőnek
eljárnia, hanem csak azt, hogy mikép járt el valójában.
Vegyük tehát a munkát úgy a mint van, és látni fogjuk,
hogy ez hosszú búvárlatok, szorgalmas gyűjtögetés és mély átgon
dolásnak szigorú rendszerbe szedett eredménye, melyben vannak
ugyan hiányok és hibák, de azt senki sem vitathatja el tőle, hogy
a szerző helyes alapra, t. i. hamisítatlan, pontos adatokra épített;
azért müve a gondolkozó nyelvészre nézve minden bizonnyal
nagybecsű. E czikkecskének nem czélja kivonatát vagy bővebb
ismertetését adni a munkának, hanem csak néhány oly dolgot aka-
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runk itt kiemelni és megbeszéllni, melyekre nézve a mi vélemé
nyünk eltér a szerző véleményétől.
Mindjárt az első nomen agentis képzőhöz (-ja) egy kis pót
lással járulhatunk. A szerző ugyanis említi, hogy ez a képző meg
van a «nyugati» finn nyelvekben és a «keletiek)) közül a mordvin
ban ; azt nem említi, hogy előfordul a zürjén-votjákban, vogulosztjákban, cseremiszben és magyarban is, még pedig oly alakban,
mely a finn dialektikus alakokhoz nagyon közel áll. A mordvin
ban szerinte a képző alakja -ai vagy -i; de az -ai (<.aj^-ban
tkp. csak -j a képző, míg az a még a tőhöz tartozik, pl. salaj tolvaj :
sala-j és nem sal-aj.
A. nézete szerint a -ja és -va nomen verbale képzők közös
eredetűi k lehetnek, mert a ;' és v néha váltakozik. És ha más alak
ját nem ismernők ezen két képzenek, bátran elfogadhatnók A.
véleményét, annál is inkább, mivel magukat a képzőket is sok
esetben föl lehet cserélni, s jelentésükre nézve meglehetős közel
állnak egymáshoz. Azomban tekintetbe véve a többi rokon nyel
veket, egészen más eredményre jutunk ; nevezetesen a vogul-oszt
ják -p alak, de maguk a finn dialecticus alakok is (-pa, -pii; liv,
vepsá -b) arra mutatnak, hogy a -va, -vei eredetibb labiális explosivából (•]>) fejlődött, míg a -ja, -já-re nézve a vogul, sőt egyes
finn alakok (-ga, -he, vepsá -ge) is eredetibb gutturalis explosivát
(-g) sejtetnek, s ezek után a -va és -ja közös eredetéről le kell
mondanunk.
A -ja változatául említ egy -jo (-io) alakot is, pl. olio levő
sikiö magzat, e. h. dija, sikijd, mely alakban csakugyan elő is
fordulnak. (L. alább az -io képzőt.)
A deverbalis és denomihativ képzőket A. nem választja kü
lön, s így nem szabad csodálkoznunk, hogy a deverb. -ja képzővel
egy rovatban találjuk a denom. -mm (-mys) képzőt, pl. karsta-mus
«karstassaja noessa elává ihmineno (piszokban és koromban élő
ember): karsta piszok | aitomus kerítés: aita, u. a. Ezen -mus
(-mukse) képzőt A. a -ma diminutiv képző és -kse összetételének
tartja, és úgy magyarázza, hogy az a a -kse befolyása alatt válto
zott n-ra; de van-e arra példa, hogy a -kse előtt álló a átváltozik
a-ra ? A. egyét sem említ, s mi sem ismerünk olyat, azért azt
hisszük, jobb a képzőt így tagolni: m-u-kse; az -HÍ ugyanaz a
dimin. képző, mely pl. az -ime, -jame (ava-ime, asu-jame) képző-
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nek utórészét teszi; az -ukse kettős dimin. képzőt pedig ott talál
juk a kaulukse nyakravaló, sormukse gyűrű stb. szavakban. Azt is
téves állításnak tartjuk, hogy ez a képző rendesen a többesi tőhöz
járul, mint A. mondja, a -mus előtt álló -i-t (pl. huorimus kurválkodó: huora kurva) többesi képzőnek tartván. Nézetünk szerint ez
az <i dimin. képző, v. ö. Musti, Halli (kutyanevek): musta fekete,
holla fagy szavakból; ras-i-kka borjú: vasa szóból stb.
A -lo' képzővel képez a nyelv megvetést kifejező szavakat,
mondja a szerző, pl. hupelo dőre, féleszű, tökfilkó, stb. Példái közt
előfordul untelo álomtáska (Lönnrot: «sömnaktig menniska» stb.)
is, de ez véleményünk szerint nem tartozik a -lo képzős szavak
rovatába. V. ö. untio és untelias álmos: untele- igétől; az untelo
valószínűleg ennek az igének < o képzős nomen verbaléja. A mi
jelentését illeti, kiegészítendő melléje egy alapszó (ihminen ember,
mies férfi stb.), melynek az a nomen verbale jelzőszava. Hogy a
nomen acti előfordulhat ilyenképen, arra nézve például szolgálhat
a viettelys szó, melynek eredeti jelentése: «elcsábítás», de járja a
, «csábító, csaló, áruló» értelemben is, valószínűleg egyszerűsítve
ebből: viettelys-mies, tulajdonkép «csábítás-ember».
A -kko képző (pl. sutikko csók, yökkö denevér) A. szerint a
piüillikkö főnök, vezér szóban az adessivushoz járult. Van még egy
ily képzésű szó, melyet a szerző nem említ, t. i. maallikko, világi
ember, laikus. Lehet, hogy mind a kettő újkeletű szó, mert Eenvall szótárában (Abo, 1826) nem találhatók; de azt az állítást
semmikép sem lehet elfogadni, hogy az adessivusból vannak ké
pezve. Sokkal egyszerűbben lehet ezeket magyarázni. A paallikkö-re
nézve Lönnrot helyesebbnek tartja a paálikkö alakot, és szerinte
ennek alapszava: pááli (tő: páiile) fölső rész, fölszín («det öfra,
liige ofvanpá, öfra sidan»). Lehet, hogy igaza van, de lehet az is,
hogy az a két szó így tagolandó : paa-ll-i-kkö, maa-ll-i-kko, s hogy
az -11 ugyanaz az összezsugorodott közvetítő szó, mely a -llise
képző első részét teszi (pl. páállise, maallise.) A mi a -kko, -kkö
képző elterjedtségét illeti, A. megemlíti, hogy a finnen kivül meg
van az észtben, livbén, vótban és lappban, de a többi rokon nyel
vekről nem szól, pedig azokban is megtalálható.
A -kka, -kko képző változatának tekinti a -kas (-kkaha) kép
zőt is: asukas lakos, tulokas jövevény, mostanjött. Nézetünk szerint
azomban ez ugyanaz a képző, mely megvan a lihakas húsos, voi-
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makas erős stb. szavakban, s melyet A. alább (127. §.) a kanssa
«-vel» szóból származtat, melyet ismét a kasa rakás szó változa
tának tekint. Budenz, MUgSz. 5G. ezt a képzőt egyeredetűnek
tartja a m. gazdag (kazdag) szó alapszavával, s véleményünk sze
rint ez helyesebb magyarázat, mint az Ahlqvisté. Nem is értjük,
mért tárgyalja A. a -kas képzős szavakat több külön helyen, egy
mástól elkülönítve, holott pl. a 21. §-ban említett asukas, talokas,
ajokas (kocsisió, munkásló) szavak képzésükre nézve semmit sem
külömböznek a 102. §-ban fölhozott istukas (elültetendő növény
csira) és pistokas (egy ostornem) szavaktól, mert mind ugyanazzal
a képzővel, ós mind egyforma nomen verbaléból vannak ké
pezve.
A -kse képzővel alkotott rokonsági nevekről, pl. veljckset
fitestvérek, serkukset unokatestvérek, a szerző nem tudja egész bi
zonyossággal megmondani, vájjon lehet-e ezeket többről is mint
kettőről használni. Mi azt hisszük, hogy lehet; mert ha nem csa
lódunk, több ízben hallottuk a nép ajkáról is úgy használva ;
egyébiránt v. ö. Kivi: „Seitsemán veljestá" -— a hol hétről van
használva ez az alak.
A nomen actionis és acti képzők sorozatát a következő meg
jegyzéssel vezeti be a szerző: «Altalános megjegyzésképen említ
hető, hogy ebben a képzés-csoportban sok oly alak található,
melyek a helyet jelentő képzések közt is előfordulnak és a melyek
ben a hely-jelentés, úgy látszik, régibb, mint a cselekvésé. Mint
hogy t. i. a finn nyelvnek tudvalevőleg nagy hajlama van arra,
hogy a helyviszonyokat hangalakilag és külön formákkal fpjezze
ki, valószínűnek is tarthatni, hogy a cselekvés-nevek nagy része
először a cselekvés helyét jelentette, s csak később kapta mostani
jelentését.)) — Álljon ez itt most minden megjegyzés nélkül; alább
majd látni fogjuk, igazat adhatunk-e Ahlqvistnak, vagy nem. Most
térjünk át a szerzővel az egyes képzőkre.
A -ma, -ma nomen acti képző A. szerint nem egyéb, mint a
maa (föld) szónak rövidülése. 0 valószínűleg fennebbi theoriájából indul ki itt, csakhogy ez az állítás mégis" egy kis bizonyítást
kívánna, s azt hiába keressük a szerző művében. így odavetve leg
alább is merésznek kell mondanunk ezt a föltevést. — Továbbá:
a képző elterjedésére nézve azt említi a szerző, hogy megvan még
az észtben, lívben, lappban, mordvinban és vogulban is; de nem
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hozza föl a cseremiszt, zürjén-votjákot, osztjákot és magyart, me
lyekben szintén megvan.
A -minen (-mise) képzőt igy tagolja: -ma + nen. hol az a —
i-vé lett; de szerintünk helyesebb tagolás -m + ise, mert így nem
kell a—i hangváltozást föltennünk, míg a képző elemei ugyan
azok (nom. acti + dimin).
Az -nta, -nto képzőt, úgy látszik, egyszerűnek tekinti, holott
ez szemmelláthatólag egy frequ. -nt és egy nom| ac i <o képző
összetétele. Mi az -nto alakot tartjuk eredetibbnek, s talán nem
csalódunk, ha föltételezzük, hogy a finn nyelv is keresztül ment
— legalább részben — a hangemelkedés processusán, s így lett az
-ntobeli o-ból is a (-nta). V. ö. ou, melyben az o úgy hangzik,
mint a m. a pl. nouse-: nause, rouva: rauva.1)
Az <Lu, < o képzőt, úgy látszik, A. nem tartja azonosnak a
•va, -va képzővel, legalább nem említi; pedig ezeket majdnem
egész bizonyossággal azonosaknak lehet tartani az orosz-karjalai
alakok alapján, melyekben az < o , <.w-nak -vo felel meg, pl. tiedcivö (=tieto) tudás, magavo (=makuu) fekvés, alvás. A képző
elterjedtségét itt sem adja egész teljességgel, mert nem említi a
vogul-osztják, votják, cseremisz és magyar alakokat.
Az -io képző (pl. huomia föltünés, észrevevés; ansio érdem)
származásáról nem s: ól. Mi úgy hisszük, hogy ez sem egyéb, mint
a -ja képző változata (v. ö. fönnebb olio, sikiö), sőt talán a -jo
még eredetibb alak is mint a -ja, mert ez ugyanoly hangemelke
déssel keletkezhetett az előbbiből, mint az -nta az -nto alakból.
A mi a jelentést illeti, igaz ugyan, hog}r a -ja nomen agentis-képző,
de azért néha nomen acti-t is képez, mint pl. kuolia (kuolija) ha
lott, sikiö (sikija) magzat, tulajdonképen: nemzett stb. (v. ö. észt
kolja leiche, halott; vogK. yolp halott, voltaképen: haló, -p, nom.
agentis képzővel.)
A tulajdonság-név (nomen abstractum) képzője: -uute, A.
szerint, néha az abessivusi alakhoz járul, mint pl. armottuus ke
gyetlenség, saamattuus ügyetlenség, élhetetlenség. Ezt azomban,
azt hisszük nem lehet elfogadni; sokkal valószínűbb, hogy ezen
x

) A. tveri karjalai dialektusban a -ma, -ma képző is -mo, -mii alak
ban van meg, pl. luadimo — téka, tevés, tett (Máté 5, 32.), s mi valószí
nűnek tartjuk, hogy ez az eredetibb alak.
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alakokban vagy a fosztó képző egyszerűbb alakja van meg, vagy
pedig összevonás történt.
A homályos képzések közt találjuk a -na és -ts képzőjü sza
vakat is, pl. páhkiná dió, jásen tag, íz. Ezek annyiban csakugyan
homályosak, hogy a finnben már nem érezni a képző értékét, de
a rokon nyelvekből lehet következtetni, hogy a -na és ~n nem két
külön, hanem egy, és pedig diminutiv képző. V. ö. mord. tástáná,
mdE. tescene dim. ebből: tástá, tesce csillag \ páhkiná: morA. j)ástd
és pástáná dió | jásen : mord. ázna, mdE. ezne, m. íz, cser. jezen,
cserM. égin.
A nomen instrumenti képzőjében: -ime (nom. -in) A. szerint
az i csak euphonikus kapcsoló, s maga a képző a -me, mely ere
detileg talán -ma volt. — A mi ezt a magyarázatot illeti, minden
esetre igen kényelmes dolog ugyan, euphonikus elemeknek tekin
teni az olyan nyelvi elemeket, melyeket máskép magyarázni nem
tudunk; azomban A. nem vette tekintetbe az <ime képző teljesebb
alakját, a -jame képzőt (pl. asujame, lakó; kasvajame és kasvaime
kinövés, kisarjadzás), mely nem képez ugyan kizárólag nomen
instrumenti-ket, de azért határozottan egy az <ime alakkal. Ennek
-ja-ját pedig már csak nem lehet euphonikus kapcsolónak tekin
teni. Azért sokkal helyesebbnek tartjuk Budenz magyarázatát,
mely szerint a -ja (<.i) a nomen verbale képző, a -me pedig diminutivum. (V. ö. Nytud. Közi. VI, 177. stb. 11.)
A collectiv -sto képző A. szerint így tagolandó: -se + to, me
lyek közül a 'se a melléknévi képző, a másik pedig a localis -to
képző. Ezzel annyiban egyetértünk, hogy a se-ben (illetőleg </se
ben, mert a képző tkp. nem -sto, hanem -isto) szintén az ismeretes
melléknévi (nomen possessoris) képzőt látjuk, a -ío-ban pedig egy
«helyet» jelentő szó maradványát: v. ö. IpS. kuosest és kuoscstak
pinetum (kuusisto; lp. kuosa = f. kuuse pinus) és IpF. nalmadak
mündung (nalbme), továbbá osztj. taga «hely». De nincs szükség
A. azon fölvevésóre, hogy a sto képző alapjául rendesen a többesi
tő szolgál.
A nuoriso ifjúság szóról — legalább a mi véleményünk sze
rint — helyesen következteti, hogy eredetibb alakja nuoristo volt.
Ugyané képzéssel magyarázza a puoliso «conjux, ehehálfte» szót is,
noha ennek már nincs semmi collectiv jelentése, — hivatkozván
a svéd fruntimmer (frauenzimmer)-re, mely azelőtt collectivum
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volt. E mellett még a m. asszonyság, rokonság (á= asszony, rokon)
szavakat lehet fölhozni, s így kitűnik, hogy a puolisto-ből vált finn
puoliso szakasztott olyan, mint a m. feleség..
A puolisko, vminek fele, szó képzőjét (-sko) A. orosz erede
tűnek tartja ; de mi azt hisszük, hogy az mégis finn képző, és
pedig változata a -kko diminutiv képzőnek. Ennek ugyanis van
-kko mellékalakja is (pl. punahko subrubidus, suurehko majusculus,
grandiusculus stbJ, s ennek változata lehet a -sko. V. ö erre.
nézve: iness. -hna (déli Pohjanmaaban) és -sna (-ssa); továbbá:
Idsnd jelen, ebből: lahe-nd, lahná. — Egyébiránt a puolisko (v.
-kka) szó képzésére nézve nem áll egyedül a nyelvben, mert ott
van pl. juuriska (=juurikka) kalaráb.
Most következnek a h e l y f é l ó t jelölő képzők, melyekre
különös figyelmet kell fordítanunk, hogy lássuk, vájjon megállhat-e A.-nak az a fönebU föltevése, hogy a nomen acti-képzők
eredetileg nomen loci-képzök voltak, amit onnan következtet, hogy
nagy részük most is szerepel mint nomen loci-képző. Lássuk tehát
ezeket egyenként.
A sorozatot A. a -ka képzővel kezdi, mely szerinte a követ
kező szavakban rejlik: sielld (sidlld, azaz: sikdlld) ott | tddlld (tdká-lld) itt | tuolla (Ingermanlandban: tuoalla: tuo-ka-lla) amott J
muualla (muu-ka-lla) másutt stb. Ez — megvalljuk — első lát
szatra igen plausibilis magyarázat, és az A. fölhozta adatok alap
ján csakis így lehet magyarázni ezen alakokat. Csakhogy vannak
még más adatok is, melyeket itt tekintetbe kell vennünk; s ezek
a következő szavak: sikdli oda, tákáli ide, mikdli hova (Kalev.
III. 28.) Ezek lativ alakok, melyekben világosan fölismerszik az
< i l a t i v képző (ugor -gg), és a si, td, mi alapszó, s marad azután
a köztük levő kai (eredb. gdl), mely Budenz magyarázata szerint
jóformán valami «helyeU jelentő szó. Ebből aztán kiviláglik, hogy
a sielld, tddlld, tuolla, muualla szavak nem így tagolandók : si-kdlld, td-kd-lld stb., hanem: si-kdl-nd, td-kálná, tuo-kal-na, muukal-na, tehát itt nem lehet szó 'ka (-ká), hanem csak -kai, -kai
képzőről, vagy helyesebben ragalapszóról. E szerint a tdkáláinen
idevaló, muukalainen idegen, szavak is így tagolandók: tá-kdldinen, mim-kala-inen, nem pedig: td-kd-ldinen-, mun-ka-laincn, a
hogy A. tagolja őket.
Nem fogadhatjuk el A.-nak abbeli nézetét sem, hogy ez a
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localis -ka képző megvolna az ilyen szavakban is: seisoalla állva,
álló helyzetben | istualla v. istuilla ülve, ülő helyzetben | saapuilla
jelen, kéznél. Az utóbbi még saajjuvilla-na.k is hangzik s így a saapuva nom. verbale (agentis)-tői valónak mutatkozik. A seisoalla-ra.
nézve már Eenvall (Lexiconjában) azt sejtette, hogy «vel casus
infinit. seisoa, vei contr. pro seisovalla*, s e sejtelemnek első felé
ben csakugyan meg is találjuk az alkalmas magyarázatot: hogy
t. i. seisoalla, istualla a seisoa', istuá1, infinitivusnak, azaz az ennek
alapját tevő nomen verbale-nak seisoa (e. h. seisota transl. seisoakse, kopottan seisoa' = infinitivus adessivusa. Mert így az istuallanak mellékalakja istuilla az istuta nom. verbalónak változatából
istute-ból fejtethető meg, a mely az istuen, istuesm gerundium ala
kokat szolgáltatja; azaz istuilla e. h. istuella.
A. ezután egész csomó képzőt sorol föl, melyek szerinte mind
a -ka változatai; nevezetesen: -kka, -kko, -kki, -kkehe \ -nka, -nko,
-nki | -ja, 'io \ -va \ -tta, -tto, -tti \ -nta, -nto, -nti, -ntehe. Föltéve,
de meg nem engedve, hogy ezen alakok egy -ka alak változatai
lehetnek, vegyük most őket rendre szemle alá. .
-kka, pl. Hotakka, Höljákka, Kohvakka, Viljakka stb. hely
nevek, ós nilakka, niljahka, nuljakka, Ujakká, jáátikká. Mi csak az
utóbbiakat akarjuk vizsgálni, mert a tulajdonnevek alapszavai
jobbára homályosak. — Nilakka, niljakka ~ slipprig, hal, slemmig (Lönnrot), azaz: sikamlós | nuljakka =s slem, slipprighet;
slipprig, hal (Lönnrot), azaz: sikamlósság, sikamlós | Ujakká =
slemmig, slipprig, hal, glansk (Lönnr.) azaz: sikamlós; mellék
név, pl. Ujakká, jáa, i. ankeriainen, s. jég, s. angolna | jaiitikkd (v. -A;Á;ö,)r=isbana, isgata, glattis (Lönnr.), azaz : jégpálya,
sima jég. Tehát a nilakka, niljakka szavak jelentése «sikamlós»,
e így csak akkor válnak nomen locivá, ha alattomban hozzájuk
értünk egj7 helyet jelentő szót; ugyanez áll a nuljakka szóról is,
melyről még megjegyezhetjük, hogy mellékalakja nuljaska (v. -sko ;
1. fent: puolisko) ; az Ujakká szintén ezekhez sorakozik ; SLJaiitikkii
helyet jelent ugyan, de nem képzőjénél, hanem alapszavánál
fogva, s így kimondhatják, hogy a -kka, -kka itt nem nomen loci
képző, hanem véleményünk szerint az ismeretes diminutivum.
-kko, az előbbinek változata, pl. kivikko locus lapidosus J
kuiisikko fichtenwald | mánnikkö (iniiiinykkö) tannenwald. Ezek
nyilván jelző birtokosnevek, melyeknek a «hely» v. «erdő» szó
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hozzáértendő; v. ö. magy. fenyves, tölgyes, nádas stb. Tehát &-kko
(•kkö) sem nomen loci-képző.
-nka, pl. Hyvinkd, Jaalanka, Paolanka stb. helynevek; ezek
ben az -nka valószínűleg nem egyéb, mint összetett dimin. képző :
ug. -ne v. -mg és -ke-bó\.
•nko, az előbbinek változata, tehát hasonló eredetű lehet. Pl.
alanko, iljanko, ojanko, tasanko, ylankö stb. — Alanko = sánkning
fördjupning, lágt stálle, lágland, sidvall, dáld, dal; sláttland,
-mark (Lönnr.) azaz: általában mélyen fekvő föld, mélyedés,
völgy; ugyanezt jelenti alamaa = underliggande land, lágland,
kustort (Lönnr.), tehát a helyjelentés megvan már magában az
alapszóban | iljanko = slipprighet, halka, hal 1. glansk is, isgata;
slipprig, hal (1. fönt) — tehát ugyanolyan, mint Ujakká \ ojanko =
vattenledning, dike, vizvezető árok; u. a. mint oja dike, árok,
tehát a helyjelentés az alapszóban van | tasanko =jemn mark,
slátt, slátt land (Lönnr.) azaz : síkföld; jelző melléknév, melyhez
hozzáértendő egy helyetjelentő szó ; | ylankö = högland (Lönnr.),
emelkedett vidék: a helyjelentés az alapszóban rejlik.
-nki, pl. Hauranki, Kallunki, Kolvanki (helynevek); csak az
előbbiek változata.
A -ka A. szerint néha -;<z-vá gyengül, pl. apaja, kerdjd, pitdjd. — Apaja = varp, notvarp, varpstálle, notdrágt (Lönnr.),
azaz: az a nyiltviz, melybe a hálót dobják. Ez véleményünk sze
rint nomen verbale, és alapszava valószínűleg összefügg az ava- nyitni igével; nom. verb. voltát bizonyítja az apajas mellékalak
is, mely olyan, mint az antelias adakozó; értelmére nézve v. ö.
kuolia stb. fentebb | kerájd == offentlig sammankomst, ting; folksamling, rádplágning stb., azaz : gyűlés, gyülekezet stb. tehát nem
is helyet jelentő szó; nyilván nom. verb. a kérdd- gyűjteni igé
től | pitdjd = kyrklig församling, socken; pastorat (Lönnr.), azaz :
egyházközség; mellékalakjai: pitdjas, pitdd, pidds; hihetőleg
nomen verb. a pidd- igétől. — A fölhozott helynevek: Vendjd
Oroszország, Hukkaja, Kalaja stb. alapszava homályos.
A -ja változata: -io, pl. vaivio, valtio \ Heiniö, Kaatio, Sulkio, Löytiö, Vaivio stb. — Vaivio olyan föld, melynek kitisztításá
val valakinek sok baja volt; valószínűleg nom. verb. a vaivaaigétől: vaivaaja, vaivaja; az utóbbi alak elő is fordul «p]ágare,
bearbetarew (fárasztó, művelő) jelentéssel; a vaivio tehát jelző

306

ISMERTETÉSEK É S BÍRÁLATOK.

melléknév, mely mellé a maa föld v. pelto szántóföld szó kiegészí
tendő ; | a valtio állam szóról maga A. is megjegyzi, hogy újkeletü,
tehát ez szóba sem jöhet; | a fölhozott tulajdonnevek is jobbára
világos nom. verb. képzések: Heiniö, v. ö. heini- váxa grás 1. hö ;
berga hö (Lönnrot), füvet, szénát teremni; | Kaatio: kaata- dön
teni ? | Löytiö: l'óytd- találni; | Sulkio: sídke- zárni; | vaivio: 1.
fennebb.
A -ka másik gyengült alakja -va, pl. Kauhava, Sukeva, Sulkava, Tornává, Ullava, Uurava stb. — Mind homályos képzések,
mert az alapszót bajos kitudni; talán szintén nom. verbalék, vagy
pedig nom. possessorisok, mint lihava húsos, vakévá erős.
A -ka változatának tekinti A. a -tta képzőt is, mert — úgy
mond —• a, k gyakran változik í-vé. Ilyen képzés kevés van, pl.
karjetta, navetta, lapáttá \ Vihaita, Kauvatta. — Karjetta, változata
karjatto fáhus, tehénistálló | navetta, -tto, u. a. | lapáttá platt
skifva, piát; fáste för handqvarns vefveos öfra ánda; mellék
alakja : lapatto rockarm, spinurocksarm = lapakko (v. ö. lapa
nágonting yttre, utstáende, vmi fölső, kiálló.). Lásd -tto.
Az előbbinek változata tto, pl. pimetto, pihatto, ometto v.
omatto, karjetto, navetto. — Pimetto: Lönnrotnál csak pimento
beskuggning, skugga,- dunkel,mörker, skuggrikt stálle, mörkskog,
azaz sötét, árnyékos hely, v. ö. Pimento-la. A pimetto valószínűleg
nem egyéb, mint pimento, ez pedig a pimentá- igének nomen verbaléja, tehát nem localis képzés; | pihatto fáhus, ladugárd (Lönnr.)
baromfiudvar, tehénistálló, — valószínűleg pihakko helyett, tehát •
a -tto a dim. -kko változat i ; J ometto, omatto tehénistálló: alap
szava meg nem állapítható, de képzője hihetőleg olyan mint az
előbbié; | karjetto: valószínűleg karjekko, karjakko helyett: karja
nyáj; | navetto: valószínűleg szintén ily képzés; alapszava aligha
össze nem függ a nauta barom szóval. — A -tto tehát az első szó
kivételével valószínűleg valamennyiben csak a -kko dimin. válto
zata. (V. ö. fönt: lapatto és lapakko.)
-nta; ezzel képzett appellativum nagyon kevés van, pl. halanta, vihanta. — Halanta, mellékolakja halanto klyfning, hasa
dék; nyilván nom. verb. a halka- igétől: halka-nt-o; | vihanta
íródig, yfvig, liflig, frisk, lummig, grönn, grönskande (Lö....r.)
zöld, zöldellő; mellékalakja vihanto, v. ö. vihantele-, tehát a vihanto valószínűleg egy vihante- ige nomen verbaléja, —• jelző mel-
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léknév, mély mellé a «helyet» jelentő szó hozzágondolandó. —
Helynevekben ez a képző gyakori, mint pl. Villanta, Nálántá,
Sarvanta stb.
Az előbbinek változata (és jóformán eredetibb alakja) -nto,
pl. avanto, nyilas, lók; lialanto (haljento), pimento: metyek, mint
már kimutattuk, nomen verbálék, jelző melléknevek.
-ma mint localis képző, pl. ajelema, aukeama, kiertdma, kddn
tymd, notkuma, satama, valama, valkama, vieremá, lepeámá, istuma.
— Ajelema: a jelemilla, Kalev. XVII, 367. Eothsten magyarázata
szerint: kulkupaikolla: aja- hajtani, frequ. ajele-, ennek nomen
verbalója: ajelema ; | aukeama öppning, rem'na (Lönnr.), nyilas,
hasadék : aukea- nyílni; | kiertdma, Kai. XVII, 368. kiertdmilld ;
Eothsten: kiertosijoilla; v. ö. kiertd- körüljárni, keringeni ;
kddntymd : tien kddntymd vágens krökning, út-kanyarulat: kddntyfordúlni; | notkuma, Kai. XI. 16. notkumiWi; svigt, gungning,
hajlás, himbálás: notku- hajlani, himbálódni; | satama kikötő:
alapszava homályos; | valama vmi megolvasztott, megolvasztás:
vala- olvasztani; | valkama: *valka- = mord. valgi- hinabfahren,
hinabsteigen (Budenz, UgSz. 588. sz.) | vieremd framskridning 1.
glidning, skred, rullning, nedrasning, ras, jordras (Lönnr.), guru
lás, gördülés, földcsuszamlás: vieri-, viere-, gurulni, görgeni,
lecsúszni stb. | lepedmd — lepdámd hvilostálle, nyugvóhely: lepddnyugodni; | istuma, sittande, sáte, ülőhely: ista-. — Mind ezek
tehát (egy-kettő kivételével) világos nomen acti-k, melyekben
semmi localis jelentós sincs eredetileg; hanem kiegészítendő mel
léjük egy helyet jelentő szó, melynek elmaradtával ők maguk
veszik át a helyjelentést. (V. ö. ebédlő, legelő, ivó, fürdő, kaszáló,
fogadó; szállás, ülés stb.) Ezeket a -ma, -md képzős nomen verbalékat igen gyakran használják összetételekben határozó szóul (pl.
syntymd-maa szülőföld, juoma-raha borravaló), és ezeknél könnyen
megeshetett, hogy rövidség okáért a jelzett szó elmaradt, s maga
a jelző szó vette át az egész összetétel értelmét.
A. szerint ugyanez a -ma, -md képző járul néhány névszó
tőhöz, mint pl. asema, kaljama, kuutama, lahtema, rantama, seindmd, selkdmd. Lássuk most ezeket közelebbről. Asema stálle,
plats, station, láge, skick, tillstánd (Lönnr.), helyzet, hely, állapot
ez azomban nem denominativ képzés, hanem deverbalis; ugyanazon
*ase igétől, melyből az asetta- helyezni ige van képezve; | kai-
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jama slipprigt stálle, halka, isgata; slipprig, hal (Lönnr.), sikamlós
hely, jégpálya; sikamlós, pl. k.jaa, sikamlós j é g ; mellékalakjai
kaljamo és kaljame. V. ö. kalea, kalia glatt, slát, hal, halkig, slipp
rig stb., azaz sima, csúszós ; s ez olyan képzés lehet, mint pl.
valkea (*valgeda-: valge- igétől, v. ö. valke-ne-), tehát kalea e. h.
*kale-da, egy *kale- igéből, s ugyanettől lehet: *kale-ja-me, úgy
mint asu-ja-me, ava-ja-me (ava-i-me) — nom. asujain, avain, me
lyek egy Icaijain nominativusra mutatnak, s ez csakugyan meg is
van, mint a kaljame, -ma, -mo mellékalakja. E szerint tehát a
kaljama-béli -ma nem ugyanaz a képző, mely az istuma, lepeámá
stb. szavakban van; | kuutama, mellékalakjai: kuutamo, kuutame
(n. kuudan, kuutain), mánsken, mánljus, holdvilág; v. ö. kuutava
mánlik, holdforma, mely egy kuuda- (kuuta-) igét föltételez, s a kuu
tama szó ennek nomen verbaléja, és így nem denominativ képzés.
(A kuuda- ige képzésére nézve v. ö. lisd-dá-, Hsad: lisd szótól,
varasta : varas nomentől) | lahtema (lahte tőből) öböl, rántania
(ranta) partvidék, seindmd (seind) fal, selkdmd (selká) hegyhát:
ezek csakugyan denominativumok, csakhogy képzőjük nem a fennebbi -ma, -ma képző, hanem ugyanaz, mely a kaljama szóban
van, azaz diminutiv. A -ma képző tehát ebben a szócsoportban
sem az az elem, mely a helyet jelonti.
A -mo képző csak a -ma-nak változata (s nézetünk szerint
eredetibb alakja), erről tehát nem szükség külön szólnunk.
Továbbá <ukse képzővel is alkot a finn nyelv, A. szerint,
nomen locikat, pl. alus vminek alja, alap | edus előrész | keskus
középrész | sisus belsőrész | taus hátsórész | kaulus nyakravaló |
sormus gyűrű | kannus sarkantyú stb. — Ámde szemmellátható,
hogy ezek egy részének már az alapszava is helyet jelent (ala, ete,
keske, sisd, toka), a többiek pedig nem is helyet jelentő szavak.
Az <ukse, <.ykse képző tehát nem nomen loci képző, hanem egy
összetett (és értelmét vesztett) dimin. képző ; utórésze ismeretes,
előrészére (<.u, y) nézve pedig v. ö. Annu Anni, Annácska, Anikó ;
Kaisu Katicza: Anna, Kaisa szavaktól. — Ezen csoport szavai
közt említi A. a pyydys fogó, csapda szót is, de ez nyilván deverbalis képzés : pyytá- fogni, igétől.
Már most összefoglalva mindent, a mit A. állítólagos localis képzéseiről mondtunk, mi mindebből a tanulság ? Az, hogy
ezen képzések egy része eredetileg nem jelentett helyet,' hanem
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csak jelzőül szolgált egy helyet jelentő szónak, s ennek eltűntével
vette magára a localis jelentést; a másik rész pedig, mely csak
ugyan helyet jelent, nem képzőjétől kapta ezen értelmet, hanem
az már alapszavában is megvolt. E szerint a fölsorolt képzők nem
localis képzők, s így dugába dől A.-nak az a combinatiójais, hogy
a nomen actionis-ok és a nomen acti-k eredetileg helyet jelentet
tek. Az egyetlen igazi localia képző azok közt, melyeket a szerző
fölhoz, az ismeretes : -la, -la, pl. Kalevala, pappila, Hölmölá stb.
A. ezután a « m e l l é k n év - a l a k ú f ő n e v e k é t» tár
gyalja.
-ise képző. Ide sorolja a suitset zabola és páitset kötőfék sza
vakat is, s megemlíti, hogy a t eredetileg megvolt ebben a képző
ben. S a régi nyelvben az -ise helyén csakugyan sok esetben
-itse-t találunk, gl. Agricolánál és Ljungo Tuomanpoika-nál: ákitselía, jokahitselle, omahaitset, stb. De hogy nem ez volt a képző
eredeti alakja, azt mutatja az észt nyelv, pl. izatse, izase mánnlich,
mánnchen | vahetse, váhese, klein, gering | d. vetítse', testvérek,
melyekkel a finnben isáise, viiháise és veljekse alakok állnak szem
ben, a melyek pedig (kivált a legutolsó) arról tanúskodnak, hogy
a -tse-nek eredetibb alakja -kse volt.
A -llise képzésű szavak, pl. páivallinen ebéd, ehtoollinon vaV
csora, a szerző véleménye szerint az adessivusi alakból vannak
képezve. Mi nem akarjuk tagadni, hogy néha ragos alak is válhatik tővé, de azt nem lehet elfogadni, hogy az oly nagy mérvben
és rendszeresen történhetik, mint A. fölveszi. Az -ll-re nézve v. ö.
fönnebb a páallikkö szót.
A diminutiv -se (nom. -nen) képzővel egyezőnek tartja a
mord. -nli dimin. képzőt; s az nem is lehetetlen, hogy a nominativusbeli -nen-Tiek van valami köze ama mordvin képzőhöz, de a
-se-nek semmi esetre sincs, mert ennek teljesebb alakja — mely
még magából a finn nyelvből is kifejthető: -kse.
Az <.ikka, <ukka képzőjü szavakban a szerző szerint a tő
véghangzója változott i-vé v. tt-vá. Szerintünk az < i és < « itt
maga is dimin. képző, v. ö. Anni, Kaim stb.
Az aidakse pertica saepis, tervakse theerholz stb. szavak -kse
képzőjéről azt a furcsa hypothesist állítja föl, hogy ez egyező a
translativusi -kse raggal. Hogy ezt mivel lehetne bizonyítani, azt
nem tudjuk elképzelni, csak annyit mondhatunk, hogy az a -kse
NYELVTUD. KÖZLEMKNYEK. XTI.
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valószinűleg dimin. képző, s így semmi rokonságban sem állhat a
translativusi raggal.
Áttérve a m e l l é k n e v e k képzésére, először a homályos
képzéseket sorolja el.
-ta, pl. kankea, aukea, kiinted stb. A. ezeket mind denominativumoknak tartja, szerintünk azonban deverbalisok. — Kankea
feszes, A. szerint a kanki rúd szótól; szerintünk ez is, valamint
a következők is, oly képzések, mint a valkea (valgeda, v. ö. vepsá
ralged) stb. nomen verbalék-da képzővel; tehát kankea = kanke-da
(kange-da) egy elavult *kange- igétől, melynek megvoltát mutatja
éppen a kanki nomen verb., és mellékalakjai: kanko, kankime.
A kankea szó tehát nem származéka a kanki-n&k, hanem mind a
kettő ugyanannak az igének nomen verbaléja; | aukea nyilt, A. sze
rint az auki nyitva szó származéka; szerintünk: auge-da; az
alapszóra nézve v. ö. auko vidöppet tillstánd, és aukeime = aukea ; \
kiinted ingatlan, szilárd, A. szerint a kiinni szilárdan, szóból;
szerintünk: kiinte-dd ; az alapszóra nézve v. ö. kiintd- megerősí
teni, kiinte-vd állandó, kiintime fogó stb.
A szóösszetételekről szóló részre csak annyit akarunk meg
jegyezni, hogy a szerző a -kunta szót kölcsönvételnek tartja.
(V. ö. De vestfinska Sprákens Kulturord, 187. 1.); Budenz az ere
deti ugor szókincshez sorolja és a m. had szóval egyezteti.
(MUgSz. 65. 1.)
A t ö b b e s s z á m exponensét, melyet mi képzőnek tekin
tünk, A. ragnak tartja. Eredeti alakja szerinte -k volt, mely a szó
v é g é n - í v é lett, mivel a finnben k nem állhat szó végén; más
ragok előtt pedig könnyebb ejtés végett először g, azután -j (-i)
lett belőle. Ez csakugyan nagyon tetszetős ós világos magyarázat,
s ha más adataink nem volnának, mint a finn nyelvbeliek, el is
fogadhatnók minden habozás nélkül. Azomban Budenz az összes
rokon nyelvek adatait összevetve azon eredményre jutott, hogy a
finn -t és -i többesi képzők nem egy eredetűek, hanem a -í-nek
eredeti alakja -d, az-i-é pedig -g. Ezt egyszerűen fölemlítjük; bizo
nyítása nem tartozik ránk.
Accusativusi ragot A. kettőt külömböztet meg: -n-t és -í-t,
(minun, minut, meiddt, stb.) Budenz a -í-t csak determinativ elemnek
tartja, és szerinte csak egy accus. rag van az ugor nyelvekben, t. i.
-m, melyből a finn -n lett. (V. ö. Ugr. Sprachstud. II, 68 1.)
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Az általános l a t i v rag A. szerint -ne (•nnek,-nne,)) s ennek
megfelel a rn. -nek rag. Ebből a -nek-bő\, úgymond, azt a követ
keztetést lehetne vonni, hogy a finnben az -nnek alak volt ere
detibb; de a vogul -na (-ne), votj. -na, észt -ni (-ig),lív -n, mordv.
-nen alakok mégis arról tanúskodnak, hogy a -ne v. -nne közelebb
áll az eredeti alakhoz. Ez a lativ rag még a finnben is előfordul
-n alakban, mint a Jumalan kiitos-íé\e kifejezések bizonyítják. —
A mi az -nnek és a m. -nek egyeztetését illeti, v. ö. a neki, -nek
etymologiáját Budenz szótárában, 396. 1. — Az összes ugor nyel
vek idetartozó adatait összevetve, arra az eredményre kell jutnunk,
hogy az eredeti általános lativ rag -g ós nem -n; az -wwe-ben is ez
van meg: -n-ge (-n-he), ós az -n-t Budenz összezsugorodott rag-v.
névutói alapszónak tartja. A -k-s alakok a mi nézetünk szerint a
-kii v. -kö particulával vannak összetóve: minnek = minnekd ; ezek
az alakok a keleti dialektusokhoz tartoznak, hol ez a szóvégi
hangzókopás egészen közönséges. De már most, ha az -n nem
lativ rag, hogy magyarázzuk meg a Jumalan kiitos-íé\e kifejezése
ket, melyekben — legalább úgy látszik, — az -n mégis lativ, ille
tőleg dativ rag szerepét játszsza? Ezeket, véleményünk szerint,
igen könnyen meg lehet magyarázni, a nélkül, hogy az -n-et lativ
v. dativ ragnak kellene tartanunk. Vegyünk elő néhányat az A.
példái közül. Jumalan kiitos hála istennek = Jumalan olkoon kiitos,
azaz: az istené legyen a hála; | minun tdytyy nekem kell = ratmtw
on táytymys, azaz mintegy: nekem kényszerűségem van v. enyém
a kényszerűség; | anna toisen toinen puoli, pahemman pahempi
puoli, add az egyiknek az egyik felét, a rosszabbiknak a rosszabbik felét = anna toisen osaksi v. omaksi toinen puoli, pahemman
osaksi v. omaksi pahempi puoli, azaz . . . . az egyiknek részévé, v.
részéül, birtokává v. birtokául, . . . . a rosszabbiknak részévé v.
-ül, birtokává v. -úl . . . . | tulee háiriö hyvdnkin, viisaliallekin
vahinko, esik baja a jónak is, a bölcsnek is kára, = tulee háiriö. hy
vánkin osaksi, viisaliallekin vahinko, azaz : a jónak osztályrészéül
is . . . stb. | siitci puolesta osasta, kuin heiddn túli, abból a fél rész
ből, mely nekik jutott — siitá puolesta osasta, kuin heiddn osaksensa,
tidi, azaz: . . . a mely az ő osztályrészükül jutott; stb. így lehet
A.-nak majdnem minden példáját kiegészíteni, s a melyeket nem
lehet, azok hihetőleg analógia útján keletkeztek. E szerint az -n
ragos szavak itt nem lativusi (dativusi) alakok, hanem egyszerűen
SÍ*
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birtokos határozók, azaz genitivusok, melyek csak a jelzett szó kiha
gyásával vettek magukra látszólag lativ(v.dativ) jelentest. Tehát az
-n ezekben is a genitivus ragja, s így nincs szükség azon föltevésre,
hogy — mint A. mondja,— a finn genitivus alativusból fejlődött.
A -tse prolativusi rag mellékalakjai: -tte, -tten, -ten s az
utóbbi alak van meg A. szerint a következőkben: miien hogyan
kuten hogyan, a hogy \joten a hogy \siten úgy | tatén így | muitten
máskép stb. Budenz e magyarázatot nem tartja valószínűnek,
mert ezekben nincs meg a -t előtt a lativ < i , mely a prolativus
ragja előtt szokott állani. Azomban mi ezt nem tartjuk akadály
nak, mert hiszen találkoznak egészen világos prolativusi alakok
is, melyekben nincs meg az <*, pl. ott van a taitse (hátul el)
mellett a taatse, továbbá alitse (alatt el) mellett: alatse, stb. De
meg külömben lehetséges, hogy az < i benne is rejlik a miien,
siten, joten, telten alakokban, a mit valószínűvé tesz az, hogy a
finn nyelvnek nagy hajlama van az i elnyomására (erre majdnem
minden dialektusból számos példát lehetne idézni); továbbá valószinűvó teszik azon modalis adverbiumok, melyekben az < i csak
ugyan meg is van, mint pl. enimmiten legtöbbnyire parahiten leg
jobban | váhimmiten legkevésbbé stb. || a samaten (hasonlókép)
mellett van samoten alak is, melynek o-ja az i befolyása következ
tében támadt a-ból; | végre a kuten és muuten mellett ott van:
kniten-kin mégis és muiten (Karjaiában); — v. ö. kain és kun.
A mit a szerző az i s t r u c t i v u s r a és comitativusra nézve
mond, t. i. hogy a két rag közel rokonságban van, azt mi is való
színűnek tartjuk, de azt — úgy hisszük — bajos volna bebizonyí
tani, hogy -w-jük egyező a nomen ins'rumenti-képző (<ime)
-w-jével. Budenz az instructivus ragját az általános locativ rag
(-na) kopott alakjának tartja. (L. Finn nyelvtan, II. kiad. 88. 1.)
A c o m p a r a t i ó t A. a ragozás rovata alatt tárgyalja, és
a comparativusi rag (képző) eredeti alakjának a -pa-t tartja, mely
megvan még a vót nyelvben; s ennek lágyulása a lapp és magyar
•b, a finn -mp nasalisa pedig euphonikus hang. — Ámde a comparativusnak van nyoma a finnen, lappon és magyaron kívül a
mordvinban és cseremiszben,is, mindenütt -mb, -mp képzővel, és
a magyar s lapp -bb is eredetibb -mb-ve mutat; e szerint a finn
-mp-nek -m-jót sem tarthatjuk csak betoldott euphonikus hangnak.
D K . SZINNYEI J Ó Z S E F .

KISEBB KÖZLÉSEK.
Csuvas és kazáni-tatár

nyelvmutatvány.

A török nyelvcsoport tagjai közt bizonyára leginkább öltött
a csuvas nyelv sajátos jellemet, kivált hangalaki változások által.
Hogy ennélfogva a csuvas mennyire eltér a többi törökségtől,
mindamellett, hogy ahhoz mégis közelebb áll, mint pl. két ugor
főnyelv egymáshoz, azt érdekesen föltüntetheti az imitt követ
kező párhuzamos csuvas és kazáni-tatár textus. Mondatszerkezet
ben e két textus a lehető leghívebben megfelel egymásnak; hiszen
a tatár csak a kész csuvas textus után készült, a mely megint
szabad, a nyelv törökös szelleméhez jól alkalmazkodó fordítása
egy orosz eredetinek. így magyar fordításom is, mely kiváltképen
hűségre törekszik, épen olyan jól illik a csuvashoz, mint a
tatárhoz.
A «SÓ. Ábrahám életét» elbeszéllő textusnak csuvassát ily
czímü füzetben találjuk meg, mely 1879. Zolotnickij Miklós tanár
gondozása alatt jelent meg Kazánban: Oznakomlenije s foneíikoj i
formami cuvasskago jazykaposredstvom razbora i perevoda cuvasskich
stal'ej — Aleksandra Dobrol'ubova (Megismerkedés a csuvas hang- és
alaktanával csuvas textusok fejtegetése és fordítása által). E füzet
ezenkívül több más, még eredeti szöveget is tartalmaz, s fordítá
saival (melyek részint szó szerint valók), valamint nyelvtani ma
gyarázataival egyszersmind a csuvas nyelv megtanulására szol
gáló segédköny akar lenni (a csuvasok közt működő papok és
tanítok számára). — Csakis a mi textusunkat adja kazáni-tatár
nyelven, mellékelve a jó orosz nyelven való mását, (mely jobbadán
a csuvas textus orosz eredetijével egyező), e kis füzetke (Kazán
1878): Ziiije sv. Avraamija, muceiiika balgarskago— izlozeno na
kresceno-tatarskom jazyke, s perefrazirovannym russkim perevodom,
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Dmitrijem Medvedevym (Szent Ábrahám bolgár vértanú élete
— kazáni-tatár nyelven, szabad orosz fordítással eléadta Medvedjev Demeter).
Xristos-tora

kumul-éin Bulgár yolinge yorliy korza vilne. sin,
Avraamij jatli-sker bornize.
Xalyi Xozan güberninge aval coy per todar-da sok-ce. Todar
yaliy kilétéén pervaj konda bulgár jatli yaliy temize sár sol porinni.
Bidgar yaliy sominge cuvassani tada sarmissam ilikreney pornaíées. Bulgár patsízem Adil-bangi yolara savay Bulgár jatli-skcrde
borinni. Bulgár yaliyin oriy yolizem-de nomaj-ce, Bulgár yoli por
yolizengen-de itla pizik-ce, jisla-ce, pojan-ce. Onda borinni sinzam
jot ingeri yaliysem-be soda tuvat'-ces • sor-gonne sulla-da onda
sollency pizik jarmarka bolat'-ce ; jot sinzen nomajin soda tuma
Bolgár yoli ne birza, onda, nomaj íol pornza irdereí-ces.
( T a t á r . ) Xristos-álla rayíme kaki na Bulgár k.üasinda azab
küreb ülgán Avraamij atli kesenen toroui.
Alege Kazán gnberniüsendd didilege zamanada ber tatar-da
bulmagan ikdn. Tatár kaliyi kilgence elek minda dllá-nicd £öz 2il
bulgár atli kálik torgan. Bulgár kaliyi beldn zándsd cuvaslar-da,
éirmeslár-dá in düdltenük toryannar. Bulgár patsalari Idei Zanindayi tayi sulaj Bulgár dib ájteld toryan kalada toryannar. Bidgar
kaliyinin bután kalalarida küb bulyan, Bulgár kalasi bar kalalardan-da bigerák olo, küb kesele, baj bulyan. Anda toryan keselür
éiraktayi zat kaliklar belán satiu itkánnár; &az köno-dá záj
könö-dd anda iil sajin dáü Üirminká bulyan; zat keselárdan kiibese
satiu itárgd Bulgár kalasina kileb küb zil torob ütkárg innár.
Krisztus isten malasztjáért Bolgár városában kínt szenvtdett és meghalt (kínt látva meghalt) Ábrahám nevű embernek
élete.
A mostani kazáni guberniumban hajdan egy tatár sem volt.
A tatár nép ide jöveteléig egy bolgár nevű nemzet lakott előbb
itt néhány száz esztendőn át. A bolgár nép szomszédságában rég
től fogva laktak (laktak vala) csuvasok és cseremiszek. A bolgár
pudisák egy a Volga mellett levő, ugyancsak Bolgár nevű város
ban székeltek (étek). A bolgár népnek [ugyan] több más városa
is volt, [de] Bolgár városa volt a legnagyobb, legnépesebb és leg
gazdagabb mind e városok közül. Az ott lakó emberek idegen,
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távol lakó népekkel kereskedést űztek; tavaszkor és nyáron ott
minden évben nagy országos vásár volt; az idegenek nagyrésze,
miután Bolgár városába kereskedni jött, több esztendőn át ott
megmaradt (t. esztendőt lakva elmúlatott).

(Csuv.) Bulgarzam aval coytem tüsle jilline titsa bornai-ceé,
Arap jatli sinzam-ba soda tuza, vuzen jilline perdak pilgelet'-ceé.
Ondan vara Bulgár patsi, Almás jatli-sker, 921 éoJda, yoj-ban^i
sinzane Arap patsi-baine kajdarza ona targaslani:
Mahomet
virentne yu tirgene jillana bulgarzane bildermesken pirin-bada yubadirdan ciber virenne íinzane jar — deze. savin-bekki éinzam Bul
gár yoline Mrzassin, pof bulgár yaliy Mahomet jilline tirgeme
poslani. ondan hajrán todarzam ingeren vurssa birzassin bulgar
zane sinze, vuzen asla yoline yoray-possa, éondarza piderze, konda
bornma joljes, bulgár yaliy-pa perle yotssa bornza bulgár cilyi-be
kalasma vuzen jilli-be pornma tapratres : Bulgár yaliyin jac pitse
kajni, vuzen cilyi todar cilyi — deze, vuzen jilli todar jilli — deze
kalamalli polni.
( T a t a r.) Bulgarlar aiiaie állá-nej törlő den totob toryannar,
Arab digán keselar belein satiu iteb, aleirnin denen az érák belgálágánnár. Annán sun Almás atli Bulgár patsasi, 921-ce Zilda, üz
éanindayi keselárne Arab patsasi katina zibáreb inálgán: Moyammát öjrátkán sin üzen kaderláb tota torpan denne bulgarlarya beidere r öcön, bezgá űz zanindayi toroucilar arasindan zaksi öjrángan
keselárenne zibár — dib. Sundij keselar Bulgár kalasina kilgác,
bar bulgeir kaliyi Moyammát denen tota baslayan. Annán suti
tatarlar zíraktan sugisa kileb bulgarlarni zineb alarnin olo kdlasin
talab zandirib betereb tororya minda kalyannar. Bulgár kaliyi belán
bergá katis torob bulgár tele belán söjláseb alar denen totob tora
baslayannar: Bulgár kaliyinin iseme betkán, alarnin tele tatár tele
dib, alarnin elene tatár elene dib ájtelá baslayan.
A bolgárok hajdan egy néminemű valláson voltak (vallást
tartva éltek). Arab nevű emberekkel űzvén kereskedést néhányan
megismerkedtek volt ezeknek vallásával. Azután egy Almás nevű
bolgár padisah, a 921. esztendőben népebeli (maga mellett levő)
embereket az arab fejedelemhez küldvén, őt megkérte, mondván:
küldj hozzánk magatoktól jól tanúit embereket, hogy a bolgárokat
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megtanítsák a Mahomed tanította hitre, melyet magad is tartasz.
Mintán ilyféle emberek jöttek Bolgár városába, az egész bolgár
nép vallani kezdte Mahomed hitét. Azután a tatárok, messze
földről hadakozva jővén, a bolgárokat legyőzték, nagjr városukat
kirabolván felgyújtván s elpusztítván itt letelepedtek (élni marad
tak) ; a bolgár néppel együtt (társulva) élvén, a bolgár nyelven
társalogni s vallásukkal élni kezdettek. A bolgár nép nyelve elenyé
szett s el lehetett mondani (mondandóvá lett) : az ő nyelvük tatár
nyelv, az ő vallásuk tatár vallás.

(Csu v.) Xal oltta-siir yiríy sol itlaray irtne, todarzam biratcen, bulgár siringe per bulgár sin bor-ce. Vul soralnireney Mahomet
jüline tirgeze pornat'-ce. Vid pif pojan sin bolzan-da Mahomet
jilline tirgezen-de yoj yirimne ttla turandarmazír, üt'-kletkine-de
yavas "pamazir porinni; vul, Maltomet jilli ikke-visse arime ize
titma irik parzan-da, avlanma salt sokslaman: vul yoj pojanliy-pe
miskinzene (kilmissene) turandarza, sara sinzane tomlandarza, yalzir sinzam bat'ne por kirline ize birza, por nacar sinzane-de poli&ea
porinni. Vul cin taza bomni-zin, edeinzene ira tuni-zin, tora ona
joratsa tüttümren yoj suttlne ize klarni: sav bulgár sin Mahomet
sója virentnine bűzessen, onn jilline braysa yvarni, Xristos tora
báni zakona tinlaza joratsasstn tine kine Avraamij jatli bolni.
( T a t á r . ) 640 zil artiyi bellin ütkdn, tatár kaliyi kilgence,
Bulgár éirenda ber bulgár késese bulyan. Ul tiuyandan birle
Moyammát denen totob toryan. Ul bik baj bulsa-da, tarnayina iize
taman asab, tdnend-dd irkennek birmejence toryan, Moyammdt dene
bujince ike-öc katin alib tororya irken bulsa-da, ul öjlánergá berdd
isdbldmdgdn • ul iiz bajliyi beldu yajircilarne tujdirib, zalanac kcseIdrnen ösldrend bireb, cirle keseldrgd bar kirdkne iteb, buyan zaiii
keseldrgd bidisib toryan. Ul dbrös taza toryani öcon, keseldrgd
zaksilik kilyani öcön, Álla ani söjeb karafiidan üz zaktisina ciyaryan: bu bulgár késese Moyammdtnen zalyan őjrdfeüen belgdc, anin
denen taslayan, Álla Xristos birgdii zakonni annab söjgdc Xristos
denend kergdn (cukinyan) cakta, ul Acraamij atli bulyan.
Ezelőtt több mint 640 esztendővel (tkp. mosfc t ö b b . .
esztendő múlt), [még] a tatárok bejövetele előtt, a bolgár földön
egy bolgár ember élt, ki (ő) születésétől fogva Mahomed vallása
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szerint élt. Birha igen gazdag vala s Mahomed hitét tartotta,
nem gondolt szerfölött hasára s gyönyörűségekre (tkp. a maga
hasának szerfölött jól-lakatása nélkül s testének kéjt nem adva
élt). Bárha Mahomed vallása megengedte két három nő tartását
is, ő házasodni egyáltalában nem akart (rá nem gondolt), gazdag
ságával nyomorultakat és szegényeket tartott el, meztelen embe
reket ruházott, betegekhez minden szükségest vitt s minden
szerencsétlent felsegített (felsegítve élt.) Az ő igaz, tiszta életéért
s azért hogy az embereknek jót tett, megszerette őt az isten s a
sötétségből a maga világosságához vitte: ezen bolgár ember,
mihelyt Mahomed hazug tanát megismerte, annak vallását oda
hagyta s a Krisztus isten adta törvényt megértvén s megszeretvén
megkeresztelkedett (belement a vallásba) s Ábrahám íuvűvé lett.

(C s u v.) Avraamijcone tine kini-be an§ay piidümbey savinnian.
vili Xristos páni zakona bilzessen pof edemzene-de iliyyin^en itla
joradagan bolni, yoj ruvinji yaliya rra, sonza, tora Jisus Xristos
virentnine kalaza ktartma yojne yaderlene. sor-gonne Bulgár yolinje
jarmarka bolni coy, onda noinaj yaliy poginni coy, Avraamij pof
sod'-issene braysa yvarzassin, pof yaliy omin.je Xristos jat'ne sarldaras sm, onn virentnine moytaza süreze, yoj ruvinf,izene Mahomet
jilline braysa yvarma Xristos jace-be tine kimé virentme tapratre.
Bulg irzam Avraamij tunine kora-dara tiillenze kajres: vixl jiidene
sin bolni boledeze kalares • vidzem pervaj ona yojne Xristos zakonne
braytarma yitlanat'-ées. ondan vara Avraamij vuzen pof yirgenmelli
yaramalli sumaysene-de itlemen birgi: ep Xristos tora báni zakona
niyuséanda brayas sok, ep Xristos jaine viletceney-te moytama braymastip — teze kalani-zin, ona nomaj kon titsa Xristos virentnine
braytaras-sin yitlarvjeé. Bulgarzam Avraamij pof yorliyserie-de
citsa tüssessen Xristoza moytama carnman birgi, onn alli orine
•posne-de kassá brayreé. sav' is 1229 solda poz-ojiyin pervajyi konsotra polni.
( T a t á r . ) Avaarmijnen zani cukiniu belein gená bötönnajiik
rayatlanmágán. Ul Xristos birgan zakonni belgáé, bar kcselárne
elektdn bigerdk söjöüceíe bulyan, iizenen tiumis kaliklarina zaksilik
teldb, yodaj Jisus Xristosnin öjráteueii djteb birergá üzen üze ázerlagdn. zaz könö Bulgár kalasinda zdrminkd zitkác anda küb
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kálik zijilyac, Avraamij bar sathi eüdren taslab, bar kálik aldinda Xristos isemen danar öcön, anin öjrdteuen maktab üzenekeldrend. Moyammdt denen taslab, Xristos isemdne cukinirya öjrdtd
baslayan. Bulgarlar Avraamijnen küiniuina karab isidre kitkdn:
ul kést akildan éazgandir ayri — dib djteskdnndr; alar elek anin
üzen Xristos zakonin taslatirya tiriskannar. annan sun, Avraamij
alamin bar kizganiu beldji éaniyan süzldrentinnamayac Xristos álla
birgdn zakonni minem ictd taslasim Zuk, min Xristos isemen iilgence
dannaudan tuktaman dib djtkdn öcön, anar küb auir azab kiirsdteb,
ötörmdndd küb kön totob Xristos öjrdteuen taslatirya tiriskannar.
Avraamij bar azabni k'üreb tiizgdnndn sun, Xristosni dannaudan
tuktalmayac, bulgarlar anin ajayin kulin basin kiseb taslayannar.
Bu es 1223-ce zilda Aprel ajinin 1-ce könöndd bulyan.
Ábrahám lelke nem volt teljesen megelégedve pusztán a
keresztséggel. 0 megismervén a Krisztus adta törvényt minden
embereket még jobban mint az előtt (előbbinél többet) megszere
tett (szerető lett) s a maga (rokon) nemzetebelieknek jót akarva
előkészité magát Jézus Krisztus isten tanát hirdetni (mondva
mutatni). Tavaszkor, midőn Bolgár városában vásár alkalmával,
sok nép gyűlt össze, Abrabam minden kereskedő dolgait oda
hagyván, hogy Krisztus nevét az egész nép előtt dicsöitse, annak
tanát folytonosan magasztalva, arra kezdé oktatgatni a maga
népebelieket hogy Mahomed vallását elhagyják s Krisztus nevé
ben meg keresztelkedjenek. A bolgárok látván mit tett Ábrahám,
csodálkoztak s azt mondák : «ő alkalmasint eszeveszett ember» s
előbb megkísérték vele magával hagyatni el Krisztus törvényét*
Azután minthogy minden szánakozó és fenyegető szavukra sem
hallgatva, így válaszolt: «én a Krisztust adta vallást sohasem
fogom elhagyni, én halálomig sem fogok megszűnni a Krisztus
nevét magasztalnia — sok nehéz kínzást vivének véghez rajta
(mutatának neki) s több napon át börtönben tartva kisérték meg
vele Krisztus tanát elhagyatni. Mivel [azonban] Ábrahám minden
kínzásokat türelmesen kiállva nem szűnt meg a Krisztus nevét
magasztalni, a bolgárok neki lábát kezét és fejét levágták. Ez a
dolog 1-2*29.esztendőben, april hava (üres hó) első napján történt.
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(Csuv.) Bulgár yoline jarmarka bini viris sinzam Avraamij
üt-kletkine postarza pidarjeé. vulzem jarmarkaran kile tavirnza
Vladimir jatli yolaja birzassin, onda asla kndzja, Georgij Vsevo
lodovic jatli-skere, Bulgár yolin^e bolnine kalaza ktartreé. Onjoyne
Bulgár patsi, viris yaliy-pa vursma pideres-sen, asla kndz-paine
sorasmaékin yoj asla sinzane jani. Bulgarzam Vladimir yoline
birzassin, asla kndz sorasni coy vulzene kalani: vilerne sin, Avraa
mij jatli-skeren üt'-klet'kine Bulgár yolin^en Vladimir yoline ize
kajma irik parir — deze. Bulgarzam savna kilsterne. 1230 éolda
Norus-ojiyin tuyyir kon-sotra (marta 9.) Avraamij üt'-klet'kine sidikran ize klarzassin sürze kajman-skere topni, ona Vladimir yoline ize
birzassin monastire yoiií, onda yalceney-te nomaj tüliinmelli issene
tuza virdat'. — Xozan güberninge bornaganyaliysam svjatoj Avraamijzin^mi bilmest'-ces. 1874 éolda an%ay Xozandi asla aryierej Antonij
yitlanni-be, Vladimir yolin^i aryierej Avraamij üt'-kletkin^en picik
tadik ojirza svjatoj Avraamij tüze-be Xozana barza jani. sav'
tadik ikon-be yaí Xozandi asla soborda lartni.
( T a t a r.) Bulgár kalasinin Sdrminkdsend kilgdn uris kesetiu\
Avraamijnen tanén Sijib kümgdnndr. Alar zdrminkdddn üz zirlarend kajtib, Vladimir kalasina kilgdc anda Georgij Vsevolodovic
atli olo kndzgd Bulgár kalasinda nej bulyanni djtkdnndr. sul
bayitta Bulgár patsasi uris kaliyi beldn suyis beterer ticim olo
kndz katina anin beldn tatiulanisir öcön üzenen olo keseldren
zibdrgdn. Bulgarlar Vladimir kalasina kilgdc, olo kndz alar beldn
taüulaniskan cakta djtkdn: Avraamij atli iilgdn kesenen tdnen
Bulgár kalasindan Vladimir kalasina kiterergd irek biregez — dib.
Bulgarlar mifiar kíingdrindr. 1230-ce zilda Mart ajinin 9-ce
könöndd Avraamijnen tdnen kaberddn cigaryan cayinda cermdgdn
köjö tabkannar, ani Vladimir kalasina kitereb monastirgd kujyannar, ul anda dlegd tikle küb ködrdtldr kilib zata. — Kazán gübernidsendd torouci kaliklar didid Avraamijne dlegd tikle belmdgdnndr.
1874-ce zilda gina Kazandayi olo aryierej Antonienen tirisiui beldn,
Vladimir kalasinin aryiereje Avraamij tdndnden baldkdjgend kisdgen alib, Avraamij dülidnen tdrese. beldn Kazanya bireb zibdrgdn.
sul kisdkne inde tdrese beldn Kazandayi olo soborda kujyannar,
dlegd tikle ol soborda tora.
Bolgár városába vásárra jött orosz emberek Ábrahám tete
meit összeszedve eltemetek. Ok, midőn a vásárból haza térve
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Vladimír nevű városba érkeztek, ott György Vsevolodovics nevű
nagy fejedelemnek elbeszélitek a Bolgár városában történteket.
Azon időben a bolgár padisah, hogy az orosz néppel való hada
kozásnak véget vessen, békeszerzés végett a maga n-xgy embereit
a nagy fejedelemhez küldte. Miután a bolgárok Vadimir városába
eljutottak, a nagy fejedelem azt mondta nekik békekötéskor:
((Engedjétek meg (adjatok szabadságot), hogy a megölt Ábra
hám nevű embernek tetemeit Bolgár városából Vladimír városába
hozhassuk». A bolgárok ebbe beleegyeztek. Az 1230. esztendő
Noruz (márczius) havának 9. napján Ábrahám testét a sírból
kiemelvén, [azt] még el nem rothadva találták s miután Vladimír
városába vitték, monostorba tették. Ott fekszik maiglan is sok
csoda dolgot téve. — A kazáni guberniumban élő népek szent
Ábrahámról semmit sem tudnak vala. Csak az 1874. esztendőben
a kazáni nagypüspök óhajtására (igyekezetével), a Vladimír város
beli püspök Ábrahám testéből egy kis darabkát kiválasztva,
elküldte azt sz. Ábrahám képével együtt Kazánba. Ezen test
darabka és kép most a kazáni nagy székesegyházban van elhelyezve.
MUNKÁCSI B E R N Á T .

VogK. e l ö l «első». — Különös képzésűnek tűnik föl a kondai-vogul elöl, a mely a kondai Máté-fordításban (Nyelvt. Közi. XI.)
rendesen névszótőűl fordul elé, «első» jelentéssel (Hunfalvy kondai-vogul szótára 19. 1.: elöl piiv első fiú, elol-yar tkp. első-ki,
első-egyén = der erste; mint ellentéte a motit «másik»-nak:
elöl yar — motit-yar der eine, der erste — der andere); egyszer
(Máté 5, Í26) «utolsó»-nak találjuk (elöl ligen paí utolsó filléred
fele); locativus -t raggal elolt: vos elolt «leg-elsőben» («zuerst, B0
liepBHXT>» 0, 33). Csak egyszer áll adverbiumúl ablativus után:
~2'2, 46. ton yotehiel elöl «von dem tagé an (azon naptól fogva, crb
TOro ;I,HÍI»). Hunfal vy ez utóbbi helyen a niagy. elöl ablativusi
alakból magyarázza («azon naptól elöl»), s nyilván csak ez a hely
indította arra, hogy kondai-vogul nyelvtanában is (§. 33.) az elol-t
az ablativusi határozók és névutók rovatába iktassa: elöl «elől».
Pedig «elől (von vor, von vorn)»-féle határozó nem igen arra való,
hogy megelőző ablativussal (-nel) a «-tői fogva (von . . an)» értel
met kifejezze. Erre határozottan lativ-féle határozó («előre, elé-felé

KISEBB KÖZLÉSEK.

321

= továbbá) kívántatik, a milyen pl. a finn édes (e h. edeksi) ebben:
tdsf-edes «von nun an» (tkp. «ebből előre»), vagy pedig «kezdve»
vagy «menve, haladva»-féle gerundium, mely implicite a lativ
irányra is ráutal («-tölfogva», finn tdstd lahin e h. Idhtein «ebből
menve =. ezentúl))). Ezért azt vélem, hogy az említett helyen a külömben névszótő-féle elöl csak hibából áll elal' «előre» ( = vogB.
eldl', vogL. üát) helyett, minthogy ez csakugyan elé is fordul,
ablativusi alak után, a o-tol fogva)) kifejezésére: 16, 21. tigil elal'
«ettől fogva (CB Toro BpeMCHH, von der zeit an)», tkp. «innen előre
v. eléfelé».
Kétségtelen, hogy az eZoZ-nak alapszaváé? (els) «elő», melynek
lativusa ele «el (fórt, weg: rastalen ele dobd el) s mely a pal «fél,
oldalw jelzője az el-palt «előtt»-ben (tkp. «elő-féleno). Hogy mi
voltaképen az -ol utórésze, mely a vogK. képzőkben szokatlan o vocalisánál fogva föltetsző, azt némileg magának a vogK. nyelvnek
egy adata, de még inkább néhány vogB.-beli adat derítheti föl. Az
elol-val ugyanis egyalakú a vogK.-ban még jejol, ebben: vos jejolt
(Márk 16, 14) «utoljára (zuletzt, am letzten)», s elül gyengült
alakban: ivolt (vos ivolt, Mátéban is); alapszava jej ( = vogB. j?y,
«utó» (jej-palt után, tkp. «utó-félen»). Ennek az ellentétes vogK.
szópárnak (elöl —jejol) a vogB.-ben megfelel (csakhogy el helyett
ennek synonymuma sar-val): sar-qul «első» és juj-qid «utolsó»
(vos juj-qul leg-utolsó); locativus -t raggal: sar-qult, juj-qult;
sőt az elol-nak alakilag megfelelő eli-qul is föl van jegyezve Begulynál (eli-qul v. elitd «eleje», mi szerint eli-qul is tkp. «előrész»).
Az qul egyébiránt a vogB.-ben: «ende, zipfel», s mint a «sar-qul»
rövidítése magában is «első, primus»-t jelent. Ezekből megtetszik,
hogy a vogK. elöl, jejol is tkp. összetétel el-ol, jej-ol «elő-vég, utóvég*, s mint jelző «elővégi, utóvógi = első, utolsó*; az ol ( —vogB.
qul) egyébiránt még elé is fordul mint külön szó a vogK.-ban : ovi
(ovii: 3. személyraggal ovle Máté 24, 8. 14. «kezdet», Márk 3, 26.
«vég») s megvan a mása az osztjákban: osztB. ölin «anfang, ende;
der erste, áusserste» = I r t . oden «das áusserste, erste» (v. ö. osztB.
vul: wdpo% «der álteste sohn» azaz ader erste sohn»).
B. J.
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A g r a m m a t i k a i g e n u s h i á n y á b a n , melyben a világ
nak legtöbb nyelvei, köztük az altáji nyelvek is sínylődnek, nyelvbecslő bölcselkedök, mint jelesen Steinthal, a nyelvnek nagy
fogyatkozását látják, mely mint valamely organikus baj sok egyéb
tökéletlenségnek és gyarlóságnak az oka. Ily szempontból egykor
Steinthal igen elismerőleg nyilatkozott Oswald J. H. ily czímű
munkájáról «Das grammatische Geschlecht und seine sprachliche
Bedeutung» (Paderborn 1866), melynek I. fejezete egymáshoz
méri a «Sprachen ohne grammatisches Geschlecht und die Sprachen mit demselben». Steinthalnak e recensiója most újra meg
jelent az ő «Kisebb munkái»-ban («Gesammelte kleine Schriften»
I. Berlin 1880), s eszembe jutatta, hogy én is annak idejében
Oswald munkájának a genust illető fejezetét ismertettem s a gr*
genus értékéről egészen ellenkező nézetet fejtegettem. Légyen sza
bad e kis értekezésemből (melyet magam is csak némi keresés
u t á n a ((Tanügyi füzetek» I. számában Pest 1867, találtam elé)
itt újra közzé tenni, a mi a kérdés érdeméhez tartozik.
Oswald a magyar nyelvet, mint a genustalan nyelvek typusát mutatván be, először eléadja, hogy miben mutatkozik a magyar
nyelv genustalansága ; hogy pl. az ember és az asszony nem úgy
különbözik, mint a német der Mann és die Frau ; hogy az attributumi melléknév motio nélkül marad (jó ember és jó asszony:
/jater M. gute F.), hasonlóképen a praedicatumi melléknév is (az
ember jó, az asszony jój ; hogy a 3. személy-névmás o egyformán
megfelel az „er, sie, es"-nek, s a birtokos-személyragok is hasonló
jelentési egyformaságot mutatnak (-a, -e v -ja -je = angol his, her,
its). Legfelebb a természeti genust bírja a nyelv megkülömböztetni, külön szók által (pl. atya, anya), vagy néha a nyers -né szó
oda-ragasztása által («welches für sich lebt und steht und das
weibliche in rohem Stoff bezeichnet»), pl. király, királyné. Egy
szóval a magyar nyelvnek sejtelme sincs valódi grammatikai
genusról, a milyen pl. a famulus, famu/a motiójában mutatkozik.
— Ez pedig nagy baj. Mert szerinte a nyelvalkotó népnek azon
képzelő tehetsége, mely minden névszói fogalmakat a hím- és nő
nem kategóriájába berendezett, egyszersmind a gondolat alakítá
sára a legnagyobb befolyással volt. Az élettelen tárgyak ilyképen
történő személyesítése «az ember szellemi fejlődósében oly lépés,
melynek a társadalom előre haladására nézve világtörténelmi fon-

KISEBB KÖZLÉSEK.

323

tossága van. — Sőt lehet mondani, hogy egy magyar embernek,
ki valamely magasabb fokú nyelvet, pl. a latint vagy németet,
elsajátít, a grammatikai genus megismerésével egyszersmind a
képzeleteknek és érzeteknek egy egész új világa nyílik meg, mely
eddig öntudatának sötét éjében el volt temetve*). Továbbá meg ki
fejti Oswald, mily nagy szerepe van a genusnak a grammatikában.
Csak a genuskülömbség megvolta teszi szerinte az igazi declinatiót és numerus-képzést lehetségessé; ez alkotta meg a syntaktikai congruentiát úgy az attribútumra mint a praedicatumra nézve,
tehát a mondatképzésnek egyik hatalmas tényezője.
Az árja és sémi nyelvek grammatikai genusa egy különös
észjárást mutat elénk, melynél fogva az elnevezendő tárgy tiszta
fogalmához még annak bizonyos férfi vagy női jelleméről való
képzelet csatoltatott, támaszkodva a természeti nem (sexus) s
annak jellemvonásainak szemléletére.
Hogy e képzelet, mely a genus szerint külömböző nyelvala
kok létrehozója, csakhamar elhomályosodott, s a nyelvek öntuda
tából kiveszett, úgy hogy a már csak az értelemhez szóló szóknak
genusbeli megkülömböztetóse, kivéve a természetes nemre vonat
kozókat (pl.puer, puella, homo, fe mi na), valóban csak üres formává
vált, melynek a nyelv többé okát nem adhatja, s hogy azért az
értelmi irányban haladó fejlődésben több árja nyelv még e külső
formát is többé kevésbbé magáról lerázta (legtökéletesebben a
perzsa és angol nyelvek, melyek közül amaz még a 3. személy
névmásban sem tesz genuskülömbséget), — az szintén kétségbe
vonhatatlan és tudvalevő dolog. Tartsuk tehát szemünk előtt a
nyelvnek azon korát, melyben a genusmegkülömböztetés még üres
formává alá nem sülyedt s kérdezzük, mi haszna lehetett akkor
ennek a genusmegkülömböztetésnek ? Mindenesetre élénkítette az
implicált személyesítés által a tárgyfogalmakat, s így átalában a
képzelő tehetséget folytonos működésben tartván, mondhatjuk,
hogy fokozta is azt. De másrészt az is világos, hogy a névszói
fogalmakhoz ezekhez nem tartozó mellókképzeletek csatoltatván^
melyeket aztán a motiós nyelvalakokban azoklól többé el sem
lehetett választani, a grammatikai genusmegkülömböztetés okve
tetlenül zavarta a névszói fogalmak tisztaságát s akadályozta a
nyelvnek értelmi irányban való haladását, míg csak a genuskép
zeleteket magáról le nem bírta rázni, megtartván azonban és
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tovább czipelvén a motics nyelvalakok üres terhét. Oly nyelvek
ellenben, melyekben grammatikai genus nem keletkezett, melyek
tehát névszóikban csakis a puszta fogalom kifejezésével bírtak, za
vartalanabbul haladhattak az értelmi fejlődésben, s a velük élők
és gondolkozók könnyebben juthattak el a tiszta fogalom-abstractióhoz; s így ezeket a nyelveket némi okkal «philosophicus» nyel
veknek lehetne nevezni, míg a genusos nyelvekre a «poeticus»
czím illenék. Vegyünk pl. egy motiós szót, teszem filins ós filia,
melyekben a formakülömbségnek még okát is tudjuk. Tessék már
most, nem tekintve az etymologiát, a puszta fogalmat abstrahálni.
Ha e végett filius-hoz folyamodunk, utunkba áll a filia, hogy ő
bizony nem fiú, és megfordítva. A görög icaís tehát igen bölcsen,
ha akarom ó, ha akarom -q ; de csak a legkisebb súlyt fektetve a
nemi alak értékére a TzaZdeQ nem oly könnyen engedi a «gyerme
kek)) puszta és tiszta fogalmát levonni, mint pl. a genustalan
magyar szó, vagy a török cofjuMar, vagy a finn lapstt.
A grammatikai genus kifejezése nem vált tehát az avval bíró
nyelveknek valami lényeges hasznukra; eredeti jelentőségét el
kellett ejteniök, s a megmaradó alakok csak tarka sokféleséget
szültek pl. az árja nyelvek névragozásában. Mondhatni, hogy a
grammatikai genus kifejtése az illető nyelvek részéről inkább
káros superfoetatio volt. — Azomban a grammatikai genus teljes
méltánylására szükséges, hogy annak pl. az árja nyelvekben észre
vehető hiányos keresztülvitelét is tekintetbe vegyük. Nem csak,
hogy az 1. és 2. személy-névmásokon nincs, mint pl. a sémi nyelvekbelieken; hogy a nőnemnek, sok esetben a hímnemmel közös
alakja van, azaz hogy a nőnem nincs alakilag is megjelölve; hogy
átalában sok hímnemű alakon a genus tulajdonképen csak rajta
értetik ; de hiányzik a genusmegkülömböztetés egészen a prsedicatumi szók legnagyobb részében, az egyszerű verbum finitum
alakjaiban, melyek pl. a sémi nyelvekben részint kifejezik a genust
is. Egyforma pl. a légit, akár puér akár puella a subjectuma. Ebből
látható, mily jelentőséget tulajdonítottak elejétől fogva magok az
árja nyelvek a grammatikai genus kifejezésének.
B. J.
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kiadásában megjelent és saját könyvkiadó-hivatalában (Budapest, Akadémia épületében) valamint
a könyvárusoknál kapható:

RÉGI MAGYAR KÖNYVTÁR
Az 1531—1711 megjelent magyar nyomtatványok könyvészeti kézikönyve.
Irta

S Z A B Ó

K A R O L Y .

Nagy 8-rét, 47 iv. Ára fűzve 4 frt
E monumentális munka nemzeti irodalmunk történetére nézve rendkívüli
fontossággal bir. Csaknem húsz évi kitartó búvárkodás és adatgyűjtés eredménye
az. Szerző, az ország egyik szélétől a másikig néhány száz k ö n y v t á r b a n nem csak a
czimtárakat, hanem m a g u k a t a könyveket is gondosan átforgatta. Nem egyedül a
czimmásokat adja, hanem pontosan közli a n y o m t a t á s helyét, évét, a könyv alakját,
a levelek vagy lapok számát a lehetőség szerint, kinyomozza névtelenül vagy álnév
a l a t t kiadott könyvek szerzőit, kideríteni törekszik a hely és név nélkül megjelent
m u n k á k nyomtatási helyét és idejét stb. A hol szükségét látja, leírásaihoz jegyzeteket
csatol, sok jellemző és érdekes idézetet közöl, utal a forrásokra, honnan az illető
munkáról részletesebb felvilágosítás meríthető, s z ó v a l n e m e g y s z e r ű c z i m t á r t ,
h a n e m p é l d á s s z o r g a l o m m a l és r i t k a s z a k i s m e r e t t e l f ö l d o l g o z o t t v e z é r k ö n y v e t
i r az 1 5 3 1 — 1 7 1 1 . é v e k k ö z ö t t n y o m a t á s b a n m e g j e l e n t egész m a g y a r i r o 
d a l o m h o z . Hirdeti, hogy nemzeti életünk leggyászosabb kora is mily erőteljes és
virágzó irodalmat t u d o t t teremteni, s szembetűnővé teszi irodalomtörténeti ismere
teink örvendetes gyarapodását. Mert mig e század elején Sándor István, hasonló
irányú munkájában, ugyanazon időszakból csak 990 magyar n y o m t a t v á n y t sorolt
fel, Szabó Károly fáradhatatlan és szerencsés k u t a t á s a i e számot majdnem meg
kétszerezték.
£ mnnka nélkülözhetlen minden könyvtárban, akár magányos, akár
n y i l v á n o s l e g y e n az, s n é l k ü l ö z h e t l e n m i n d e n o l y m í v e l t v a g y s z a k e m b e r r e
nézve, ki nemzeti irodalmunk tanulmányozásával komolyan foglalkozik.

RÉVAI MIKLÓS

É L E T E ÉS M U N K Á L
Irta
B Á N Ó G Z I

J Ó Z S E F .

Ára 2 frt 60 kr.
Az akadémia; könyvkiadó vállalat pártolói számára (diszkötésben) 1 frt 8 0 kr.
E z e n i r o d a l o m t ö r t é n e t i m o n o g r a p h i a az A k a d é m i a u t o l s ó n a g y g y ű l é s é n a H o r v á t h M i h á l y és F r a k n ó i V i l m o s á l t a l k i t ű z ö t t 1 0 0 a r a n y
p á l y a d í j j a l j u t a l m a z t a t o t t . A h i v a t a l o s j e l e n t é s i g y szól :
«Minden tekintetben jeles mű. Egyaránt biztos kézzel rajzolja Eévaiban az embert,
költőt és nyelvészt. Sok uj adatot hoz napfényre, nem egy elfogadottat megezáfol; fejtegetései
alaposak s a tényeket és eszméket gyakran helyezi új világításba. Különösen sikerült részek
Eévai nyelvtörténeti és nyelvhasonlitó irányának jellemzése, viszonya a nyelvújításhoz, Verseghy
méltatása stb. A kornak nagy vonásokkal rajzolt politikai, társadalmi, irodalmi és tudományos
hátteréből plasztikailag emelkedik ki Eévai alakja, s úgy szólva előttünk fejlődik. Szerző ritka
tárgyilagossággal leplezi föl hőse erkölcsi és szellemi bensőjét. Oly kevéssé puszta dicsőitője,
mint kritikusa. Nagy mérséklettel és biztos tapintattal vegyíti alakján a fényt és árnyat s
elevenen tünteti föl legjellemzőbb sajátságait. Előadása vonzó, compositiója természetes és
művészi: egyszóval a tartalom alaposságával a forma művészete egyesül a siker nem közönséges
fokán, s így t ú l z á s n é l k ü l e l m o n d h a t n i : e m ű i r o d a l m u n k n a k v a l ó s á g o s d í 
szére válik.»

A M. T. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI.
Kaphatók a M. T . Akadémia könyvkiadó hivatalában Budapesten (Akadémia
épület) s minden hazai k ö n y v á r u s n á l :
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MOKSA-MORDVIN MATE EVANGELIOMA.
Az 1879. évben megjelent Kazánban M á t é e v a n g é l i u 
m á n a k egy m o k s a - m o r d v i n fordítása, A. I. T y u m e n y e v
munkája. 1 ) Ez új textus, a melylyel a mordvin nyelv tanulmányára
szolgálható textusok csekély száma most megszaporodott, kivált
nyelvészeti szempontból azért fontos, hogy a mordvin nyelv egyik
dialectusának, a m o k s á nak, megint egy új színezetét tünteti
föl, a melyet különösen a szóközépi a-nak sűrűbb eléfordulása
(i és e helyett) jellemez. Igaz, hogy fordítója általán véve kelletinél
szorosabban ragaszkodott orosz nyelvű eredetijéhez; ámde ilyen
fogyatkozásban sínylenek többé-kevésbé minden első biblia-fordí
tások, teszem a régi magyar biblia-fordítások is, a melyeket mégis
igen becses emlékeknek kell tartanunk. Szerencsénkre a moksamordvin nyelvet már másunnan, még pedig eredeti néphagyomány-féle textusok alapján is ismerjük, s így meg is tudjuk Ítélni,
mi és mennyi ezen moksa nyelvű fordításban az oroszosság, a mely
benne főleg szólások szerkezetén meg néhol a szórenden vehető
észre. így pl. hibás utánzás a genitivusnak ÍMaX ( = or. >Ka;ib) mel
lett való használata: 15, 32 Hat tejn sci lomatnen= asajt MHB cero
Hapo,a;a | a relativumot általánosító orosz HH negatióval fordítva:
26, 13. kosa af uli azf («hol nem lesz mondva») = r ^ i HH őy^eTb
nponoBíi^aHO (valahol v. akárhol prédikáltatik) | szintilyen : 10,11.

r

) Teljes czíme : T ocno^a Hamero IncycaXpHCTa CBflToe eBanre.iie OTT. MaTeen. Ha MoKiuancKoe napfriie Mop^OBCKaro H3tiKa
iipeBe^eno A. H. TiOMeneBBiM^. Ms^aHie npaBOCjiaBHaro MHCCÍOnepcKaro OőmecTBa.
22
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daldá suva J) | szintén hibás genitivus : 26, 65. mezenti tejnek najaftijhtnen = K'á *ITO HaMT> CBH^tTejieíi (szószerint: «ad quid nobis
[opus est] testiumw) | használja ugyan a -ks ragos translativust
praedicativusúl, de gyakran helyette a -sa ragos inessivussal is él;
ez csak onnan lehet, hogy az inessivus (-sa) eszközhatározóúl
(instrumentális) is szolgál, — az oroszban meg az instrumentális
egyszersmind prsedicativus-fóle értékkel is jár : 19, 17. lemdasamak
párasa (e h. paraks) — iia3HBaenií> Meira ŐJiarHMi. (nevezel engem
jónak); 21, 13. tin tijast sonn moda-kudsa — BH cnluaJiH ero BepTenoMi. (ti tettétek azt barlanggá) | a jelző genitivus igen közönsé
gesen utánna áll a jelzettnek (a nélkül hogy ez utóbbihoz még 3.
birtokos-személyrag járulna, mint pl. 1 , 1 . rodats Jisus Xristost'
nemzetsége J. Krisztusnak). —• De ezen és egyéb apró oroszosságai mellett megmarad a Tyumenev-féle moksa Máté-forditásának
nyelvészeti értéke hang- és alaktanra, valamint szótárra való
tekintetben; sőt dicséretére ki kell emelnünk, hogy a mordvin
nyelvnek némely sajátságos és a gyakorlati alkalmazásban bizo
nyosan nehézség-tevő alakjait, t. i. a tárgyszemóly-mutató ige
ragozás alakjait következetesen ós az eredeti textusokhoz mérve
helyesen használja; csak a munka vége felé találunk erre nézve
többször vétket (t. i. a tárgyas alak mellőzését) s majdnem úgy
látszik, hogy valamely javító kéznek üdvös működése nem hatolt
el egészen odáig. Egyébiránt a fordítás nyelvészeti becsét minde
nek fölött az ajánlhatja, hogy benne többször a tárgyas igerago
zásnak egy e d d i g f ö l n e m j e g y z e t t a l a k j á r a akadunk,
a melynek alkotása pedig teljesen okszerű és érthető : t. i. nt-végű
«tí — őt v. őket»-féle alak, mely külömben a moksa-mordvinban
-ét, s az erzában -nk végű: 7, 16. sodasajnt (sinú) megismeritek
(őket) | 23, 34. kulaftsajnt megölitek (fketnen az egyikeket) 123,14.
sevandsajt megeszitek, megemésztitek (az özvegyeknek házukat) |
23, 13. af nol'asajnt nem bocsátjátok (a bemenni akarókat) 113, 30.
kadijnt hagyjátok, engedjétek (ezt és a másikat) | u. o. koékajnt
szedjétek (a konkolyt) | u. o. sotijnt kössétek | u. o. pirdajnt gyűjtsé
tek, takarjátok (a búzát) | 14, 18. kandijnt sinn hozzátok őket |
x
) De figyelemre méltó, hogy a Eeguly jegyezte moksa-mordvin
mondatokban is fordul elé a negatiónak ilyetén használata : lásd NyK. XIII,
133. 1. (555—560. sz.).
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15, 14. kadijnt sinn hagyjátok (őket) | 19, 14. noldajnt idtneú i
dajnt kird' sinn eresszétek a gyermekeket s ne tartsátok őket |
22, 9. terdajnt hívjátok (mind, a kiket találtok). — Találunk benne
arra is néhány példát, hogy az egyes-sz. 1. szem. birtokosrag -za
helyett -nzd volt: 26, 28. vernzd (monii) «az én vérem»; 27, 46.
skajnzá «istenem»; 15, 22. stirnzd (monn) «leányom» ; 21, 13.
kudnzd «házam» ; 24, 48. aziranzd «uram» ; 12, 49. bradnzii «frater meus». Eddig ilyent csak egyet hozhattam föl Ornatov gram
matikájából (nujnzd «aratóm» : 1. NyK. XIII, 49.).
í r á s m ó d j á r a nézve Tyumenyev fordítása általában kö
vetkezetesnek mondható. Alapszabálya neki az e t y m o l o g i a i
helyesírás, mely szerint a szótők végebeli consonansok megtartják
azon alakjukat, a melylyel rájuk következő vocalis mellett ejtendök, habár a velük érintkező képzők vagy ragokbeli consonansok
ez ejtésnek némi változását követelik. E szerint jelesen a szótővégi lágy consonansok nem alkalmazkodnak (írásban is) a képzők
és ragokbeli kemény kézdőconsonansokhoz: pl. valgs leszállt
(praes. 1. valgan) ; pingsta időben (nom. pingá) ; kurgti a szájnak
(nom. kurga) • mdrgk mondjad (pr. 1. mdrgan) \ tonads tanúit
(pr. 1. tonadan); kudti a háznak, kudsa házban (kud: kudu haza) |
virgazt farkasok (virgaz) ; azk mondjad (pr. 1. azan). Kivételt tesz
az illativusi s lágyulása vocalis vagy nasalis előtt: langazanza
reája (íangs), utaraznza ellene (utars) ; de 8, 2. így írja: malasnza
(malas). Viszont némely ragnak kezdőconsonansa sem alkalmaz
kodik a szótőbeli végconsonanshoz ; pl. az ablativus ragja állan
dóan -cZa-nak van írva (mért így hangzik vocalis után: avada,
ksida), előző t után i s : terdaftda, kockaftda; a dativusi ragot meg
mindenütt -ti alakban találjuk előző n mellett is (pl. ava-től többes-sz. dat. avatnenti, míg Ahlqvist és Reguly textusaiban ilyenkor
-di lép föl: avatnendi). — Itt meg kell jegyeznünk, hogy Tyume
nyev általában egyes ragoknak bizonyos megállapított alakját írja
ki; így pl. nála a genitivus ragja jésített -ú (úgy mint többnyire
Eegulynál is, NyK. V, 121, míg Ablqvistnál rendesen n, s csak a
hosszú a-végű tőkön n a gen. ragja, pl. ava: avari), de az -nza és
-sna birt. szemólyragok után tiszta n (-Hrb: pl. azirsnan, valsnan) ;
ehhez még azon sajátság járul, hogy az egyes-sz. genitivust ren
desen kettős betűvel írja : -nú (-HHI>), még ha nem előzi is vocalis :
tuvanú, menelnn (MeHCJiMiib), a többes-sz. genitivus azomban csak
22*
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-íí-en végződik (-neíi, -iiem>), valamint birfcokosragos névszók
genitivusa is : alazii patris mei (al'azá páter meus) | ellenben tiszta
w-vel van nála az egyes-sz. 1. szem. ragja (így R. A. is): ezdadn
tőlem, martan velem, sodan tudok (kivéve a praeteritum béli egyessz. 1. személyt, a hol az ?í-nek külön oka van: NyK. XIII, 74.) ||
a határozott genitivus ragja (egyes-sz.) jésített -í'-vel (-TÍ>) (Regulyval egyezőleg, A.-nál -t) j ellenben az egyes-sz. 2. szem. ragja,
meg a többes-sz. nominativus ragja tiszta í-vel (szintígy A. R.):
martat veled, sódat tudsz, avat asszonyok (kivétel a praeteritum
ragozása: sodai NyK. XIII, 74); a pra?teritumnak többes-sz. 3.
szem.-nek sí-je, a jésítés hátravetésével sí'-nek van írva (-CTt).
A moksa-mordvin nyelvhangok jelölésére Tyumenyev amúpy
beérhette az orosz írás betűkészletével. Külön jegyet csak egyet
alkalmazott: IO (=ju) mellett fölibe vetett vízirányos vonalkával
íö (=jo) : pl. ÍÖBKC& (jovks), ciöpMa (úorma). A t előtt bizonyos
esetekben (Mordvin nyelvtan §. 10, a.: NyK. XIII, 21) betoldandó
h-t, mely ^-nak hangzik, ugyancsak x-val írja: pl. KapMaíixTL
(harmajht), iopxTT> (jurht); de nem fordul elé mindenütt, a hol az
Ahlqvist ismertette nyelv föltünteti (pl. korta- beszélleni = A.
korhta-J. Némileg tökéletlen csak az á és e-nek jelölése, illetőleg
megkülömböztetése (a mely azomban nem mindenütt nagyon fon
tos), a mennyiben az d-re használt sí betű egyszersmind ja ('a) is,
s a szóvégén való e betű (A. és R. adatai, valamint a mélyhangú
szókban megfelelő a szerint) rendesen a-t jelöl, míg az e szóköze
pén (A. és R. szerint) jobbadán e-nek veendő.
Új moksa-mordvin textusunk á t í r á s á b a n csak keveset tér
tem el a szerző írásmódjától. Egészben megtartottam az e t y m o 1 o g i a i írást, a melyet egynémely esetben még helyre is állítottam
(pl. & e-i fölbontván ts-re, a hol külön í és s került össze, vagy a
hol a t csak ejtéskönnyítő betoldás: pl. pantsan, monts; fastsa
«együtt», ebből f-vastsa «egy helybena). Egyenként: a t ós k előtt
betoldott y-t, úgy mint az eddigi átírt mordvin textusokban (Ahlqvisttel egyezőleg) h-val jelöltem, a y-t meg csak ott alkalmaztam,
a hol ezen gutt. spiráns eredeti szóhang (pl. ezekben: raya-, puyana, s orosz eredetű szókban: pl. grey, duy) \ a genitivusi n-t
megtartottam w-nek, de kettőzetlenűl, pl. tuvaú, meneln, s nem:
tuvanrí, menelnn; a szem.-névmások genitivusában: monn, tonn,
somi, minn stb. az első n a tőhöz tartozó (nominativusok: mon, ton,
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son ; min stb.) | csak a langa szónak gyakran eléforduló iness. illat,
elat. casusait írtam ng helyett nk-voX: lanksa, lanks, lanksta | az
e-nek hol e-vel, hol a-vei, meg а szóközépi я-nakhol/a ('а)-уо\, hol
á-vel való átírására nézve főleg az Ahlqvist és Eeguly-féle textu
sok útmutatását vettem számba | szintígy a jésítés kitételére, ille
tőleg némely esetben mellőzésére nézve : így pl. az -сть, -скь ige
alakvégeket -ét, -sk-Ysd írtam át; meg egyes magashangú szókban :
menet h. menel, stvr h. stir, mol't' h. mólt stb.; maga a mi textusunk
is egyszerűsíti néha a jésítést, pl. loman-nok határozott genitivusát lomaní helyett így írván : lomant'.
Tyumenyevnek moksa Máté-evangéliomának mint nyomtat
ványnak az a gyengéje van, hogy elég sok benne a s a j t ó h i b a .
Hozzá van ugyan egy «sajtóhibák (опечатки) jegyzéke» csatolva,
a melyben vagy 46 hiba ki van javítva; de e jegyzék az egész 11 i
lapra terjedő könyvnek csak 17—74. lapjairól szedi a hibákat;
pedig a kijegyzetteken kivül is akadnak még hibák, s a többi lapok
sem hibátlanabbak mint a javítottak. Sőt egy helyen (12,42) a
javító épen rosszra találta javítani a helyest: пялешиширеннь-ből
ugyanis kihagyatja az egyik ши-t, pedig a szó (paláéiéiren) azt
teszi «dél-táji» (der mittagsgegend) s előrésze nem pala, hanem
paláéi (palá-éi) «fél-nap = dél». — A kiadásban kijegyzetteken
kivül még javítani valóknak találtam a következőket: 1, 19. vidzelgaftams helyett így kell: vizd'elgaftams (21, 37. csakugyan Síi
vel : vizd'elgadijht) | 2, 5. ingancen h. olv. ingalcen | 2, 8. sopí h.
sonn | 2, 23. konatsti h. konantsti | 3, 3. kodants h. konants | 4, 12.
vannijhtneú h. vanijhtnen \ 5, 1. лотантьнень (Lotant'nen) h. ломаньтнень (lomantnen) \ 5, 28. sejdijnts h. sedijnts | 5, 43. келькъ
h. кельгкъ | 6, 18. аляць h. аляце (alatsa) \ 6, 28. pancsftnen h.
pancftnen \ 8, 6. mojn h. monn \ 8, 8. tejza h. tejnza \ ib. mojnn h.
monii | 9, 8. ncinn h. tanú (azaz : tan) \ 9, 26. kolla h. kolga \ 9, 36.
vanijftita h. vaníjftima \ 10, 10. тряямать h. трямать | 10, 23. kenirdtat!h. kenirtad \ 14, 35. ozandams h. azandams \ 15, 13. láng
h. langs (lanks) \ 15, 27. moréid h. morkéí \ 15, 37. suskamnda h.
suskamada\ 16, 28. penzasas h. penzasaé | 17, 12. сярьдьксь h.
сярядьксъ | 18, 20. puralijht h. puramijht \ 18, 30. изсь h. изь |
20, 1. tijadijhtnen h. tijandyhtnen \ 20, 3. ombceí Ъ. omhacei \ 20,
21. tófl h. kádi | 20, 30. ижальдяметь h. -месть | синь h. синь |
21, 30. sas h. saé J 22, 30. ирьвяяксъЬ. ирьвяксъ | 23, 12. aluksna-
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vijs h. aluksnavijs | 23, 27. вешанъ h. вешань | 24, 39. изсь h.
изь j 25, 37. kelgijsa simftamá h. kelgijsa i simjtamá | 26, 22.
ezdant h. ezdast | 26, 26. talazá h. telazli | 26, 58. ickidzá h. гс/ci^cí | 27, 2. sotas h. sofai | 27, 7. мемастырннь h. шемастырянь |
27, 29. максть h. макссть | 27, 50. вакгельса h. вайгельса [ 27,
55 ickidzci h. ickizdü \ 27, 60. керяязе h. керязе | 28, 4. кудатъ
h. кулатъ | 28, 8. tonazijhtnentih.tonadijhtnenti
\ 28, 10. bradnenti
h. bradtnenti \ 28, 12. максть h. макссть || többször eléfordúl a
ves-, vesand- «keresni» ige é (ni) helyett Sé (Щ)-Ув1: vese-, de а,
helyes vei- is találkozik || mák(шякь) «egész, mind (usque)» h. van
mari (мянь) 11, 23. 22, 26. 27, 45. (lásd alább a Szójegyzékben:
mák) || hibásnak tartom ezt i s : 5, 23. vizdgeflima «безеовъетный,
gewissenlcs», a mely a vizd- «szégyenleni» igéhez tartozik (te
kintve hogy a -ftima képző csak névszóhoz járul, tehát itt a vizdtöl való nom. verbale kell s hogy ilyen E. A.-nél: vizks e h. vizdks,
a melytől a mdE.-ben csakugyan van vizksteme «szégyentelen» :
jóformán itt виздгеФтыма helyett ez volt a kéziratban: виздкеФтыма : vizdksfthna) \\ 22,24. es-éaztnza-i'ól lásd a Szójegyzéket (sas
alatt) || 1, 21. lomanzan e h. loman-nzan (lomanenzan) összevont
alaknak tekinthető.
B. J.

Svdtoj Jevangel'

Matfejt-ezda.

Vasence glava. (I. Fejezet.)
Rodats Jisus Xristosi, Davidn corants, Avraamn corants.
(2) Avraamé sacftazd Isaaki; Isaaké sacftazd Jakovi! • Jakové sacftazd Judai i bradanzán ; (3) Judaé sacftazd Faresi i Zárai Famarí-ezda; Far ess sacftazd Ezromí; Esromé sacftazd
Arámi;
(4) Aramé sacftazd j Aminadavi; Aminadavé sacftazd 'Naassoni;
Naassoné sacftazd Salmoni; (5) Salmons sacftazd Voozi Rayavíezda; Voozé sacftazd Ovidi Rufi-ezda; Ovidé sacftazd Jesseji;
f6) Jessejé sacftazd Davidi ocu-aziri ; Dávid ocu-aziré sacftazd Solomoni Úrijai irvdnts-ezda ,• (7) Solomoné sacftazd Asai; (8) Asaé
sacftazd Josafati, Josafaté sacftazd Jorarni; Joramé sacftazd Ozijai;
(9) Ozijaé sacftazd Jofami; Jofamé sacftazd Ayazi,• Ayazé sacftazd
Jezekijai; (10) Jezekijaé sacftazd Manassijai; Manassijaé sacftazd
Amoni; Amoné sacftazd Josijai; (11) Josijaé sacftazd Joakimi;
Joakimé sacftazd Jeyonijai i bradanzán Vavilonti vdiamada ingáid;
(12) Vavilonti vdiamada meld Jeyonijaé sacftazd Salafiili; Salafiilé
sacftazd Zorovaveli; (13) Zorovavelé sacftazd Aviudi;
Aviudé
sacftazd Fiiakimi; Fiiakimé sacftazd Azori'; (14) Azoré sacftazd
Sacloki; Sadoké sacftazd Ayimt; Ayimé sacftazd Eliudi; (15) Elivdé sacftazd Eleazari; Eleazaré sacftazd Matfani; Matfané sacftazd Jakovi; (16) Jakové sacftazd Josifi Marijai mírddnts, konantsezda sacé Jisusé, lemdavijé Xristos. (17) i stand sembd sacamatnd
Avraami-ezda Davidi tejs kemnilijd sacamat; Davidi-gd ezda Vavilonti vdiamas kemnilijd sacamat; Vavilonti-gd vdiamai-ezda Xristosi tejs kemnilijd sacamat. (18) Jisus Xristosi sacamaé ulé iaftand: koda nengd Josifé af éavazd mamants Marijai es peldnza i
karmáét erama fka kudsa, éada ingáid ulé sonn peksanza usaptf
svdtoj duyi-ezda. (19) Josifé mirddts sonn utaz pára loman i af ve-
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sas vizd'elgaftams sonn, puts noldams sonn éopfsta. (20) a mizarda
sori stand mál'aé, vov nájavé onstanza skabazn angels i márgé: Josif
Davidú coraj ! dat pel' éavams Mariját' irvátsen ; vad' sacfé peksanza
uli svdtoj duyt-ezda. (21) sacftij ze cora i maksat tejnza lem Jisus ;
vad' son vansijn lomanzan sinrí greytnen-ezda. (22) sembá titá ulé,
ul'eza tijf azji skabazt-ezda ingalcen-sodajt kuvalga, kona kortaj:
(23) vov stir pekjaj i sacftij cora i putijht tejnza lem Emmanuil,
meza uli : min martának skaj. (2á) sirgadaz ont'-ezda Josifs, tijs,
koda márgs tejnza skabazn angels, i savazá irvánts. (25) i iz soda
sonn, koda meki-páli son sacftazá corants, vasence idt', i son makss
tejnza lem: Jisus.
Ombace glava. (II. Fej.)
Mtéarda sacs Jisuss Vijiejemsa Judejaii, ocu-azirt' Irodipingsta, sast Jerusalims sodaj-lomatnd si-st'ama siret'-ezda i kortajht :
(2) kosa od sacfs Judejan oca-azirs? vad' min ndjask testents sist'amat' siresa, edi samd suknnama tejnza. (3) kulaz titán ocu-azir
Irods sumbafavs i sembá Jerusalims martinza. (4) i puraptaz semben
vasence-poptneú i sormasa-sodajhtnen lomatnen-ezda,
kizdfnazn
sinn: kosa efavi sacams Xristosti ? (5) sin azét tejnza, Viflejemiesa Judejan; vad' ingal'cen-sodajt' kádsta stand uli sormadf: (6)
ton-ga Viflejem, Judan modats, kodanga af jomblat Judan ocu ostnen gofaz; mes tonn-ezdadat lisij vátnijs, konats vansijn lomatnen
monú Izraili. (7) esta Irods salava terd'az sodaj-lomatnen kizáfnas
ezdadast nájf testet pingi kolga. (8) i kucaz sirní Viflejems azé:
mol'ada edi cebernasta kizáfnada idt' kolga, i kida musaét sonn, pacftaét kul'a tejn, mes-bi m,on-gá motaln sukunama tejnza. (9) sin kul'az
ocu-azirt tűét; i vov testé, konants sin nájaz si-st'ama siresa, mólé
ingal'st, mizars saé i lotkaé sitsá vastat' vára, kosa ul'é idé. (10) ná
jaz £e testt lotkaf, kenándét pák ocu kenánd'amasa. (11) i suvaz
kuds, nájaz idt Mariját mamants marta, edi praz éukunaét tejnza i
paniaz sintsen parasisnan kandét tejnza kaénet: zolota, ladan i
smirna. (12) i onsta primaz márgama af mirdams Irodti, ombace
kisa mólét sintsen mastirs. (13) sinn ina tumada melá, vov skabazn
angelé nájavé onsta Josif ti, i kortaj: stak, éavk idt i mamants, edi
orgád' Jegipets, i id't tosa, mizars af azan tejt; vad' Irodé karmaj
vesand'ama jomaftams idt. (14) son íe siaz éavazá idt mamants-gá
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sonn vet', edi tus Jegipets. (15) i ul'é tosa Irodt kulimai! tejs, ul'eza
tijf azfs skabazt-ezda ingal'ce-azindijt kuvalga, konats kortaj: Jegipett'-ezda sergddijd rnonn corazn. (16) esta Irodé ndjaz, mes son pejddf sodaj-lomatnen-ezda, pdk kdzijé, edi kucs kulaftama Vifiejemtesa semben-gd pents-esa sembd coratnen kafta kizatnerí-ezda i dada
jomblatnen, pingt-ezga konants sodazd sodaj-lomatnen-ezda. (17) esta
ul's tijf azfs Jeremijat ingal'ce-azindijt! kuvalga, konats kortaj: (18)
vajgel Barnása kul'avé, avard'ama, piskadnia i ocu ol'kéama: RayiU
avardij sontsen idnzan kolga i af kelgij basavams, vad! sin as. (19)
Irodt' ina kulamada méla, vov angels skabazn ndjuvs onsta Josifti
Jegipetsa, (20) i kortaj: st'ak,savk iddmamants-gd, edi mólt mastirs
Izrailn • vad' vesandijhtnd id( vajmants kulast. (21) son sías,éavazá
id( i mamants, edi sas mastirs Izrailn. (22) kuHaé ze, mes Aryelnjú
Judejasa asci ocu-azirks, Irodt vasts sontsen aHants, pel's tov molma,
a saváé onsta mdrgamat tus Galilejan mastirs. (23) i saz tov karmos
efama ossa, konantstilemets Názáret; ul'eza tijf azfs ingal'ce-azindijhtnen kuvalga, mes son Nazorej lemdavij.
Kolmacc glava. (III. Fej.)
i'at sitnen-ezda sas kstindaj Joanns i tonafts Judejskoj savasiresa (2) i kortas: kajandada; vad! malas sas meneln carstvas.
(3) vad!son gaj-sd, konants kolga azé ingaUce-sodaj Isaijas kortaz :
vajgel piskadijt sava-siresa : anaklada ki skabazt', videptada jantnen
tejnza. (4) Joanns ze katfnas velt'ama verbludn sajart'-ezda i karksaksnes kedn karkssa a jartsama-pdl sonn ul!s akridat i virn med.
(5) esta Jerusalims, sembd Judejas i sembd perfs Jordánt lisandst
tejnzd, (6) i kstindavét sonn-ezdanza Jordansa, ispovendaz es greytnen. (7) koda ndjs Joanns láma farisejda i saddukejda, konat sast
tejnza kstindavma, azé tejst: kujti levkst! kid tinn tonaftadez ofgad'ma malas sastij kdzft-ezda ? (8) kandada ze kenerf, kona tij
kajandamat. (9) i d'ada korta esant: minn uli al'aneék Avraamé;
vad' kortan tejnt, mes skajé mastij nat kevtnen-ezda tijmas idt Avraamti. (10) vad! i uzer ascij suftan koránt vakssa; sembd suftas, konats af kannij pára kenerf, keréavij i joravij tols. (11) mon kstindatddeé tinn vedsa kajandamat-ksa ; a molijé melgan monn goraz uli
kemd, konantsti mon af kond'astan kdmet kandams • son karmaj
kstindama tinn svdtoj duysa i tolsa. \(12) kajmd kddnts-esa i son
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araptsij tingants i kockasij tozarants utams, a suSartpiltasij af-mutavma tolsa. (13) esta saj Jisusé Galilejat-ezda Jordánt lanks Joannti kstindavma ezdanza. (14) Joanné Se kirdazá sonn i kortaé:
tejn eravi kstindavma, ezdadat i ton li saját tejn ? (15) Jisuss Se azé
tejnza, kortaé: d'amak Mrd'; vad' stand eravi tejnek tijrnas sembd
videt. esta Joanns noldaj sonn. (16) i kida Jisuss kstindavaz lisé
vedsta, vov panSavét tejnza meneltnd i Joanns ndjazd skajn duyt,
konats lijaksneé koda guld, i valgaksneé langaznza. (17) i vov vajgel
menelsta kortaj é: titd uli corazd kelgaf, konants-esauli sembd monn
para-kelgamazá.
Nilice glava. (IV. Fej.)
Esta Jisuss vdt'f uls duysa lomarlftima vasts tdraftavma sajtant'-ezda. (2) i gavendaé nilen-kemen sit i nilen-kemen vet, mekipdli
vacs. (3) esta sas tejnza tdraftijs i azé: kida ton skajn cora, mdrgk,
stabi nat kevtnd aratht kéét. (4) a son azé kortamants lanks: éormasa azf uli: af kéesa ancak erdj lomané, a ar valsa, konats liéandij
skajn kurgsta. (5) t'ada meld éavazd sonn sajtané svdtoj osti i putazd sonn cerkvan véliamaí lanksa. (6) i kortaj tejnza: kida ton
skajn cora, prak alu, vad' éormasa azf uli : sontsen angeltnenti mdrgij ton-ksat vanmas tonn i kddtnen lanksa tonn kandtddez, mes-bi af
tokalet' pilgdtsen kevti. (7) Jisusé azé tejnza : éormasa tanga azf uli :
d'ak tdrafúa azlri skaji tonn. (8) tanga éavandij sonn sajtané pák
seri panda lanks, i ndjafnij tejnza sembd, mastirt' carstvatnen i sinn
slavasnan, (9) i kortaj tejnza: sembd titán makssa tejt, kida praz
éukunat tejn. (10) esta kortaj tejnza Jisusé: orgadt monn ezdadin,
sajtan: vad' éormasa azf: tonn azirti skajti éukunaksúak i tejnza
skamnzanti sluzindak. (11) esta kadindsij sonn sajtané i vov angeltnd saét i sluSandaét tejnza. (12) kulaz Se Jisusé, mes Joanné
maksf vanijhtnen kdds, tué Galilejati. (13) i kadaz Nazaretí, sas i
karmáé erdma Kapernaumt'-esa, ossa, konats ocu-ldjt' vakssa, Zavulonn i Nejfalimn petneú-esa. (14) uleza tijf, mezd azé ingal'ce-sodaj
Isaijaé, konats kortaj: (lő) moda Zabulonn i moda Nejfalimn ki
lanksa ocuddjti Jordánt tona pali, Galilejaé jazicnektnen, (16) sobdasa ozada-ascij lomatnd ndjét ocu valda, i ozada-ascijhtnenti kulamat siresa i sulfsa ndjuvé valda. (17) titd pingt'-ezda karmáé Jisusé
azindama i kortama: kajandada ,• vad'malas saé menelú carstvaé.
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(18) jotamsta ie Galilejan ocu-láji vakska, son nájs kafta bradat:
Simont, konats lemdavij Petr, i Andreji bradants, konat jorast
kaln-kundsamat ocu-lájti, vad' sin ul'st kal-kundajhtnd ; (19) i kortaj
tejst: mol'ada melgan i mon tijhtádeé lomann kundajks. (20) i sin
ezdkid kadaé kal-kundsamatnen, tust mel'ganza. (21) tusandaz tolda
nájs ombacet kafta bradat Jakovi Zevedejn i Joanní sonn bradants
ventssa, al'asnan Zevedeji marta, petijhtnen sintsen kaln-kundsamatnerí i terdazn sinn. (22) i sin ezdkid kadaé ventssnan i al'asnan,
tust mel'ganza. (23) Jisuss jakas sembá Galilejai langa, tonafnaé
sinagogaznan-esa, azxndaé jevangel carstvai i pickafnaé ar seradks i
ar unna lomarisa. (24) i jotas sonn kolga kula sembá Sirijat' langa ;
i vátneksneé tejnza sembá: serádijhtnen, kirdaftnen láma serádkssa i
urmasa i lomatnen, konatnen potmasa ul'st sajtant, i serádijhtnen
kovt'-ezda i lavsaptjtnen, i son pickafnazn sinn. (25) i mólé mel'ganza
pak láma lomanda Galilejasta i kémen ossta i Jerusalimsta i Judejasta i Jordánt ftaldasta.
Vetece glava. (V. Fej.)
Kida nájazú lomantnen son kucs panda pras; i koda ozas,
esta sastst tejnza. tonadijhtná sonn. (2) i pan&az kurgants usapts tonaftlma sinn kort az : (S) sumbrat úudaftná duysa; vad' sinn uli
meneln carstvas. (4) sumbrat avardijhtná; vad' sinn basavijht. (5)
sumbrat sát'avtnü ; vad' sin satsaé modat'. (6) sumbrat vacadijhtná i
jorajhtná simma videda • vad' sin topadijht. (7) sumbrat izaldijhtná;
vad sin ulijht izaldaft. (8) sumbrat aratná sedisa; vad' sin skajt'
nájsaé. (9) sumbrat tijhtná ladí, vad sin lemdavijht skajn éorat.
(10) sumbrat, konat panavijht videi inksa; vad sinn uli meneln
carstvas. (11) sumbrat tin, miéarda karmajht sutsama tinn, panams i azims ar af-para val tinn lanks af-videsta monn-ksan.
(12) kenándada i vesálgadada ; vad ocu tejnt pitná meneltnen lanksa. t'aftaks panaé i ingal'ce-sodajhtnen, konat ulst tinn ingalá. (13)
tin ult'ad modat sal; kida sals jomaftsij vijnts, esta mezsa tijsak
sonn salusa? son kovmga af karmaj kondasiams, ancak jordams
sonn veneli pilgen alu lomatnenti. (14) tin uHt'ada valda masiirt;
oss, konats ascij pandáipra lanksa, kodanga af kásavij. (15) i kida
kirvástsaz svecai, af putnasaé sonn kád'gü alu, a pes lanksa i pindaldij sembenti ascijhtnenti kud potmasa. (16) iafta valdamaza
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tinisen valdas lomatneri ingáid, mes-bi sin ndjaleí tinn pára tevtnen
•i snajalez menelri alantesteri. (17) dada mála, mes mon sári kolams
zakoní, ali ingal'ce-sodajhtneri; mon of kolams sári, a pdskid'ams.
(18) vad' amin kortan tejnt: sada kurak jotaj menelé i modas, kida
jotaj fka jota, ali fka kitks zakoní-ezda, iafta, mes-bi a fal! ul' tijf
sembd. (19) i iafta kid kolaj fka nat pdk jombla mdrgamatnen-ezda,
i tonaftij stand lomati, sitsd pdk jomblasa lemdavij meneln carstvasa; a kida kid tij i tonaftij, sitsd ocusa lemdavij menelri carstvasa. (20) vad' azindan tejnt: kida videntest tinri af uli sada ocu
videda sormasa-sodajhtneú i farisejtneú, esta af suvatad menelri
carstvas. (21) tin hutáét, mezd azf tastatnenti: d'at kulafta ; a kida
kid kidaftij, sitsd maksf uli sudti. (22) a mon kortan tejnt: ar kaéijaksnijs sontseri bradants lanks abun, maksf uli sudti; a kid azij:
vizdgeftima! jordaf uli toln geennati. (23) i iafta kida kandsak
kasnetscri. altarti i t'asa latjtat, mes bradatsd kirdij mezd-ndbut
langazt; (24) kadk tosa kaénetsen altari ingáid i moli, vasenda mirandak bradatsen marta, i esta sak i kandk hasnetsen. (25) mirandak kuraknd dusmantseri marta, miéars utat martanza ki lanksa,
mes-bi dusmantsd afalnzd maks tonn sud'ati, a sud'aé afáínzd maks
tömi sobda-kndiá vanijti i afil'ddz ozafta tonn sobda-kuds. (26) videsta kortan tejt: af Hsat tosta miéards af makssak melce poluskai.
(27) tin hutáét, mezd azf tastatnenti : d'at kóla irvdjama. (28) mon
ze kortan tejnt: ar, kid var zaj ava lanks, mes-bi kelgama sonri, kolaé
ni irvdjama martanza sedijnts potmasa. (29) a kida vidd selmetsd
prafnij tonn maisa, targak sonri ijordak ezdadat; vad' tejt utat sada
cebdr, kida jómat fka poldatseri-ezda, a af sembd telatsd utat jordaf toln geennati. (30) i kida vidd kddtsd prafnij tonn maisa, kerk
sonri ijordak ezdadat; vad' sada cebdr uli tejt, kida jómat fka poldatseri-ezda, a af sembd telatsd jordaf utal' geennati. (31) azf uls
nengd: kid javij irvdnts marta, sitsd kadk maksij tejnza noldamasorma. (32) a mon kortan tejnt: kid javij irvdnts marta af irvdjamakolamai-ksa, tona kosardij sonri irvdjama kolams; i kid irvdjaj javf
avat lanksa, tona irvdjama kolaj. (33) kutast nengd tin, mezd uls azf
tastatnenti: d'at kóla varama, a tijk, mezsa varat, skaji ingáid. (34)
a mon kortan tejnt: kodanga d'at vara, af menelsa: vad' son idi
ékajri ozama-vastas / (35) afmodasa: vad'son uli pilgals pilgetnen
sonri; af Jerusalimsa: vad'son idi vdrden ocu-aziri oss. (36) af
jrrasat iontseri d'at vara ; vad' ton af mastat tijmas fkava sajar ah-
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sasa, dl ravZasa. (37) ul'eza ze valnteét: sta, sta, af, aj', a mezd uli
láda velf, titd sajtant'-ezda. (38) tin kutast, mezd azf ul's: selma selmet'-ksa i pej pejí-ksa. (39)a mon tejnt azindan: dat pdlksta obiiajtsti, no kida. kid tonn vaskadatanza vidd scokatsen langa, sarftk
tejnza ombacei; (40) i kida kid kelgij sudindavams martit, i éavams
samatsen, maksk tejnza i sumantsen. (41) i kid kosardatanza tonn
jotams marünza fka vajgel-pe, mólt martanza kqfta. (42) kid anaj
kddstat, tonanii makst, i kid vesij savams pandamada, tonan-ezda
dat orgddksne. (43) tin kutast, mezd ul's azf: kelgk malastant tonn, i
dat kelg dusmantsen. (44) a mon tintejnt mdrgan : kelgada dusmantnen tinn, blagoslovindada sudsajhtnen tinn, pára tijada af-kelgijhtnenti tinn. (45) ul'eda corat meneln al'antesten; vad' son mdrgij
sontsen maniti valdams paratnen i af-paratnen, i kucij pizim videtnen lanks i af-videtnen lanks. (46) vad'kida tin karmatad kelgama,
konat tinrí kelgtddez, kodama tejnt ucams pandama ? i dacen-kockajhtnd af savak li tijndijht? (47) i kida cebdrsta primatad ancak
tintsen drugannten, mezd sada cebdr tijndatad ? i jazicnektnd af
savak li tijndijht? (48) ul'eda t'aftand parht, koda i tinrí meneln
alantest pára.
Kotace glava. (VI. Fej.)
Vanavada makssama milastenantesten lomanú ingaidd sdn-ksa,
mes-bi sin ndjaldez tinn: liesta af uli tejnt pandama meneln al'antesten-ezda. (2) i t'afta, mizarda maksúat milastina, dat túra es ingáit, koda tijndijht samasa-vaskafnijhtnd sinagogasa,idcasanga, stob
snajlez sinn lomatnd. videsta kortan tejnt: sin savét ni estejst pandama. (3) ion makssak milastinat stand stáb kers kddtsd afal soda,
mezd tij vidd kddtsd. (4) ul'eza milastinatsd tonn sopf, i alatsd ndjdjs sopft', makstj tejt ndjafsta. (5) i mizarda ozandat, d'at ul', koda
samasa-vaskafnijhtnd, konat kelgijht sinagogasa ulcasangd árama
ozandamai-ksa, stabi ndjalez sinn lomatnd. videsta kortan tejnt: sin
savét ni estejst pandama. (6) ton mizarda ozandat, suvak tonn pakojs i éolgaz melgat kenkstnen ozandt alatsenti, konats sopfsta ascij, i
alatsd ndjdjs sopfsta, maksij tejt ndjafsta. (7) ozandamaípingsta
dada korta pdk láma, koda jazicnektnd ; vad sin mdlijht, mes láma
toramai-ksa kulavijht. (8) dada ul taftapt, kodapt sin ; vad atanteét
sodaj, mezd tejnt efavi anamada ingáid sonn kddsta. (9) ozandada

338

MOKSA- MORDVIN

ina tin stand: al'anesk minn, konats ul'at meneln lanksa .' svatindavaza lemtsd tonn; (10) sajaza carstvatsd tonn ; ul'eza volatsd tonn,
koda menel lanksa, modai lanksanga; (11) ksenesken minn, kona
efavi, maksk tejnek tdci; (12) i kadk mintejnek dolyneken, koda
mints kadatam dolgunekenti; (13) i damest suvaft minn tdfaftamati ; a vanmest minn sajtant'-ezda. vad' tonn uli carstvatsd, vijtsd i
slavatsd vektnenks. amin. (14) vad' kida tin karmatad kadandama
lomatnenti greysnan, kadsijn tejnt-gd alantéit meneln. (lő) a kida
af karmatad kadandama lomatnenti greysnan, alantest-gd af kadsijn
tejnt greytnen tinii. (16) méarda ze gavendatad, dada ul kanzidijht,
koda samasa-vaskafnijhtnd; vad' sin savandijht es langazast riznaj
samat, mesbi ndjafiams pfa lomatnenti, sta sin gavendajht. videsta
kortan tejnt, sin savast ni estejst pitnd. (17) ton ina mizarda gavendat, vad'k pfatsen i stajk samatseú. (18) stabi af ndjafiams pfatsen
lomatnenti, sta ton gavendat, a alatsenti, konats sopfsta ascij, i aíatsd tonn nájájé sopfsta, maksíj tejt ndjafsta. (19) dada kocka parasitnen moda lanksa, kosa suks i sameíi mastfnij, i kosa salajhtnd aldasuvijht i salajht. (20) a kockada estejnt parasi menel lanksa, kosa af
suks, af sameri mastfnij, i kosa salajhtnd af alda-savijhti af salajht.
(21) vad kosa parasintest, tosa idi i sedijntest. (22) valdas telati uli
selma, esta kida selmetsd tonn uli vidd, i sembd telatsd tonn uli valda.
(23) a kida selmetsd tonn osal, esta sembd telatsd uli sobda. esta kida
valdas, kona esat, sobda, a sobdas sada pdk. (24) kijgavak af mastij
ulams ur kafta azirtnenti ,• vad ali fkei karmaj af kelgama, a ombacei
kelgama, ali karmaj cebdrsta kidtsandama fkei, a ombacet nulgadma.
af mastada sluéindama skajti i mammonati. (25) sdnksa kortan tejnt,
dada picad vajmentesteú-esa, meza tejnt jartsams i meza simmas, af
telantesteú-esa, mezsa velt'ams. vajnies af sada li ocu jartsama-pdlt'
goraz, i telas veliamai gofaz!- (26) varzada meneln narmatneú
lanks : sin af vidijht, af nujht, af kockajht utams i alantest meneln
andsijú sinú. tin af sada li ceberiad sinii gofaz ? (27) i kid tinn ezdadni, picadaz mastij lezdams estejnza, kasfi kadkflíd kénért lanks?
(28) i veliamai kolga mez picadtad? vargadapaksari mazi pancftnen
lanks, koda sin kasindijhtí aftevtijht,
af kstirdijht. (29) a mon
kortan tejnt: mes i Solomons sembd slavants-esa iz ul veliaf stand,
koda ar sinú ezdadst. (30) kida paksan tisei, konats tdci kasindij, a •
vandi uli jordaf pdna-kuds, skajs stand veliasij : esta sada pdk tinn,
kirza-verajhtnd ! (31) dada ze picad kortaz : meza tejnek jartsams,
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ali mezd simmas, ali mezsa vellams ? (32) vad' semben sdú vesandijht jazicnektnd, i vad sodaj alantéit meneln, éta titd sembd tintejnt
eravi. (33) veéand'ada vasenda carstval ékajl i videt! sonn, i sembd
titd lezdf idi tejnt. (34) i stand dada picad vandiri éil kolga. vad
vandin éié sonts karmaj picadma es kolganza. sati ar éiti es picafksits.
Sisemce glava. (VII. Fej.)
Dada sudinda, mes-bi afildd ul tints sudindaft. (2) vad ko
dama sudsa sudindatad, stamasa tiúts-gd id'fad sudinda/t, i kodama
medirkssa tin merandatad, stamasa i estejnt karmajht merandama. (3)
i mes vanat iardat lanks bradtsen selmesa, a es selmetsen-esa af marat
socka ? (é) il!e, koda karmát kortama bradtsenti: tuk, targasa éardi
selmetsen-ezda, kida es selmetsen-esa éocka? (5) éamasa- vaskafnij !
targak vasenda éockai es selmetsen-ezda, • i esta ndjsak, koda targams
éardi bradtsen selmesta. (6) daét makséa svdtinat pinetnenti i dast
jóra• gemcugi tuvatnen ingáid, dalez tapa sonn pilgesnan-esa, i éarkstaz
d'aldeé sdé tinn. (7) anasada i maksavij tejnt, vesandada i mutad, tokada i panzijht tejnt. (8) vad ar anasijs savandij, vesandijs-gd musandij i tokajti panzijht. (9) uli li tinn jotksant stama loman, konats,
kida corats anaj kée, maksal' tejnza kev? (10) i kida karmaj anama
kalda, maksal'kuj ? (11) i taft a kida tin, utaz af-párat, masttad makssama pára makssamatnen es idtnenti: iada pdk menelii alantéit mdksijú paratnen anajhtnenti kádstanza. (12) i stand semben-esa, koda
kelgt'ad, étabi lomatnd tijndaíht martint, stand i tin tijndada martist.
vad tdn-esa ascijht' zakoni i ingalee-azandajhtnd. (13) suviada tájná
kenkstnenpack • vad keli kenkétná i oéu, kii jomafksti vátijht, i lamat
molijht sinn pack. (14) koda tdjnd kenkstna i jombla kii vdtijhtnd
eravti, i koda af-lamat musindsaz sinn! (lő) vanavada af-vidd ingatce-azandijhtnen-ezda, konat sasandijhttejnt ucanveltamasa, a potmasast idijht norgij virgazt. (16) kenerfsnan-ezda sodasajnt sinn. kockajht U kozamarinasta vinagrad, ali karmaravkssta mart í (17)íafta
ar cebár suftai kannij i cebdr kenerft, a osal suftai kannij osal kenerft. (19) ar suftai, konats af kannij cebdr keneff, keriasaz i jorasaé tölti. (20) i stand kenerfsnan-ezda sodasajnt sinn. (21) af ar
kortaji tejn: azir ! azir (skabaz!) suvaj meneln carstvati, a tijandiji
vol'ants alazn, konats meneltnen lanksa. (22) tona sista lamat azijht
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tejn: azir! azir (skabaz) ! af tonú li lemsat min ingatceú azandamd ? i af tonú li lemsat sajtantneú pantéamd ? i af tonú li lemsat
láma ocu-vijtnen tijndamd ? (23) i esta mon azan tejst: mon rnzardinga izddez soda • tusandada monú-ezda zakonftima tijhtnd. (24)
i stand art, kid kidtsandsij úat monú valtneú i tijndij sinú, kondaftasa jonu állati, konats putazd kudnts kev lanksa. (25) i tué pizimé i
kepidavét Idjtnd i karmáét ufama varmatnd i virgddét tona kudi
lanks i son iz pra • mes kemekstaf ulé kev lanksa. (26) a ar, konats
kidtsandsij nat monú valtneú i af tijndij sinú, kondaftavij jonuftima
al'ati, konats putazd kudnts pdsok lanksa. (27) i tué pizimé i kepidavét Idjtnd, i karmáét vfama varmatnd i virgddét tona kudi lanks i
son praé, i pramats sonú ul'é ocu. (28) i kida Jisusé sumirdazú úat
valtneú, lomatnd divandaét tonaftamantsti. (29) mes son tonafúazú,
koda vij, a af koda éormasa-sodajhtnd i farisejtnd.
Kafksace glava. (VIII. Fej.)
Mzarda son valgé panda prasta, tué sonú melga láma narodda.
(2) esta sasts malasnza sdrddij prokazsa i éukuúakéúaz tejnza azé:
azir! kida kelgat, mastat monú aruptama. (3) Jisusé veúapt'az
kddnts, tokáé tejnza % azé ! kelgan, aruptavak. i son ezdkid aruptavé
prokazai-ezda. (4) i azé tejnza Jisusé: varit, kinútingd dat azinda •
no mólt, ndjftk toútsetí popti, i kandt kaénd, kodama mdrgé zakoniesa Mojsejé svdd'etehtvas tejst. (5) mizarda £e Jisusé suvaé Kapernaumti, saé tejnza sotneké i eneld'azd sonú, (6) kortaz: azir! urazd
monú madij kudsa lavcaptf i vak sdrddij. (7) Jisusé kortaj tejnza:
mon sajan i pickaftsa sonú. (8) sotnek ze kortaz tejnza azé: azir!
mon af tijan, mes-bi ton suvalei monú kudti ; a ancak azk val i pickaj urazd monú. (9) vad yosa mon ascan viji ala, no koda i monú
viji ala ulijht saldatnd, esta mdrgan fkdti: mol't, i molij; i ombaceti:
sak, i saj; i nfaznti: tijk sdú, i tijsij. (10) kul'az tdú Jisusé divandaé, i molijhtnenti mel'ganza azé: videsta kortan tejnt: Izrailiesanga mon izn musanda t'aftama vera. (11) i azan tejnt, mes lamat
sajht si-siamai i si-valgamai siresta i ozajht Avraami, Isaaki i Jakovi marta menelú carstvai-esa. (12) a coratnd carstvai jordavijht
sobdaksti usestaú ; tosa uli avar dáma i caürdama pejtneú. (13) i azé
Jisusé sotnekti: mol't, i koda ton verandát, iafta i ul'eza tejt. i urets
somi pickaé ezdkid. (14) saz Jisusé Petraú kudti, ndjazd sonú ava-
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zants, konats madij psij urmasa. (15) i éavizd sonn kddda, i psij
urmaé kadizd sonn; i sias i sluzindaé tejnza. (16) ildtti ze vdt'aét
tejnza láma lomanda, konat ulét kird'aft sajtantnen-ezda, i son panazn duytnen valsa i semben sdrddijhtnen pickafttzn. (17) uleza tijf
azfé ingalce-azandij Isajai-esa, konats kortaj: son éavizn es langaznza minn urmaneken i kandazn sdrddmaneken. (18) ndjaz %e
Jisusé es perfka láma lomanda mdrgi sontsen tonadijhtnenti ujmas
tona sireti. (19) i sastaz tejnza fka éormasa-sodaj azé tejnza: tonaftij ! mol'an melgat, kov ton dalét mol. (20) Jisuss kortaj tejnza: kelastnenti ulijht varét i meneln narmantnenti idijht pizat, a lomann
corati as, kosa komaftama pfants. (21) ombace tonadijnzan-ezda azé
tejnza: azir! mdrgk tejn vasenda motmas i kalmams al'azú. (22) a
Jisuss azé tejnza: mólt mel'gan i kadk kulatnenti kalmams es kulatneú. (23) i mizarda suvaé son ventss tonadijnza mólét melganza.
(24) ezdkid ocu-ldji lanksa tijuvs viskd varrna, sta mes ventsé kajavé
volnatnen-esa, a son udié. (25) tonadijnza sonn, sastaz tejnza, karmáét stafnams sonn kortaz: azir! vanmeét minn, jomatam. (26) i
azé tejst: mezda tin evid'add kirza-verajht ? esta síaz iz mdrgd varmatnenti i oén-ldjti, i tijuvé oéu sdt'avks. (27) lomatnd Ze divasta
kortaét: kid titd, sta i varmatnd i oéu-ldjé kultsindajht somi? (28) i
mizarda son jotaé ombace berdgi lanks Gergesinaú sireti, vasedét
martinza kafta kird'aft sajtantnen-ezda, konat liéét laztnen-ezda, sta
kdzijht, mes kigak izdé otkirgad jotams tona kit'-ezga. (29) i ezdkid
yiwadst sin i kortaét: mezd tejt tejganak Jisusé skajri coraj ? sat sej
pingeda ingáid tarvadams minn f (30) ickizd ze ezdadtst vanavé oéu
urta tuvaú. (31) i sajtantnd éneidét sonn kortaz: kida pansameét
minn, esta mdrgk tejnek molmas tuvan iirtati. (32) i azé tejst: molada. sin &e liéaz suvaét tuvaú urtati. i vov virgddaz laskas sembd
urtaé tuvatnen berdgi-ezga oéa-ldjti i vajáé vedsa. (33) vanijhtnd ze
laskét; i sajaz osti azaz semben kolga, i sajtantnen kolga. (34) i vov
sembd osé lisé Jisusi karsaz • i ndjaz sonn éneidét, mes-bi son tul
sinn siresnan-ezda.
Vejysace glava. (IX. Fej.)
Esta son suvaé ventss peckaé meki, i saé sontsen oss. (2) i vov
kandét tejnza lavcaptf, madij acama lanksa. i ndjaz Jisusé verasnan
azé lavcaptfti: ult otkird coraj ! kadivijht tejt greytnd tonn. (3) i vov
NYEL VT DD. KÖZLEMÉNYEK. XYI.
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kodamat-badi éormasa-sodajhtnen-ezda azét es potmasast: son skajt
narugasij. (4) Jisusé ndjmasta mal'snan azé: mezenti mdl'atad afpara tintsen seditnen potmasa ? (5) vad', mezd éada fogda, azmis-li:
kadavijht tejt greytnd • ali azmis : st'ak i jakak? (6) no mes-bi tin
sodaleét, mes lom nú corai uli vijts modai lanksa kadandams greytnerl, (esta kortaj lavcaptfti) : st'ak, éavk acamatsen i ardt sontseri
kudti. (7) i son s'faz éavazd acamai sontsen, i tué es kudntsti.
(8) lomatnd %e ndjaé tan divandaét i snaé skajt', konats maksé (aftama vij lomatnenti. (9) jotaz tosta Jisusé ndjazd ozada asciji dacenkockéamat' vakssa loman, konaú lemets Matfej, i azé tejnza: mólt
meVgan. i son siaz tué mel'ganza. (10) i mzarda Jisusé ozada ascé
morkst'ftala kudsanza, esta saé láma dacen-kockajda i gresnekda i
ozaét Jisust' i tonadijnzan marta. (11) i ndjaé tan farisejtnd azét
tonadijhtnenti sonn: mezenti tonafüjnteét jartsaj i simmij dacenkockajhtneú i gresnektnen marta ? (12) Jisusé £e kidaz tan azé tejst:
af tazatnd anajht pxckaftiji, no sdrddijhtnd. (13) mol'ada, tonadida,
mezd uli kortamaé: müostida vesan, a af kandamada. vad' mon san
af vidd lomatnen, a gresnektnen terdanis kajandamati. (14) esta
sasindijht tejnza Joannt' tonadijhtna i kortajht: mezenti min i farisejtnd gavendatam láma, a tonn tonadijhtna af gavendajht t (15) Jisusé azé tejst: karmajht li irrdjaman inz'ijhtnd kanzidma, miéars
martist irvdjaj-coras? a sajht sit, mizarda norgavij sinn-ezda irvdjaj-coraé, i esta karmajht gacendamt. (16) kijgd af staksnij pandks
odt'-ezda sird velt'amati: vad' od pandks sdzavij velt'amat'-ezda i
vareé uli éada oéu vasencet goraz. (17) af kajsijht od vinada sird
ufamti, a lieks sdéavijht ufamtnd, i vinaé pdjdrdavij i ufamtnd
jomajht. no od vinat kajéasaz od ufamti i kafitskd vanavijht. (18)
mizarda son kortaé tan tejst, fka ocutnen-ezda saé i éukunaz tejnza
kortaé: stirzd tani kulaé; no sak, putk sonn lanks kddtsen i son
karmaj erama. (19) i st'ai Jisusé tué metganza i tonadijhtna sonn.
(20) i vov ava, kona saraié ver-stidimasa kemkaftuva kizat, sastaz
ftalda, tokáé tirvati velt'amat' sonn. (21) mes kortaé son potmasanza:
kodak tokán velt'amati sonn, pickan. (22,) Jisusé ze sarkstaz i ndjaé
sonn azé: ddt pel', stir ! veratsd vananzd tonn, i avaé pickaftf ul'é
ezdkid. (23) i mizarda suvaé Jisusé kudti sitsdn ocun i ndjé nudimorajht i lomant éumbaramasa; (24) esta azé tejst: liéada usu,
mes stiré af kulaé, no udij; i pejddét sonn lanksa. (25) mizarda ze
lomatnd ul'ét panft, son suvaz éavazd sonn kddda i stir veímaé.
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(26) i tus kul'ma tán kolga sembá sámastiri langa. (27) mizarda
Jisusé mol'é tosta, kafta sokart mol'az mel'ganza piskadét i'kortast :
iZalddmeét minn Jisus, coraj Davidnf (28) mizarda Ze son sas
kudti, esta sastét tejnza sat sokartná i kortaj tejst Jisuss: veratad
li, mes mon tan tijsa ? sin kortajht tejnza : veratam, azir ! (29)
esta son, tokai selmetnenti sinn, azé: tinn verat'-ksa ul'eza tejnt.
(30) i panZavét selmesna. i kemeksta suksaé tejst Jisuss kortaé : va'nada, mes-bi kigak izázá soda. (31) a sin liéaz kandaz kulmat sonn
kolga sembá sá mastirí langa. (32) sinn lisimat' ze pingsta vátét
tejnza loman kálftima, kona kirdf ul's sajtant'-ezda. (33) i panmada
rnelá sajtant' kálftimas karmáé kortama. i lomatná divandaz kortaét: mizardinga tá af nájf ul'é Izrailt'-esa ! (34) farisejtná Ze kortaét: son sajtantnen pantsij sajtan oéuf kuvalga. (35) i jakaé Jisusé
sembá ostnen i veletnen-ezga tonafíiaz sinagogasnan-esa, azandaz
jevangeXi carstvai i pickafnaz ar sürádksí i ar urmai lomansa.
(36) nájaz ina lomatneíi izal'dé sinn kolga, mes sin tarvadft i straftaft, koda ucat vanijftima. (37) esta kortaj sontsen tonadijhtnenti:
numada láma, a nujda klrza. (38) i stand ozandada azirti numaí,
mes-bi son kucal' nujht numants lanks.
Kemence glava. (X. Fej.)
I terdaz kemkaftuva sontsen tonadijhtnen makss tejst vij sajtantnen lanks, stabi pantéams sinn, i pickajnams ar sárádmai i ar
urmai. (2) kemkaftuva Ze apostoltnerí lemtná stamat: vasence Simoné, lemd'avij Petr, i Andrejé bradats sonn; Jakové Zevedejn i
Joanné bradats sonn ; (3) Füippé i Varfolomejé, Fomaé i Matfej
mitaré; Jakové Alfejn i Levvej lemdaf Faddejé ; (4) Simon Kananité i Juda Iskarioté, konats mijzá sonn. (5) nat kemkaftuvatnen
kucazn Jisusé i márgé tejst kortaz : jazicnektnenti dada jaka i osti
Samarjanan dada suva. (6) a molada jomaf ucatnenti kudt' Izrailn.
(7)ikov satad, azandada kortaz : malas saémenelú carstvaé. (8) sárádijhtner pickafnada, madijhtnen prokazsa arupúada, kulatnen erakafnada, sajtantnen pantéada • stak éavidá, stak i maksada. (9) dada
éavinda martint af zolatada, af sijada, af sefáda tinn karkstnen
peff, (10) af keskav kii lanks, af kafta véliamat, af kámet, af bajdek. vad tijé tevi tij tramai. (11) kodama-bi osti ali veleti daldá
suva, sodaksnada: kiá tosa tij, i sáú pálá erada, mizars af list'ad
23*
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tosta. (12) a savad kudti snmbraftada sonn kortaé: lad td kudti.
(13) kida kuds uli tij, esta ladntest sajaza langaznza, a kida uli aftij, esta ladntest tejnt mirdaza. (14) a kida kid af primatddez i af
kultsindsij ,í tinn valtnen, esta lisaz td kádi! ali td ost-ezda, sukast
pul't' tini pilgetnen-ezda. (lő) videsta kortan tejnt: Sodomn i Gomorú mastirti sada toSdd uli sudú sista, koda td osti. (26) vov mon
kucatddez tinn, koda ucatnefi virgaztneú kuckas ; i stand utada jonuvt, koda kujtnd, i árut, koda gul'atnd. (17) vanavada lomati%eúezda : mes sin karmajht maksims tinn sudtnenti i sinagogasnan-esa
karmajht savma tinn. (18) i vdttddeé tinn octitnenti i ocu-azirtnenti
monn-ksan svddetel'stvas sinn ingáid i jazicnektnen ingáid. (19) nlizarda ée karmajht makssams tinn, dada picad', koda ali mezd kortams ; mes tona cassta maksavij tejnt, mezd azams. (20) vad' aftin
karmatad kortama, no alantestnen duys karmaj kortama esant.
(21) maksstj Se kulimati brads bradants, al'as idents, i st'ajht idtnd
al'asnan lanks, i karmajht kulaftams sinn. (22) i uUad pdk af-kelgaft sembetnen-ezda lemzen-ksa ; kirdijé ze mdk péti vanavij. (23)
mtzarda ze karmajht panma tinn fka ossa, ofgddada ombaceti. vad'
videsta kortan tejnt: af kenirtad jotams Izrailn ostnen, koda saj
lomann coras. (24) tonadijs af sada ocu tonafüji gofaz i uras af
sada ocu sontseú aziri gofaz. (25) sati tonadíjti, stabi son utat, koda
tonaftijs somi, a ufati, stabi son utat koda azirs sonn. kida kud-azirt
lemd'aéVeelzevulsa, t'ada láma kudsanza erdjhtnen. (26) i stand dada
pet sinn-ezda; mes as mezeva kasfda, mezd bi af paníavat, i as
mezeva sopfaú, mezd bi afat ut sodaf. (27) td, mezd mon kortan
tejnt sobdakssta, kortada valdasta, i td, mezd kutatad pild lanks,
azandada kudrí vdrdd. (28) i dada pet telat' savijhtnen-ezda, vajmet
Se af mastijhtnen savmas; a petada sada láma tonan-ezda, konats
mastij i vajmet i telat jomaftama geennasa. (29) af kafta li narmitt
mijnd'avijht fka assariet-ksa, ifkavak sinn-ezdadist af praj modaí
lanks atantesteú votaftima. (30) a, tinn i sajartnd pfat lanksa sembd
luvft. (31) dada pet Se: tin sada pitndtad láma narmantneú gofaz.
(32) i stand art kolga, kid azij, lomatneú ingáid, mes son monú sodasaman, azan i mon atazn ingáid, konats uli meneltnen lanksa, mes
mon sodasa sonn. (33) a kid azij lomatnen ingáid, mes son af sodasaman monú, tonan kolga i mon azan atazn ingáid, konats uli me
neltnen lanksa, mes mon af sodasa somi. (34) dada mdtaksna, mes
mon san kandama lad modaí lanks ,• mon san af lad kandama, a
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turma-pejel. (35) mes mon san javftams lomant atants marta i stirt'
mamants marta i irvanet avaznts marta. (36) i dusmantná lomanti
ulijht sonn marta fka kudsa erájhtná. (37) kid kelgij al'ants ali mamants éada láma monn goraz, af tij monn ; i kid kelgij corants ili
stirints mondán pdk, af tij monn. (38) i kid af savsij kfostants, i
aftvj metgan, tona af tij monn. (39) vanijé vajments jomaftsij sonn;
a jomaftijé vajments monn-ksan musij somi. (40) primandajé tinn,
monn primandsaman, a primandajs monn primandsij kucijt monn.
(41) primandajs ingal'ce-azandijt lems ingal'ce-azandijt, savsij pitnet
ingal'ce-azandijt ;i primandajé vidd-lomant lems vidd-lomant', savsij
pitnet vidd-lomant'. (42) i kid simftsij fkeú sd jomblatnen-ezda
ancak carasa kelmd vedda lems tonadijt, videsta kortan tejnt, af
jomaftslj sontsen pitnet'.
Kemfkice glava. (XI. Fej.)
I mzarda Jisuss sumirdazd tonaftamants kemkaftuva sontsej'i tonadijhtnenti, jotas tosta tonaftama i azandama ossast. (2)
Joann ze kulaz sobda-kudsa Xristosi tevtnen kolga, kucs kafta es
tonadijhtnen-ezda, (3) azams tejnza: ton li süsd, konantsti efavi
sajams, ali ucams tejnek ombacet'? (4) Jisuss tejst san lanks azé:
molada, azast Joannti, mezd kul'atad i ndjatad. (5) sokirtnd ndjht,
samirdijhtnd jakajht, urmaotnd arupnavijht, af-kulijhtnd kidiht, kulatnd vetmaksnijht i anajhtnenti para-kul'a azandavij. (6) i sumbra uli
tona, kona afpraj maXsa kolgan. (7) sinn tumada méla karmáé Jisusé
lomatnenti kortama Joannt' kolga: mezn varzama tin jakadd savasires ? úudiks li varmat'-ezda tdrij? (8) mezn ina jakadd ndjma ?
loman li velt'af pitnij velt'amasa ? kannijhtnd pitnij velfamat erdjht
ocu-azir 1 kudsa. (9) mezn ina jakadd ndjma f ingal'ce-azandijt!? sta,
kortan mon tejnt, i sada ocu ingal'ce-azandijt'. (10) vad' sitsd uli tonats, konan kolga éormasa azj uli: vov mon kucan monn kula-pacftiji
tömi samat ingáid, konats anaklasij kitsen tonn ingáid. (11) videsta
kortan tejnt: sacftnen-ezda irvása iz ul' éada ocu kstindaj Joannt' goraz ; a sembedd jombla ménéin carstvasa uli éada ocu sonddnza. (12)
a, kstindaj Joannt sitnen-ezda tdcis ménéin carstvaé vijsa savandavij,
i vijsa vesandijhtnd satnasaz somi. (13) vad' sembd ingalce-azandijhtnd i zakoné Joannda ingáid azast. (14) i kida kelgt'ad sodams :
son idi Ilijaé, konantsti efavi sajams. (15) konants ulijht pilenza ku-
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tams, kul'aza. (16) no kiúti kondaftasa mon sd sacamat'? son uli
kondama idtnenti, konat ozida ascijht ulcasa i sergddijht es jalgasnan. (17) i kortajht: min moramd tejnt nudisa, i tin izdd kistd ;
min moramd tejnt avardama-morat, i tin izdd, avard. (18) vad sas
Joanné, afjartsaj, af simmij, i kortajht: potmasanza sajtané. (19)
sas lomanú cora, jártsaj i simmij; i kortajht: vov loman, konats
kelgij jartsama i vinat' simma, jalga dacen-kockajJitnenti i gresnektnenti. no coratnd ocu-sodamaí maksét tejnza vidd. (20) esta son
karmáé éutéama ostnen, konatnen potmasa ndjjtf uls íada láma vijnzan, sas mes sin izét kajanda. (21) picafks tejt Xorazin ! picafks
tejt Vifsaida ! vad kida-bi Tirsa i Sidonsa ndjaftft ul'alht vijtnd
ndjaftftnd esant, esta sin kunarakid kajandal'ht avardama-velt'amasa i kulusa. (22) nalnd azan tejnt: Tirti i Sidonti éada iozdd
uli iudi sista, koda tejnt. (23) i tori Kapernaum, kepidavijé menelt
tejs, adt tejs prajat: vad kida-bi Sodomsa ndjaftft ul'alht vijtnd,
ndjaftftnd potmasat, son l'adal' mdk tdcis. (24) nalnd azan tejnt:
Sodorná mastirti éada ioídd uli sudt' sista, koda tejt. (25) tona
pingsta kuvalgaptaé valnts Jisusé azé: maksan snama tejt al'aj, azir
menelt' i modat', mes ton éopijí sdn láma sodajhtne'i ijonutnen-ezda,
i pan&iji tan jombla idtnenti! (26) sta al'aj, vad stama uté tonn
para-kelgamatsd. (27) sembd maksf tejn vijzn alu monn al'azn-ezda;
i kijgd af sodasij corai al'ada baska, i aXaiaf' sodasij kigavak corada
baska, i kiáti coraé kelgij panzams. (28) sajada tejn sembd, tijhtnd
tevtnen i stalgadaftnd, i mon vajmaftatddeé tinn. (29) éavada kandamazn monn langaznt i tonadada moná-ezdadn; vad mon afkdZijani
sdt'avan sedisa; i musaét vajmamai tirltseú vajmetnenti. (30) vad
kandamazd mon , uli pára i stalmazd moná uli ío&dd.
Kemkoftace glava. (XII. Fej.)
Tona pingsta jotíiaé Jisusé vidfpakéa lanksa subbotaá sista,
tonadijnza ze soná vacét i karmáét sdzandama éoran prat i jartsama. (2)farisejtnd ndjaé sdá azét tejnza: varzak, tonn tonadxjhtnd
tijht td, mezd af efavi tijmas subbotasta. (3) son ze azé tejst: al' tin
izdd moraft, mezd tijé Dávidé, mizarda vacé sonts i ulijhtnd martanza 1 (é) koda son suvaé skajn kuds i jartsaé tujamat kéida, konatnen afil usard jartsams af tejnza, af ulijhtnenti martanza, a lis
skamst poptnenti. (5) ile, izdd moraft tin zakont'-esa, stapoptnd cerk-
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vasa subbotasta kolasaz subbotat', a sin afmuvavt? (6) no azandan
tejnt, mes íasa titá, konats uli éada oéu cerkvai gofaz. (7) a kida tin
sodaleét, mezá uli azfé : milostida vesan, a af tujamada : afildd karma
kortaftama afmuvartneú. (8) vad' loman.'i éofaé uli azir subbotatingá.
(9) i tusandaé tosta suvad sinn sinagogas. (10) t'asa uls loman koékekad, i kizifiaz Jisusi: noldavij li j.ickaftams subbotasta t mes-bi muvargaftama sonn. (11) son azé tejst: kid tinn-ezdadint uli stama,
konan uli fka ucats, i, kida son subbotan sitfa praj lotks, af éavsij i af
targasij sonn ? (12) miéarkst ze cebár lomané ucada ? i stand noldavij
subbotastanga tijmas pára. (13) esta mdrgij tona lomanti : venaptk
kddtseú, i son veúapt'azd i tijavs kemd, koda ombaces. (14) farisejtnd
ée lisaé tijst utaraznza mdt, koda bi savmas sonn. (lő) no Jisuss sodaz tus tolda ; i mol's meUganza láma lomaúda i son pickaftazú sinn
sembeú. (16) i snksas tejst tijandrims sonn sodafsa; (17) uleza tijf
azfs ingal'ee-azindij Isajai-esa, konats kortaj: (18) vov iddzd monn,
konan mon kockája; kelgaf monr'i, konan-esa sembd para-kelgama
monn vajmezú ; putsa du%azn monn langazanza i azasij videi lomat
nenti. (19) af karmaj sahidama, af piskad'ma, i kijga af kulsij sonn
vajgeli ki jotksa. (20) pdles sindf bajdek af sindij i l'anaz kacamaj
af matij, mizars videts sonn af kirdij pfa. (21) i sonn lements lanks
karmajht nadijama lomantnd. (22) esta vdtst tejnza loman, konats
kirdf uls sajtant-ezda, sokir i kdlftima, i pickaftazd sonn sta, sta
sokars i kdlfiimas karmáé ikortamaindjma.
(23) i divandaét sembd
lomatnd i kortaét: af titd li Xristosé Davidn coras f (24) farisejtnd
kulaz sdn azét: son pantsij sajtantneú sinn ze oéui Veelzevult vijsa.
(25) Jisusé £e sodamsta mdl'tnen sinn azé tejst: sembd carstvaé javjtf
so.itsen langazanza l'adij sava, i sembd osé ali kudé javftf sontsen langazanza af ascavij. (26) kida sajtan pantsij sajtan, esta son javé es
martanza, koda £e ascavij sonn carstvaé? (27) i kida mon Veelzevuli
vijsa pantéan sajtant, esta coranntd kinn vijsapantsijht ? éas sin ulijht
tejn südjasa. (28) a kida mon skajn dw/sa pantéan sajtant, esta sodafsta packadé tinn tejs skajn carstvaé. (29) ili koda mastij kid suvams kuds viiji i salams sonn parasints, kida vaéce af sotsij viijtí
esta razde salasij sonn kudants. (30) kid af martan, titd monn utarazn; i kid af kockasij martan, titd jomafnij. (31) sas kortan tejnt:
sembd greyé j , narugamaé kadavijht lomatnenti, a narugamaé du%t'
lanks af kadavij lomatnenti. (32) i kida kid azij val lomann éorat!
lanks, kadavij tejnza ; a kida kid azij svdtoj duyf lanks, af kadavij to-
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nanti, af sá veksa, af tonan-esa, kona saj, (33) aliputada éifta cebár,
i kenerfats cebár ; ali putada sufta osal, i kenerfats osal; vad' éuftaé
sodavij kenerfants-ezga. (34) eyidnan levkstná! koda tin maéttad koj'tama pára ul'az af-párat ? mes sedijt! páékad'mat'-ezda kurgatná kortajht. (35) pára lomaris sedijt'pára paraéit'-ezda lifnij pára ; af-para
ée lomané af-para paraéit'-ezda lifnij af-para. (36) azandan Se tejnt,
éta lomatná ar tevftima valt'-ksa, konants sin azsaz, makssaz otvett
sudrl éista. (37) vadtontsen valtnen-ezda videmat, i tontsen valtnenezda kortaftavat. (38) esta karmáét kortama kodamat-badi éormasasodajhtneri i farisejtnen-ezda i azét: tonaftij, min kelgal'má nájmas
tonn-ezdadat cuda. (39) no son tejst sinn valsnan lanks azé: éacama
af-para i irvdjama-kolajé veéandij cuda ; i cuda af maksavij tejnza,
razde cuda Jonai ingalce-azand\j(. (40) vad' koda Jonaé ul'é kitan
peksa kolma éit i kolma vet, staná i lomann coraé karmaj aécama
modat' potmasa kolma éit i kolma vet. (41) Ninevijan erájhtnd st'ajht'
sudti sá éacamaí marta i mnvargaftsaz somi • vad sin kajandaét
Jonan tonaftamat'-ezda • i t'asa uli éada ocu Jonai goraz. (42) ocaaziravaépaláéi-éiren st'aj sudti sá éacamat' marta, i muvargaftsij somi;
vad son ickizden éiretnen-ezda saé kul'ams Solomonn ocu sodamat'; a
tasa uli sada ocu Solomont' goraz. (43) mizarda éajtan liéandij
lomant'-ezda, estajakaj vedftima vastnen langa veéandaz vajmamai
i af muéandij. (44) esta kortaj: mirdan kudazn, konaú-ezda lisaú i
saz muéandsij sonrí éavasa, táj fsa i uradafsa. (45) esta saj i savándij es martanza sisem ombacet éajtant, éada káiijht sonn goraz, i
suvaz erájht tosa ; i uli tá lomanti mel'ceé éada osal vasencei goraz.
staná uli i sá af-para éacamat' marta. (46) mizarda ze son nengá
kortaé narodti, mamats i bradanza aécaét kudt' uéesta, veéaz kortama martanza. (47) i kati-kiá azé tejnza: vov mamatsá i bradatná
aécijht kaldazsa i veéijht kortams martat. (48) son ée valsnan
lanks azé: kiá mamazá monní i kiá bradaná monn? (49) i nájft'aé
kádsa tonadijnzan lanks azé: vov mamazá monn i bradaná monn.
vad kiá karmaj tijma vol'ants al'azr'i menelii, titá tejn bradnzá, i sestrazd i mamazá.
Kemkolmace glava. (XIII. Fej.)
Liéaz ze tona éista kudsta Jisusé ozaé ocu-lájt'vakssa. (2) ipuramaé perfkanza láma narodda, §ta mes son suvaz ventés, ozaé ,• a
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sembd narodé ascaé berdgt' lanksa. (3) i tonaftazú sinn láma jovkssa
kortaz: vov lisé vidijé vid'ma. (4) i kida vidé son, fka praé ki vakssa
i Ujáét narmantnd i sevaé somi. (5) ombace pi*as kevú vastatneú
lanks, kosa uté af-lama modada, i ezdkid liss, sas mes af-kirkasta
ascas modat-esa ; (6) manin ze psit'-ezda paláé, i kida iz ul' koránéts,
koéké. (7) ombace praé pupaj-tisij rosti, i kasé pupaj-tiseé i matrazá
sonn. (8) ombace pras cebdr moda lanks i kandé kenerf, fka éadangirda, ombace kotkemen-girda, ombace kolmakemen-girda. (9j konan
ulijht pilenza kulmas, kul'eza. (10) i sastaz tonadijhtnd azét tejnza :
meznti jovkssa kortaí tejst f (11) son sdn lanks tejst azé: éas
mes tejnt maksf sodams éopft menelú carstvat', a tejst af maksf. (12)
vad kinn uli, sdnti maksavij i lamalgadíj, a kinn as, tonan kddsta
norgavij i td, inezd uli. (13) sdnksa mon kortan tejst jovkssa, mes
sin ndjaé af ndjht, i kul'aé af kulijht i af sarkidijht. (14) i tijavij
lanksast ingáid-azandamaé Isajat', ko?iats kortaj : kul'masa kullt'ad, %
af sarkidíad, i selmesa varzatad i af ndjt'ad. (15) vad kalgadé sedijé
nat lomatnen i pilesnan-esa stakasta kulihi i selmesnan pdkstaé,
mes-bi af ndjalez selmesa, i af kul'aleé pilesa i af sar'kidaleé sedisa
i af sarkstaleé, mes-bi mon pickaftalijn sinn. (16) tinn ze sumbrat
selmenntd, mes ndjht, i pileunta, mes kulijht. (17) vad videsta korran tejnt, láma ingald-azandijda i vidd-lomanda veiaét ndjmas, mezd
tin ndjtad, i izdz ndj; i kuHams, mezd tin kul'atad, i izdé kul. (18) tin
ze kutasáét jovksí vidijt kolga. (19) ar kulijti val carstvat kolga i af
sarkidijti sasandij sajtans, i norgij vidfsedijt-esa sonn. vov tona, konan
potmasa vidf ki vakssa. (20) a kevn vastatneú lanksa vidf uli tona,
konats kulij val i ezdkid éavandsij son ketidndama marta; (21) no konants potmasa as kordn, i konats af' kemd ; kida %e saj kanzidmaé, i
panmaé valt'-ksa, ezdkid praksnij mdtsa. (22) a vidf pupaj-tisij vastsa
uli tona, konats kulij val, no konantspotmasapicadma sd vektimazits
koéalgadmat matrasaz valt,i son ul'andij kenerf tima. (23) a vidf cebdr
moda lanksa uli tona, konats kulij val i safkidij, konats nengd utandij
kenerftnen marta, sta mesfkd kannij kenerf éadan-girda, ombace kotkemen-girda, ombace kolmakemen-girda. (24) ombace jovks azé tejnt,
kortaz: meneln carstvaé uli kondama lomanti, kona vidaé-cebdr vid'ma pakéants lanksa. (25) miiarda ée lomatnd udaét, saé dusmané
somi i vidaé pakart tozarat jotksa i tué. (26) mzarda éoraé liss i
karmáé tijavma kolasks, esta ndjuvét i pakart. (27) ufatna ze sajaz
azét azirti : azir! af cebdr li vid'ma ton vidat pakéatsen lanksa?
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kostana savavét pakartnd I (28) son azé tejst: dusman lomané tijazü
sán.uranza ée azét tejnza : vesat li, min moltam kockásaj?iek. (29) no
son azé tejst: af, mts-hi targazpakartneú af targams fastsa sin mártást i toéarat'. (30) kadijnt kasams fastsa tan i ombaceí nujmaitejs ; i
nujmaipingsta mon mdrgan nujhtnenti: kockajnt vasenda pakartneú
i sotíjnt sinú pidfs, mes-bí palftams sinú, a tozaratnen pirdajnt monú
utams. (31) ombace jovks azé tejst kortaz: meneln carstvas idi kondama gorcicen vidmati, konan éavaz lomané vidazd espakéants lanksa.
(32) konats yoi sembd vid'mada jombla, no mizarda kastj, ul'andij
sembd kasamada ocu, i tijavij suftasa, sta mes narmantna meneln lijandijht i kasandijht taradnzan potmasa. (33) ombace jovks azé tejst:
meneln carstvaé uli kondama sapavksti, konan ava éavaz putazá pocji
kolma medirkss i kadazd, mizars sapamij sembd. (34) sembeú tán kortaé Jisusé lomatnenti jovkssa, i jovksfthna mezeva iz korta tejst. (35)
ul'eza tijfazfé ingalce-azandijsa, konats kortaj: panzsa jovkstnen-esa
kurgazú, i azsa kdsfi mastirt tijmat'-ezda. (36) esta Jisusé noldaz lomatnen suváé kvdti; i sastaz tejnza tonadíjhtnásomi azét: azk tejnek
jovksi pakartneú kolga pakéai lanksa. (37) son azé tejst sdú lanks :
vidijé cebdr vid'ma uli lomann coraé; (38) apakéaé idi mastiré, a cebdr
vidma ulijht coratná meneln carstvat'; a pakartnd ulijht sajtani coranza. (39) a dusmané vidijé éatnen uli sajtané; a nujmai uli vekt'peé,
a nujhtnd ulijht angeltná. (40) koda kockéavijht pakartnd, i tolsa
palfúavijht: stand uli sd veidpesta. (41) kucsljn lomann coraé sontseú angeltnen i kockásáé somi carstvai-ezdá sembd kolafkstneú i tijhtneú zakonftima. (42) i jordasaz sinú tolú pdna-kudti; tosa uli
arvard'ama ipejtnen catirdamu. (43) esta vidá-lomatná valdaptavijht,
koda manié, alasnan carstvat'-esa. konan ulijht pilenza kulams, kuleza. (44) nengd meneln carstvaé uli kondama parasiti, konats kdsj
paksat" lanksa, i konan mujaz lomané, éopazd, i kenándamat-ezda
sonú kolga molij i sembd, mczd uli, misandij i ramasij td pakéai.
(45) nengd meneln carstvas idi kondama misandijti, konats vesandij cebcir zemcug. (46) i konats mujaz fka pitnij éemcugí mólé, i
mizn sembeú mezd ulé, i ramazá somi. (47) nengd meneln carstvaé uli
kondama'ocu kaln-kundéamati, konats jordaf ocu-lájti kundaé kalda
sembeú parodatneú ; (48) i konants, mizarda páskadavé, uskaz berdgí
lanks, ozaét i cebártneú kockáz kdd'getneú potmas, a osaltnen jordaz
usu. (49) stand idi i vekt pesta: lisijht angeltná i javftsaz af-videtneú vidctnen-ezda. (50) i jordasaz sinú tolú pdna-kudti • tosa uli
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avardama i áatirdama pejtneú. (51) meki-pdli kiziftazú sinú Jisusé:
safkid'aét tin semben tán ? kortajht tejnza : éarkidaék, azir! (52) son
íe azé tejst: sas ar éormasa-sodajé, konats toriadé tonaftamati meneln
carstvat! kolga, idi kond'ama kud-azirti, konats sontsen parasit-ezda
lifnij od i taéta. (53) i mzarda éumirdazú Jisusé jovksinzan, tus
tosta. (54) i sajaz éacamants sireti tonafnazn sinagogasnan-esa, sta
mes sin divandaét i kortaét: kosta sonú kadsa stama pdk ocu-sodamaé i vijtna? (55) af plotnekeú li son coraé? af sonú li mamats
lemdavij Marijáé, i bradanza Jakové i Josijé i Simoné i Judaé í
(56) i sestranza af sembet li minú jotksanak t kostana sonú kádsa
sembdtá? (57) ipraksnaét maisa sonú kolga. Jisusé ze azé tejst:
kosinga as ingal'ce-azandijti éada kirza snamada, koda éacamants
éiresa i kudsanza. (58) i iz tij tosa láma vijda siníi ,aj-verandamai-ksa.
Kemnilijce glava. (XIV. Fej.)
Sd pingsta kulé Irodé fka nile-azirandajhtneú-ezda kul'a Jisust'kolga. (2) i azé sontseú íoimakanzanti : titd kitindaj Joanné;
son velemaé kidihtneú-ezda i éas vijtna tijaviht sonú-ezda. (3) vad
Irodé éavaz Joannt sotizd sonú i ozaftazd éobda- kudti Irodiadí inksa
irvdnts Filippt' bradants. (4) vad' Joanné kortaé tejnza: af eravi
tejt, mes-bi son utat tonú. (5) i veéaz éavmas sonú, pele narodt-ezda,
éas mes putúaét sonú ingal'ce-azandijks. (6) Irodi Se éacamai éista
kétijé Irodiadaú stirets inzijtneú kuckasa i tué mais Irodti. (7) éas
son varamat marta puté tejnza maksayns, mezd son anaj. (8) son ze
tonaftf mamants-ezda azé: maksk tejn iasaze lapéava lanksa pr'ants
kstindaj Joannt. (9) oca-aziré picadé; no varamat'-ksa i martanza
jartsajhtnerí i simmijhtneú-ksa mdrgé tejnza maksams. (10) i kucé
éobda-kudti kehnas Joannti pr'ants. (11) i kandaé prants lapéava
lanksa, i maksaz stirti, a son kandazd mamantsti. (12) tonadijnza
£e sonú sajaz éavaz telants, i kalmaz sonú ; i tűét, azét Jisusti. (13)
i kulaz Jisusé tué tosta ventéi lanksa lomaúftima vastati skamnza,
lomatnd ze kutaz tan kolga, tűét mel'ganza oétnen-ezda jalga. (14)
Jisusé liéaz nájé láma lomaúda; i tokavé sedisa sinri lanksast i pickaftazú sinn sárddijhtnen. (15) ilátti £e tonadijhtná sonú éaétaz
tejnza azét: vastaé tasa cava, a éié ni komaj ildtti ; noldak narodt,
mes-bi sin mol'etht veletnenti, i ramalht es tejst jartsama-pál. (16)
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no Jisuss azs tejst: aj eravi tejst mol'mas ; tin maksada tejst jartsa ma.
(17) sin £e kortajht tejnza: minn t'asa as éada láma vetd ksida i
kafta kalda. (18) son azé: kandijnt sinn tejn t'aza. (19) i mdrgé
narodti ozams nari lanks ; i saváé vetd ksetnen i kafta kait ne n, varjas mendi lanks, blagoslovindazn i sind'aé maksazy'i ksetnen tonadijhtnenti, i tonadijhtnd narodti. (20) i jartsaét sembet i topádét; i
kockáét ladij saskamda kemkaftuva pdsksd kepterda. (21) jartsajda
ée ul'é pitstaj vetd t'ozet lomanda, avada i idda baska. (22) i ezdkid
kosardazn Jisusé tonadijnzan savamé ventsti i tamás sonn ingáid
tona cireti, sdn jotkuva, koda son noldasij narodt. (23) noldaz narodt' son kucé panda pfas ozandama skamnza. i ildti son ladaé tosa
skamnza. (24) td jotkuva ventsé ul'é ni ocu-ldj( kuckasa, i sonrí saváét volnat; vad' varmaé ulé utaranzna. (25) nilice 2e vanmasta vei
mols tejst Jisusé ocu-lajt langa. (26) tonadijnza ndjaé sonn moliji
ocu-láji langa aráét éumbafaft i kortaét: titd evid'ks, i pelmai-ezda
juvadét. (27) no Jisusé ezdkid maksé tejst vajgel i azé: vajmaftada
tintsen ; titd mon ; dada pel. (28) Petráé %e sdn lanks azé tejnza:
azrr ! kida titd ton, mdrgk tejn sajams tejt védi langa. (29) son azé:
mólt. Petráé lisé ventssta, i mólé védi langa, mes-bi sastams Jisusti.
(30) no ndjaé viskd varmai évidé, karmáé vajama ijuvadé:
azir,
vanmak monn ! (31) Jisusé ezdkid venepiazd kddnts, kirdazd sonn,
i kortaj tejnza: kirSa-verandaj ! mezenti ton serkai verásat ? (32) i
méarda suvaét sin ventsti, esta varmaé lotkaé. (33) ulijhtnd ée
ventsi-esa sastaz éukunaét tejnza i azét: videsta ton skajn cora. (34)
i ujáé saét Genisaretn sireti. (35) erdjhtnd tona vastasa sodaé sonrí
kucét azandams sembd sd perfti i vdiaz tejnza sembeii sdrddijhtnen.
(36) i eneld'aét sonn, mes-bi ancak noldal tokama tirvati veliamants;
i tonat, konat tokáét, pickaét.
Kemvetijce glava. (XV. Fej.)
Esta Jerusalimn éormasa-sodajhtnd i farisejtna sajaé Jisusti
kortajht: (2) mezenti tömi tonadijhtnd kolajht azmat aiatnen ? vad'
af stasaz kddsnan, mizarda jartsajht ksida, (3) son azé sdn lanks
tejst: mezenti i tin kolatad skajn mdrgama tinn azmai-ksa ? (4) vad'
skajé mdrgé kortaé: lovnak alatsen i mamatsen; i narugajé alants
ili mamants kulimasa kulaza. (5) a tin kortatad: kida kid azij
alantsti ali mamantsti: tan mezd-bi ton éavalei ezdadn es-tejt, mon
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makssa kaénes skajti ; (6) t'aftamaé vijsa i af-lovnams aiants ali mamants. stand tin kolaét skajú mdrgamai azmanteéteú-ksa. (7) samasavaékafnijhtnd! videsta ingald-azs kolgant Isajaé kortaz : (8) sastnijht tejn nat lomatnd kurgsnan-esa, i kdlsa lovnasamez, sedijsna Ze
ickizd ascijht monú-ezda. (9) no abun lovnasamez monú tonaftaz
lomanú tonaftamatnenti i mdrgamatnenti. (10) i terd'az lomatneú azé
tejst: kul'ada i sarkidada. (11) af td, mezd suvsij kurgti, gast'aslj
lomani, no sd, mezd kurgt'-ezda lisandij, gast'aslj lomani. (12) esta
sastaz tonadijhtnd sonií, azét tejnza: sódat li, mes farisejtnd kxiíaz
sd valí praksnaét maisa ? (13) son íe azé sdy'i lanks: ar kasamaé,
konants af al'azd monn menelii ozaftazd, targavij. (14) kadijnt sinú;
sin soklr vdtijht sokirtnen; a kida soklré vdtij sokir, esta kafitskd
prajht lotkati. (15) Petráé ze kortaz sdn lanks azé tejnza : azk tejnek
tdnjovkst. (16) Jisasé azé: ali i tin nengd af sarkid'tad? (17) al
nengd af sodatad, mes sembd suvajé kurgti jotaj pekti, i joravij usiú
(18) a liéandijé kurgt'-ezda sedijt'-ezda liéandij i sitsd gasiasij lomani. (19) vad'sediji-ezda liéandijht nat'oka mdl't, kulaftamat, irvdjamatnen kólámat, kelgamaú tevtneú tijand'amat, salamat, af-vidd
svddeteXstvat, éutéamat. (20) titd gast'aslj lomani; ajartsams apák
staf kddsa af gasiasij lomani. (21) i tusandaz tosta Jisusé tué Tirrí
i Sidonn siretnenti. (22) t'asa Xananejan ava liéamada meld éat
vastnen-ezda piskadé tejnza: vanmak azlr, Davidú coraj! stirnzd
monn sajtani-ezda pdk kemesta klrdavij. (23) no son iz az tejnza
sdn lanks vallvak. i sastaz tejnza tonadljnza anaét kortaz: noldak
sonú, éas mes piskadij meiganak. (24) no son azé sdn lanks: mon
kucfan ancak jomaftft ucatnenti Izrailú kudi. (25) son Ze sastaz
éukunaksnaé tejnza kortaz: azlr, lezdk moútejn. (26) no son azé utaraznza: af vidd tev norgams ksei idtnen kddsta ijordams pinetnenti.
(27) son Ze azé: sta azlr ! no ipinetna jartsajht pamarkstnen-ezda,
konat prajht azlrsnan morksi lanksta. (28) esta Jisusé azé sdn lanks
tejnza : o avaj ! ocu tonn veratsd; ul'eza tejt kelgamatsen-ezga. i pickaé stirets étvak cassta. (29) tumada meld tosta, Jisusé saé Galilejan
oéu-laji malas i kucaé pandi lanks, ozaé t'asa. (30) i sasté tejnza
láma lomaúda, konatnen marta utét samirt, soklrt, kdXftlmat, niZaftft
i lamat omhacet, i putaz sinú Jisusé pilgenzan vakssa i son piékaftazrí. (31) sta sta lomatnd divandaét, ndjaz kdlftlmatnen kortajsa,
niZaftftnen sumbrasa, samlrtnen jakajsa, i sokartnen ndjájsa, i snaz
Izrailú skaji. (32) Jisusé Ze terdaz tonadijhtneú soútseú azé: iZal
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tejn sd lomatnen, mes ni kohna sit ascijht monn pingsta,i as sinn,
mezd jartsams ; a .noldams sinn vacada af kelgan, mes-bi d'alht
lavcama kii lanksa. (33) tonadijhtnd somi azét tejnza: kosta tejnek éavams sava-siresa sinara ksida, mes-bi andams sinara lomanda ? (34) i kortaj tejst Jisuss : mizara tinn uli ksida f sin azét :
sisem, i mizar-badi kalneda. (35) i mdrgé lomatnenti ozams modai
lanks. (36) i éavaz sisem ksetneú i kait ne n i snama maksaz sind'azn i maksazn tonadijhtnenti soútsen, a tonadijhtnd lomatnenti.
(37) i járts a ét sembet i topádét; i kockáét suskamada, konat Hadét,
sisem pdsksd kepterda. (38) jartsajda &e ul'é nild t'ozdt lomanda,
avada i idda baska. (89) i noldaé lomatnen suvaé ventsti, i saé
Magdáin sireti.
Kemkotace glava. (XVI. Fej.)
I sastaz farisejtná i saddukejtnd tdraftaz, anaét sonn ndjaft'ams
tejst cuda menelt'-ezda. (2) son 2e azé tejst sdn lanks : ildtt'-ezda tin
kortatad: uli álé valda, vad' menelé jakstere. (3) sobdavanga: tdci
pizemé ; vad' menelé tusta jakstere. samasa-vaskafnijht! tin masttad
sodams meneln samat'; a pingen cudatnen sarkid'ams af mastatad í
(4) sacama af-para i irvdjama-kolajé cuda vesij, i cuda af maksavij
tejnza, razde cuda Jonai ingal'ce-azandijt'. i kadaz sinn tus tosta.
(5) i jotaz tona sires ionadijnza jukstaét éavams kset. (6) Jisusé azé
tejst: varzada, vanavadafarisejn i saddukejn sapafksi-ezda. (7) sin
£e málndaét sinn-esast, kortaz: titd uli, sta min kset izma éav. (8)
sarkid'aé tán Jisusé azé tejst: mezd mattad esant, tin kirza-veran,
mes kset izdd éav ? (9) ali tin nengd af sarkid'tad, i af latftatad vetd
ksetneú kolga vetd t'ozen lomatnen lanks i mizara kepterda tin kockádat (10) af sisem ksetnen kolga nild t'o£etnen lanks i mizara. kepterda tin kockádat (11) koda af sarkid'tad, mes mon afkseí kolga azarí
tejnt, mes-bi vanavmafarisejn i saddukejn sapafksi-ezda? (12) esta
sarkidét, mes son kortaé tejst, mes-bi vanavma. afksen sapafksi-ezda,
nofarisejn i saddukejn tonaftamai-ezda. (13) sajaz ze Jisusé Kesarijt'
Filippin sireti kizifnazrí tonadijnzan kortaé: kinn inksa lomatnd
putnasamez monn, lomann, éorai? (14) sin azét: fketnd kstindaj
Joanni inksa, ombacetnd Ilijai inksa, i ombacetnd Jeremijai inksa,
ali fket'-ksa ingal'ce azandijhtnen-ezda. (15) Jisusé kortaj tejst: a
tin kinn inksa monn putnasameét ? (16) Simon ze Petráé sdn lanks
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azé: ton Xristosé, coras drek skajt'. (17) esta Jisusé azé sdú lanks
tejnza: sumbrat ton Simon Jonan coraj ! vad' af telaé i véré pangaé
tejt tan, no al'azd monn ulijémeneltneii lanksa. (18) azan mon-ga tejt :
ton Petráé i sá keví lanksa mon tijsa cerkvazn i kenkstnd adt' afsásksaé sonn. (19) i maksan tejt pandámat meneln carstvat'-ezda • i
mezd sotat modat' lanksa, td uli sotf meneltneii lanksa ; a mezd juksat modat lanksa, td uli juksf meneltneii lanksa. (20) esta Jisusé
mdrgé es tonadijhtnenti, mes-bi kintingd izdl'ht azanda, mes son
(Jisusé) Xristosé. (21) sdpingf-ezda karmáé panzéama es tonadijht
nenti, mes tejnza eravi mol'mas Jerusalimti, i láma sdrddksda kird'ams kastantneii i vasence-poptneú i éormasa-sodajhtnen-ezda, i
kuliinas savf ulams, i kolmace sista erdkams. (22) i sastaz tejnza
Petráé usiptaé kortama utaraznza kortaz : ariVak skaj! titd af uli
martat azir! (23) son ze sarkstaz azé Petrati: orgddt ezdadn
sajtan; ton tejn kev-praksúama • mes ton matat af tdrí kolga, mezd
uli skajn, no mezd uli lomann. (24) esta Jisusé azé es tonadijhtnenti:
kida kid kelgij mol'mas mel'gan, kadaza sontsen, i éavaza krostants, i
molaza mel'gan. (25) vad' kid kelgij sontsen vajmet' vanmas, tű na
jomaftsij sonn, a kid jomaftsij vajments inksan, tona musij sonn.
(26) vad' kodama pribu.1 lomanti, kida son i sembd mastiri musij, es
vajments ze kolaftsij ? il'e kodama id'ama maksij lomané vajmentsksa í (27) vad' saj lomann coraé es al'ants slavants-esa sontsen
angeltnen marta ; i esta maksij pandáma arti tevnzan inksa. (2*<)
videsta kortan tejnt: konat-badi ascijhtneú-ezda t'asa afpenzasaé kulamaí, koda ni ndjsaz lomann corat' moliji carstvants-csa.
Kemsisemce glava. (XVII. Fej.)
Kota [sitnen jotamada meld éavaza Jisusé Petrát! i Jakovi i
Joanni' bradants sonn i kucaftazn seri pandi lanks skamnst. (2) ipolaftavé ombace nájmas sinn ingáid • i valdaptavé samats somi, koda
manié • velt'amanza ze sonn tijvét aksat, koda valdks. (3) i vov ndjavét tejst Mojsejé i Ilijaé sonn marta torajht. (4) sdn jJÍw^sía
Petráé azé Jisusti: azir ! cebdr tejnek t'asa ; kida kelgat, puttam t'asa
kolma kotfan kudnet, tejt fka, i Mojsejti jkd, i fka Ilijati. (5) mizarda nengd kortaé son sdr'i, ezdkid valda obiak sulft'azn sinn ; i vov
vajgelé oblakt'-ezda kortajé: titd uli corazd monn kelgaf, konanesa
sembd monn pára-kelgama ; sonn kultsandaét. (6)i kulaz tonadijnza
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prast samasnan lanks i pák évidét. (7) no Jisusé sastaz tokaz tejst
i azé: stada i dada pel. (8) kepidaz ze selmesnan sin kinúgd izáz
náj, skamnza Jisuss baska. (9) i mizarda valgandét sin pandí lanksta, márgé tejst Jisusé kortaz: dada aznd kinntingá mezá tin nájdá,
mizars lomanú coraé aj erákij kulatneú-ezda. (10) i kizifíaz somi
tonadijnza: kodana éormasa-sodajhtná kortajht, mes Ilijati eravi
samas vasenda í (11) Jisusé azé tejst sáú lanks: avkuks Ilijati
eravi samas vasenda i videjrtams semben. (12) no mon tefnt azandan,
mes Ilijaé saé ni, i izáz soda sonú ; a tijét martanza, koda kelgét:
staná i lomanú coraé kirdij ezdadist sárádks. (13) esta tonadijnza
sarkidét mes son kortaé tejst kstindaj Joanni kolga. (14) mizarda sin
saét úarodti, esta sasté tejnza lomaii i praz sonú ingalá kalena lanks,
(15) azé: azir ! izald'ak monr'i corazn; son od-kovsta sajtant'-ezda
kirdavij, i stakasta sárádij ; vad" sidesta joravij tols i sidesta veds.
(16) mon vátnija sonú tonú tonadijhtnenti; no sin af vijsaulét sonú
pickqftams. (17) Jisusé kortaz sán lanks azé: o sacama af-verandaj
i kola/I mizars id'an martant? mizars karmán kird'ama tinú ? vát'aét tejn sonú sej. (18) i suksé tejnza Jisusé, i sajtané lisé sonú-ezda
i coraé pickaé éavak cassta. (19) esta tonadijhtná sastaz Jisusti
skamnza azét: mest min izámá mástpaúma sonú ? (20) Jisusé azé
tejst: af-verandamanteéteú inksa; vad videsta kortan tejnt: kida
tinú veranteét idi gorciceú vid'maska, i márgt'ad sá pandti: jotak
iasta tov, esta son jotaj, i mezeva afuli tejnt af-vijsa. (21) sitsá ina
sacamaé paútéavij ancak ozandamasa i gavendamasa. (22) sinú
ascama pingsta Galilejasa, azé tejst Jisusé: lomanú coraé maksf
uli -lomanú káds. (23) i savsaz sonú ; i kolmace sista erákij. i kanzidét pák. (24) mizarda ie saét sin Kapernaums, esta kockajhtná
maksamatnen cerkvai lanks sastét Petrati i azét: tonaftijé tinú af
maksij didrayma. (25) Petráé kortaj: maksij. i mizarda son suvaé
kudti: ingal'd'azá sonú Jisusé, kortaz: koda tejt nájavij Simon?
modaú ocu-azirtná kinú lanksta éavandajht dacét ali obrokt ? corasnan li lanksta, ali lietneú lanksta ? (26) Petráé kortaj tejnza:
lietnen lanksta. Jisusé azé tejnza: i staná coratná ulijht virgádft'aft. (27) no mes-bi tejnek af prafúams sinú málsa, mólt oéa-láji
lanks, jordak ul'emt' i vasence kait', konats povij, éavk ; i panéaz kurgants, mujat statir • éavaz sonú, maksk tejst monn-ksan i tonn-ksat.
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Kemkafksace glava. (XVIII. Fej.)
Sá pingsta sast Jizusé malas tonadijhtnd, i azst': kid éada ocu
ménéin carstvasa ? (2) i tardaé Jisusé id, putazd sonn sinn kuckasst.
(8) i azé: videsta kortan tejnt, kida af sarkstatad i af ul't'ad, koda
idtnd, af suvatad menehl carstvas. (4) sanksa kid sdt'aftavij, koda
titd idé, tona i éada ocu uli rneneln carstvasa. (5) i kid primasij
fka t'aftama idi monn lems, sitsa monn primasaman. (6) a kid praftsij maisa fken nat jomblatnen-ezda, konat verandajht tejn, tanti
éada cebdr utat, kida-bi jazama-kev nurgaftams tejnza éaldaznts lanks
i jordams sonn oca-ldjn tombas. (7) picadfks mastiríi mdlú-praksnamatnen-ezda; vad efavi sajams i mdln-prakmamatnenti, no picadfks sitsa lomanti, konants kuvalga mdln-praksnama sasandij.
(8) a kida kddtsd, ali pilgtsd prafnatanza maisa, kerk sonn i járdák tejstat; éada cebdr tejt suvams eravti pilgpftima, ali kddftima,
koda kafta pilgtneú, i kafta kddtneú marta ulams jordaf vekn tok.
(9 i kida selmetsd prafnatanza maisa, targak sonn i jordak tejstat;
éada cebdr tejt fka selma marta suvams eravti, koda kafta selmen
marta ulams jordaf toln geennas. (10) vanavada nulgadma kinúlibo nat jomblatnen-ezda ; vad azandan tejnt, éta angelsna nieneltnen
lanksa ar pingsta nájsaz samants monn rneneln alazn. (11) vadlomami coras saé vesams i vanmas jomaft'. (12) koda tejnt ndjavij ?
kida kinn ulal éada ucat, i fkeé ezdadist ergad'al: af kadsijn li son
vej/saú-kemen vejysatnen pandsa, i af tuj li vesandama ergad'ff ?
(IS) i kida tokadijmumas somi: esta, videsta kortan tejnt, karmaj
kendndama somi kolga éada láma, koda vej/saú-kemen vejysatnen afergddftnen kolga. (14) stand as volats rneneln alanteéten, stáb jómat
i fka nat jomblatnen-ezda. (15) i kida etvddij tonn utarat bradtsd,
ardt tirgaftk somi jotksat i sonn jotksa skamnza ; kida kultsandtanza
tonn, esta ton muji bradtsen. (16) a kida af kultsandtanza, éavt martat nengd fka ali kafta, mes-bi kurgsa kaftan ali kolman svad'eteltnen
tijaval kemd ar val. (17) kida ze af kultsandsijn sinn, azt cerkvati;
a- kida- cerkvat'-kd af kultsandsij, esta uleza son tejt, koda jazicneké
i dacen-kockajé. (18) videsta kortan tejnt: tneza tin sottad moda
lanksa, uli sotf i menel lanksa, i rnezd juksatad moda lanksa, juk^f
uli i menel lanksa. (19) tanga videsta kortan tejnt: kida kafta czdant modat' lanksa ladajht anama mezn-libo, sembd titd uli maksf
tejst menehi alazn-ezda. (20) vad kosa puramijht kafta ali kolma
NYKI.VTUD. KÖZI.EMÉKYEK. XVI.
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•monn lems, tosa mon-ga sinn kuckasist. (21) esta sastaz tejnza Petráé
azé: azir ! mizarkst tejn eravi kadindams bradaznti, kida son elvédij monn utaru2 kadindams li sisem-skakst ? (22) Jisusé kortaj
tejnza : aj kortan tejt sisem-skakst, a sisem-skakst siskemenkst. (23)
sdnksa menehl carstvaé uli kond'ama lomanti ocu-azirti, konats joraé
tijmas luvma es uranzan marta. (24) mizarda ze karmáé son tijmas
luvma, vdt'f ulé tejnzafkd, konats somi kddsta kepéaé kémen t'o£ei
talantt. (25) a koda sonn iz ul, mezsa pandams, esta ocu-azirats
mdrgé mijmas sonn, irvdnts-ka idnzan-ga i semhen, mezd sonn ulé, i
mirdaftams dolgt. (26) no uráé sitsd praé i éukunaz tejnza kortaé :
ocu-azir! kirdt lanksan i semhen tejt pandsajú. (27) ocw-aziré tokáré sedisa sd urai lanksa, noldazd sonn i dolgt kadazd tejnza. (28)
no sitsd uráé liéaz mué fka jalganzan-ezda, konats ulé dolgu tejnza
éuda denarijsa, i éavaz somi povaé, kortaz: maksk tejn dolgt'. (29)
jalgats sonn praz pilgenzanti eneldaé sonn i kortaé: kirdt lanksan i
semben pandsajn tejt. (30) a son iz kelg, a tué i ozaftazd somi sohdaknds, mizars af makssij dolgt'. (31) jalganza ndjaz tokad'ft' jotksast
pdk kanzidét i saz azaz oéii-azirsnanti semhen, m,ezd ulé. (32) esta
ocu-aziré terdij sonn i kortaj tejnza: af-para uraj! semhd tona dolgt
mon kadijd tejt éas mes ton eneldiji monn. (33) afal erava li tejt-kd
iSald'ams jalgatsen, koda i mon tonn izaldajhte?i 1 (34) i kaZijaz
ocu-azirats maksazd sonn savijhtnenti, mizars af makssljil semhen,
mezsa ulé dolgu tejnza. (35) sta tij ménéin alazeva martant, kida ar
af kadsijn sedit-ezda es hradautsti sonn elvdd'manzan.
Kemvejysace glava. (XIX. Fej.)
Mizarda Jisusé sumirdazrl éat valtnen, esta tué Galilejasta i
saéJudejan mastirs Jordánt ftála. (2) melganza mólé láma lomaúda,
i son pickaftazn t'asa. (3) i saét malasnza farisejtnd, stahi tdraftams sonn, i toráét tejnza : ar li tevi inksa noldavij lomanti javma
irvdnts marta ? (4) son azé tejst sdrl lanks: ali tin izdd moraft, sta
kid tijazd lomani usiptamasta, alán pdld i irvdn tijazn. (5) i azé:
sdnksa kadsij lomané alants i mamants, i ppdij irvdntsti i ulijht
kaftafkd tela. (6) a éas sin ni af kafta, a fka tela; i stand, mezd
skajé fkeptaé, sdn lomané daza javta. (7) kortajht tejnza : kodana
Mojsejé mdrgé maksama javman éorma i javma martanza? (8) kortaj tejst: Mojsejé mdrgé tejnt javina irvdnnteú marta kalgada sehinn-
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terí-ezga ; no usiptamat-ezda asit stand. (9) a mon tejnt kortan : kid
javij irvdnts marta af irvdjama-kolamat-ksa, i irvdjaj ombacet'
lanksa, t'ats irvdjama kolaj ; i irvdjajé javfí lanksa, irvdjama kolaj.
(10) tonadijnza azét tejnza: koli stama tévé mirdt irvdti, esta éada
ceber af irvdjama. (11) son ze azé tejst: af sembet mastijht kird'ams
sdn, a nat, konatnentí maksf. (12) vad' ulijht arhtft, konat sacét
mamasnan pekt'-ezda sta ; i ulijht arhtft, konat arhtavét lomatnenezda ; i ulijht arhtft, konat kolaé es sintsen meneln
carstvatinksa.
kid mastij kird'ams, éats kird'ams, éats kird'aza. (13) esta vdíft ul'ét
tejnza idt, mes-bi son putalezú langazst kddnzan i ozandal: a tona
dijnza izdi nóta sinn. (14) no Jisusé azé: noldajnt idtnen i d'ajnt
kird' sinn sasandama tejn; vad' iaftamtnen uli menelíi carstvaé.
(lő) i putaé langazst kddnzan tué tolda. (16) i vov kati-kid sastaé
azé tejnza : pára tonaftíj ! mezd pára eravi tejn ttjams, mes-bi satams
vekn eramat' ? (17J son azé tejnza : mes ton lemdasamak párasa?
kijgavak af pára, ancak skamnza skajé. a kida vesat suvams vekn
eramati, kirdijt mdrgamatneú. (18) kortaj tejnza: kodapt? Jisusé
azé: dat sava; dat kóla irvdjama ; dat sala ; d'at jaka af-vidd svddetetks. (19) lovnajc aXatsen i mamatsen i kelgk malastantsen, koda
tontsen. (20) od-coraé azé tejnza: semberí tan vanijd mon jomblasta,
mezd nengd af satnij tejn ? (21) Jisusé azé tejnza: kida kelgat
ufams samirdafsta ceber, mott, mijk parasitsen tonn i maksk anajhtnenti ; i satat jjarasi meneli lanksa ; i sak, i mott metgan. (22) kulaí sd vált" od-coraé tué picadfks marta ; sas mes sonn uté láma parasida. (23) Jisusé ze azé tonadijnzanti: videsta kortan tejnt: staka
kozati suvams meneln carstvati. (24) i nengd azan tejnt: éada t'ozdd
veiM'udti salmikst' pilenzan pask jotams, kozati savamat goraz skajú
carstvati. (25) hutai-tán tonadijnza pdk divandaét i kortaét: kid ze
vijsa vanavams ? (26) Jisusé varzaz langasst azé: lomatnd tan tijmas af mastijht, skajé ze sembeú mastij. (27) esta Petráé kortaé
sdn lanks azé tejnza: vov min kadajnek sembeú i tumd metgat; mezd
ze tejnek uli ? (28) Jisusé azé tejst: videsta kortan tejnt: tin metgan
molijhtnd od eravs, mizarda ozaj lomann éoraé sonn slavai ozamavastsa, ozatad i tin kemkaftuva ozama-vastsa sudindama kemkaftuva
Izrailn sacamatnen. (29j i ar, kid kadsijn ali kudnts, ali bradanzan,
ali sestranzan, ali ntants, ali mamants, ali irvdnts, ali idnzan, ali
pakéanzan, monn lemzen inksa, éavij éadan-girda i vekn eramat'
satsij. (30) lamat ze vasencetnd ulijht mekipalcet, i mekipdlcetnd
vasencet.
24*
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Komsice glava. (XX. Fej.)
Vad' menel'n carstvas kond'ama kud-azirti, konats rana sobdava
lisé sivad'ams tijandijhtnen soútseú vinogradnekti. (2) lad'aé ie tijandijhtnen marta pandams tejst tiften denarij sii inksa kucazn es vinogradnekti. (3) i liéaz kolmace cas( vakssa, ndjas ombacet tevftima
ascijht mi sandám a-vas ti lanksa. (4) azé i tejst: mol'ada i tin monn
vinogradnekti, i mezd usardi'j, mon 'pandan tejnt. sin mólét. (5) tanga
lisaé kotace i vej/sace casi vakssa, tijaé iafta-ze. (6) mekipdli lisaé
kejkice casi vakssa, mué ombacet tevftima ascijht i kortaj tejst: mest
tin iasa ascatad tevftima sembd sit!? (7) azét tejnza: kigak izmeé
sivad'. kortaj tejst: mol'ada tin-ga monn vinogradnekti i mezd usard{j
éavt'ad. (8) mizárda ze sas Haté, kortaj aziré vinagradnekt' es vanijti: terdijt tijandijhtnen, i makst tejst pitna vsaptaé mekipatcetneú-ezda vasencetnen tejs. (9) i sajaz sivad'ftnd kejkice casi vakssa
éavét tiften denarij. (10) sajaé ze vasencetnd mdl'aét, mes sin éavijht
dada láma; a éavét i sin tiften denarij. (11) i éavaé karmáét kdéijaksnama aziri lanks, (12) kortaz: éat mekipalcetnd rabotaét fka
cas i tori putaji sinn fkeks minn marta, konat tijmd tev sembd sit i
kirdamd psi. (13) son ié kortaz sdn lanks azé fketi
sinn-ezda:
drugzdf mon tonn af obizatan ; af denarij-ks a li ton ladiji martan ?
(14) éavk tontseú i mólt, mon ze kelgan sd mekipdl'ceti maksams
éavak, mezd i tejt. (15) ali af vijan mon moútsetl lanksa tijmas,
mezd kelgan ? éas li selmetsd osal, mes mon páran ? (16) stand ulijht
mekipalcetnd vasencet i vasencetnd mekipdlcet; vad'láma terd'aftda,
a kirza kockaftda. (17) i tué Jisusé Jerusalimti, kisa terd'azn kemkafíuva tonadijhtnen skamnst i azé tejst: (18) vov suvatam Jerusalims i lomann éoraé maksf idi vasence-poptnenti i éormasa-sodajhtnenti i muvargaftsaz sonfi kulamati. (19) i makssaé sonú jazicnektnenti narugama lanks, i savma lanks i eskeptama lanks krostati, i
kolmace sista erakadij. (20) esta sasté tejnza mamats Zevedejn coratnetí, es coratnen marta, éukunaz i kati-mezd anaz sonú kddsta. (21)
son azé tejnza : mezd ton kelgat? son kortaj tejnza: mdrgk, mes-bi
nat kafta corand ozalht tonrí pala, fkeé vidd kádi sires, a ombaceé
kersi kddi sires, tonn carstvai-esa. (22) Jisusé sdn utars azé: af
sodatad, mezd anatad. mastatad li simmas savai, konan mon karmán
simma i kstindavma kstindamasa, konan-esa mon kstindavan ? sin
kortajht tejnza: mastatam. (23) i kortaj tejst: savai monn karma-
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tad simma, i kstindamasa, konaú-esa mon kstindivan,
karmatad
kstindavma, a mes-bi ozams monn •pala vidd i kersi kddí sires, af
monn uli maksams tan tejnt, a konanti anaklaf al'azn-ezda. (24) kuíaé sdú ombacetnd kémen tonadijnza kdzijaét kafta bradatnen lanks.
(25) Jisusé ée terd'az sinrí azé: tin sodatad, mezá ocutnd narodtneú
azirandajht sinn lanksa i kastantnd kirdijht vij sinn lanksa. (26) a
jotksant af araj utams stand; a kid tinú-ezda kelgij ul'ams éada
ocusa, sitsd ul'eza tejnt slugaks. (27) i kid kelgij tinrí pdld ul'ams
vasencesa, sd ul'eza tejnt uraks. (28) t'aftaks lomanrí coraé af sdnksa sas, mes-bi tejnza sluzindal'ht, a mes-bi sonts sluíindal! i maksal'
es vajments lomatnen idamat'-ksa.- (29) i miéarda sin liéaét Jeriyoníezda, mol'é mel'ganza láma narodda. (30) t'asa kafta sokart ozada
ascijht ki lanksa kiitaz, éta Jisusé molij vakska, karmáét piskad'ma:
i£aldameét minn azir, Davidú corajl (SÍ) narodé Ze iz mdrgd tejst,
mes-bi sin piékad'atht; a sin nengdéada kajgijsta karmáét piskad'ma:
izald'ameét minn azir, Davidú coraj ! (82) Jisusé lotkaé teídazn i
azé: mezd tin kelgaiad monú-ezda t (33) kortajht tejnza: azir /
mes-bipanzavaXht selmeneka. (34) iZaldaz zt Jisusé tokáé selmesnanti
i ezdkid karmáét varzama selmesna, i sin mol'ét melganza.

Komé-vasence glava. (XXI. Fej.)
Mizarda sastaét Jerusalimt' malas, % saét Viffagijas Vaj-pandat
malas: esta Jisusé kucé kafta tonadijht, (2) azaz tejst: molada veleti, kona videsta ingaint, i ezdkid mutad aslica sotf i martanza
vasa; jakuiét i vdt'aét tejn. (3) i kida kid azij tejnt mezd-ndbud',
azada, éta sin eravijht azirti ,• i ezdkid noldasij sinn. (4) sitsd sembd
uU, ul'eza tijf azfé ingal'ce-azandijt' kuvalga, kona kort aj: (5) azada
somi stirti: vov ocu-azirtsd saj tejt sdt'av, ozada ascaé aslica lanksa
i vasa lanksa, kona sacf kildsnavijt'-ezda. (6) tonadijhtnd motét, i
tijaz sta, koda mdrgd tejst Jisusé, (7) vdt'aé aslicai vasad-ka, velt'az
sinn es veltamasa, i sori ozaé langazst. (8) láma &e narodda acéaét
es veliamasnan kit'-ezga ; a ombacet keréaét taradt suftasta i joraét
kit'-ezga. (9) narodé ze, kona mólé somi ingáid i sonú ftala, piskadsúaé kortaz: Osanna Davidú corati.' blagoslovindaf molijé skabazn
lems ! Osanna pák seri vasttnen lanksa ! (10) i mizarda son suvaé
Jerusalimti, sembd osé serkaé kortaz: kid titdí (11) narodé ze kortaé: td Jisusé, ingal'cc-azandijé, Galilejaú Nazaretí-ezda. (12) i su-
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vaé Jisusé skajrí cerkvati i panazn semben misandsnijhtnen i rámasajhtnen cerkvasa; i vetaftazn morkstnen jarmakt-polaftijhtnen i
ozamtnen gutát misandsnijhtnen. (13) i kortaé tejst: sormása azf:
kudnzd kud ozandamaí lemd'avij, a tin tijaét sonn moda-kudsa lomann-savijhtnen. (14) i sastét tejnza cerkvasa sokirt i samirt i son
pickaftazú. (15) ndjaé íe vasence-poptnd i sormása-sodajhtnd ocutevtnejíi, konatneú sori tijzn, i coranetnen piskadijhtnen cerkvasa %
kortajhtnen: Osanna Davidú corati! kdzijaét. (16) i azét tejnza:.
kutat li, mezei sin kortajht ? Jisuss ze kortaj tejst: ali tin izdá morajt mizardinga sormása: kurgasta odtnen i pot'aj-idtnen ton tijat
snama. (17) i kadaz sinn liss os(-ezda Vifanijati i jotaftazd tosa vei.
(18) sobdasta ze mirdaz osti vacs. (19) i ndjaé kii malasafkd smokovnica, sasts tejnza i mezdvak iz mujaé sonn lanksanza, ancak ifkd
lopat, kortaj tejnza : d'aza ut ina ingali tonn-ezdada kenerft veks. i
smokovnicas ezdkid kosks. (20) ndjaé sdn tonadijhtnd divandaét i
kortast: koda smokovnicas nenek kosks f (21) Jisuss %e azé tejst sdn
lanks : videsta kortan tejnt: kida tinn idi veras i af karmatad serkama esanza, esta af ancak tijht'ad tdn,mezdtijf smokovnicat viarta,
no kida i sd pandti mdrgt'ad : sastt i jordavak ocu-ldjs, tijavij. (22)
i sembd, mezd af karmatad anama ozandamasa ver a marta, éavíad
(23) i miíarda saé son cerkvati i tonafté, esta sastét tejnza vasencepoptnd i narodt' kastantnd, i kortaét: kodama vijsa ton tan tijat ? i
kid tejt maksé t'aftama vij f (24) Jisusé azé sdn utars : kizift'atddez
mon-ga tinnjken kolga ; kida tan kolga aztad tejn, esta- mon-ga azan
tejnt, kodama vijsa mon tan tijan. (25) Joannt kstindamats kosta
id'é ? meneli-ezda, ali lomatneií-ezda? sin ze mdl'and'aét esast kortaz:
kida áztam: meneli ezda, esta son azij tejnek: mes ina tin izdd vera
tejnza1} (26) azmas ze : lomatnen-ezda, peHt'am narodda ; vad' sembet
putandijht Joannt ingatce-azandijks. (27) i azét sdn lanks Jisusti:
af sodatam. azé sintejst son-ga : mon-ga tejnt aj' azan, kodama vijsa
mon tan tijan. (28) a koda tejnt ndjavij ? fka lomani pdld ulét kajta
corat. son saé vasenceti i mdrgé: coraj, mólt, rabotak tdei vinogradnekazn-esa. (29) no son azé sdn lanks: afjoran; a metdd jons sasandaz mólé. (30) i saé ombaceti mdrgé éavak. sitsd kortaé sdn
lanks : maian azir; i iz mol. (31) kona kaftatnen-ezda tijazd' volat
alants? kortajht tejnza : vasenceé. Jisusé kortaj tejst: videsta kortan
tejnt, daceú-kockajhtnd i kelgamaú-tevtuen tijhtnd tin ingáid suvajht
skajn carstvati. (32) vad' saé tintejnt Joanné videt kisa i tin izdd
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vera tejnza; a dacen-kockajhtnd i kelgaman-tevtnen-tijhtnd veraét
tejnza; tin áe i ndjaz sdn izdd saianda jons metdd, mes-bi verams
tejnza. (33) kul'ada ombace jovks: uU fka kud-azir, hona ozafté vinagradnek, perf pirazd sonn, tijaé sonn-esa Hupstama, puté gornicá i
maksazd sonn tijandijhtnenti i tus. (34) mi zárda ze sas pingeé kenerftnen kockama, kucazn ufanzan tijndijhtnenti éavams es kenerftnen. (35) tijandijhtnd fat'az uranzan fket savaz, ombacei kulaftaz;
a ombacei savaz kevsa. (36) tanga kucs ombace urat sada láma vasenceií goraz, i tijast sinn marta t'afta ze. (37) mekipdli kucazd tejst
es corants kortaé: vizdelgadijht monn corazn-ezda. (38) tijndijhtnd
ze ndjaz coraí, azét sintsen jotksa: sd naslednek, ajda kulaftsask
sonn i kirdsaék sonri parasinzan. (39) i fat'az sonn lift'az veneli
vinagradnekf-ezda i savaz. (40) i stand, mizarda saj aziré vinagradneki, mezd tij éat tijandijhtnen martai (41) kortajht tejnza: éat
kdzij tijandijhtneú makssijú kd&ij kulamati i vinagradneki makssij
ombace tijandijhtnenti, konatnd karmajht maksama tejnza kenerft es
pingsta. (42) Jisusé kortaj tejst: ali tin mizardanga izdd moraft
sormása: kevé,konan sdraftaz kud-putajhtnd, tona sonts tijavéprasa
űzet'; skabazí-ezda sd tijavé i sitsd divna selmennten-esa ? (43) sdnksa azandan tejnt, sta éavavij tinn kddsta skajn carstvaé i maksavij narodti, kannijti kenerft sonn. (44) i tona, kid praj sd kevilanks,
savavij; a kinti lanks son praj, tonan Hupstasij. (45) oéu-poptnd i
jarisejtnd kulaz sonn jovkstneú sarkidét, sta son sinn kolga kortaj.
(46) i vesét faüims sonn, no pelét lomanda; vadputnaét sonn ingal'ce-azandijks.
Komé-kaftace glava. (XXII. Fej.)
Jisusé kuvalgaptaé kortama jovkstnen-esa azé tejst: (2) menelú
carstvaé kondama oéu-azirti, konats tijé irvdjaman pir corants-ksa.
(3) i kucazn es urtneíi terdams terdftnen irvdjama lanks, i iét kelg
samas. (4) tanga kucé ombace urat kortaé: azada terdftnenti: abedt!
mon anaklajd; vaznd i mezd mon andaú, peckf, i sembd anaklaf;
sada irvdjamai lanks. (5) a sin nulgadaz sdn; i tust, fka es pakéants lanks, a ombace es misandama-vastantsti. (6) a sembd ombacetnd faiaz uranzan somi, narugaét lanksast, i kulaftaz sinn. (7) sd
ocu-aziré kid'az tan kdíijaé; i kucaz sontsen vijtnen jomaftazn nat
kulaftajhtnen, i sinn ost'piltazd. (8) esta kortaj es uranzanti : irvd-

364

MOKSA-MOEDVIN

jaman pirs anaklaj, a terdftná iét ul tijt. (9) istaná motada kij-jotkatneú lanks i gémben, kinn musaét terd'ajnt irvájama lanks. (10) nat
uratná lisét kitneú lanks, puraptaz semben, kinn ancak mujaé, afparatnen i paratnen, i pirs páskidavé ozanda-ascijsa. (11) ocu-aziré
suvaz varZams ozada-aécijhtneú, nájé tóga loman af irvájamaú velt'amaga veltaf. (12) i azé tejnza: drug ! koda ton suvat' t'aza af irvá
jaman velt'amasa ? son éuiamié. (13) esta azé ocu-aziré uratnenti:
gotaz tejnza kádtnen i pilgetneú éavaét gonú, jordaét usestaú sobdakgti, tóga uli avardama i catirdama pejtnen. (14) vad'láma terd'jtda,
a kiréa kockaftda. (15) egta tűét farig ej tná i toráét es jotkgast, kodabí kundams gonú valtnen-ezda. (16) i kacsáz tejnza eg tonadijhtnen
Irodianatnen marta, i kortnjht: tonaftij ! godatam, mes ton viddt, i
videsta skajn kiti tonaftat i kinnga kolga af picadat javfsta ; vad ton
af varz'aksnat lómathen sama lanks. (17) i stand azk tejnek, koda
tejt ndjavij ? usardij li pandaksúams dacét! kesarti, ali af? (18) sarkíd'aé &e Jisusé af-para mdl'asnan azé: mes tciraftsameét monn samasa-vaékafnijhtná? (19) ndjafiáét tejn monetat', konants-esa pandaksnijht daca. sin tujaét tejnza denarij. (20) i kortaj tejst: kinn
titd tufé i éorma-langaksé ? (21) kortajht tejnza : kesarn. esta kortaj
tejst: i stand maksaét kesarn kegarti i skajn gkajti. (22) kul'az tán
divandaét, i kadaz goml tűét. (23j tá sista sastét tejnza gaddukejt,
konat kortajht, meg ajas erdkama kulatnen, i kizift'az gonú, (24)
azaz: tonaftij ! Mojgejé azé: klda kid kullj idftima, egta bradantsti
eravi éavam? irvánts es-éazinza, i st'aftams vidma sontseú bradati.
(25) ul'é minú peínak sisem bradat; vasenceé irvdjaz kidaé, i id
ftima kadazá es irvánts es bradantsti. (26) stanü-ze i ombaceé, i kolmaceé mák sisemceti. (27) gembcda melá kulaé i irváé. (28) konan-áe
sigem-ezcla son uli irvá erakamsta kulatnen ? vad son ulé semben
kádsa. (29) Jisusé azé tejst sári lanks: ergadsúatad af sodaz éormatnen, af skajn vijt'. (30) vad erakamsta kulatnen af ircüjaksuijht,
af irváks liéandijht, a erajht, koda skajn angdtná menet lanksa.
(31) kulatnen ina erakamai kolga izdá moraft li tin, mezá azf tejnt
skaji-ezda, konats kortaj: (32) mon után skaj Avraamnn, i skaj
Isaakn, i skaj Jakovn } skajé af uli skaj kulatnen, a erajhtneú. (33)
i kutaz narodé divandaé tonaftamati sonú. (34) farisejtná ze kul'az,
mes son váiazn éut'ammati saddukejtnen, puramét fastsa. (35) i kizift'azá fká sinú-ezda zakonsa sodajé táraftaz sonú i kortaz: (36) to
naftij! kodama sembeda ocu márgamé zakout'-esa>t (37) Jisusé azé
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tejnza: kelgk azirt skají tonn sembd sedijtsen-esa, isembd vajmetsenesa. i sembci mdl'tsen-esa. (38) sitsd uli vasence i sembeda ocu mdrgamaé. (39) ombace ze kondama tejnza: kelgk malastantsen, koda
tontseú. (40) éat kafta mdrgamatnen-esa ascijht sembci zakoné i ingalce-azandijhtnd. (41) mizarda Ze puramaét farisejtnd, esta kizifíazn Jisusé, (42) kortaé: mezd tin malátád Xristost' kolga ? kin.'i
sori coraé ? kortajht tejnza: Davidn. (43) kortaj tejst: koda &e Dávidé duyj-ezda tonaftf (azlrsa) skabazsa somi lemdij, mizarda kortaj : (44) azé (aziré) skabazé (azirti) skabazti monii: ozada ascak
momí vidd kddd siresa, mizars putsajn tömi dusmantneii tonn pilgetnen pilgatf vasts. (45) istand kida Dávidé lemdij somi (azirsa) skabazsa, esta koda-ze sori corats somi f (46) i kijga izdé ul' vijsa azams
sdú lanks val-ga, i td sit'-ezda ni izdé otkirgad kijga kizifíams sonn.
Kemé-kolmace glava. (XXIII. Fej.)
Esta Jisusé sarftazd valnts narodti i soútseú
tonadijhtmnti,
(2) i azé: Mojseji osama-vastsa ozaét éormasa-sodajhtnd i Jarisejtnd.
(3) semben, mezd sin márgijht tejnt vanmas, vanada i tijada ; a tevsnan-ezga dada mol; vad kortajht i af tijht. (4) sotandijht staka i
af t'ozdesta kamíavij kandamat i putnijht lomanú laftusnan lanks;
a sints sursanga af kelgijht sinn éurtéaftams. (5) sembd ina es tevsnan tijandsaz éas, mes-bi ulalht ndjft loinatnenti, kelepnasaz es zakorrf Idtftakssnan,1) i oculgafúasaz mazi stafkstnen veUamasnan
pesa. (6) tanga kelgijJit ingalce vastt morkstnen vakssa sinagogasanga, (7) mes-bi tejst éukuúaksnelht láma lomaú kuckasa, i mes-bi
lomatnd lemnalht simi: tonaftij! tonaftij! (8) a tin dada lemna
tiútsen tonaftijsa ; vad'tinn fka tonaftijnteét Xristosé, a tin sembd
bradat. (9) i alasa estéj nt dada lemna kimig a modai lanksa; vad'
tinn fka alanteét, ulijé menel lanksa. (10) i dada lemii tiútsen tonaftijsa ; vad' tinn fka tonafnijnteét Xristosé. (11) ocué ezdadnt uleza
tejnt slnga. (12) vad' seruksúavijé alukstaf uli, a aluksnavijé serukstaf uli. (13) picadfks tejnt éormasa-sodajht i farisejt samasa-vaékafnijht, mes éolgandsaét menelii carstvat! loinatnenti; vad' tiútskd af
suvatad, kelgijhtneú-kd suvams af nolasajnt. (14) picadfks tejnt éormasa-sodajht i farisejt samasa-vaékafnijht, mes sevandsajnt kudtnen
l

) sotkst koriét! i kddtnen lanksa zakoni valtnen marta.
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mirdftima avatnen i samasa-vaskaftijks ozandatad kuvai; sdn-ksa
primatad dada staka muvargaftárna. (15) picadfks tejnt sormasojsodajht i farisejt samasa-vaskafnijht, mes per'f jotatad ocu-ldjt i
modaí vakssa, mes-bi sarftams yoí fken, i miéarda sarftatad, tijandsast sonn geennaí coraks, kaftakst nat'okaks tinn gofaz. (16) picadfks tejnt sokar vdtijht, konat kortatad: kidd kid varaj cerkvasa,
esta as mezeva; a kida kid varaj cerkvaú zolatasa, esta uli muvar.
(17) af-jonut i sokart! mezd sada ocu, zolotaú ali cerkvas, svdtindajs zolotaf? (18) tanga : kida kid varaj Zertvenneksa, esta as mezeva, a kida kid varaj kazfsa, kona lanksanza, esta uli muvar. (19)
af-jonut i sokart! mezd sada ocn, kazfs ali éertvenneks, svdtindajs
kazft'? (20) i stand kid varaj zertvenneksa, varaj esanzai semben-esa,
mezd lanksanza. (21) i kid varaj cerkvasa, varaj csanza i erdjiesa esanza. (22) i kid varaj menelsa, varaj skajn özama-rastsa, i
lanksanza ozada-ascij(-esa. (23) picadfks tejnt úormasa-sodajht i
farisejt samasa-vaskafnijht, mes makssatad kemence paj pwtlekt,
anisí i tmint', i kádast mezd sembeda ocu zakoní-esa, vidd-sud'amat,
milastí i verai; tan usardú tijmas, sdngd af kadindams. (24) sokar
vdtijht, pedandijht sdsket, a nilsaksnijht verbludi! (25) picadfks
tejnt sormasa-sodajht i farisejt samasa-vaskafnijht, mes arupnasast usents savat i lapsavat', sdn jotkuva, koda potmasa sin
pdskset norgamada i af-videda. (26) sokar farisej ! aruptk vasenda
potmants savai i lapsavat', stabi aru td'al! i usesna. (27) picadfks
tejnt sormasa-sodajht i farisejt samasa-vaskafnijht, mes tin kondamatad artaft laztnenti, konat usesta ndjavijht mazijt, a potmasa
pdskset kulatnen pakafda % ar af-arumada. (2H) stand tin-gd usesta
najaftad lomatnenti videt, a potmasta pdskset samasa-vaékafnamada
zakonfimada. (29) picadfks tejnt sormasa-sodajht i farisejt samasa-vaskafnijht, mes tijndt'ad lazt ingaXce-azandijhtnenti i maziptúatad latftakst videtnen. (30) i kortatad: kida bi min id'aHmd
al'aneken sista, esta min afil'md ut sinn jalgasna verú pejerdamasa
ingalce-azandijhtnen. (31) stand tin es langaznt azindatad, mes tin
corat natnen, konat kulaftaz ingal'ce•azandtjhtnen. (32) pdskidnast
ina medirkst' al'annteú. (33) kujt, levkst eyidnan! koda orgadt'ad tin
muvargaftamai-ezda geennati ? (34) vad'vov mon kucan tejnt ingaUceazandijht, pák jonut i sormasa-sodajht; i tin fketnen kulaftsajnt, i
krostati eskeptsajnt, a ombacetnen karmatad savma sinagogasant i
panma ost'-ezda oss. (35) saza langaznt sembd vidd verú, pejerdfs
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modaí lanksa, vidd Avelí vert'-ezda Zayarijai, Varayijan corants
vert tejs, konan tin kulaftaét cerkvat i zertvennekt jotksa. (36) videsta kortan tejnt, sembd sitsd saj sd sacamat lanks. (37) Jerusalim,
Jerusalim, kulaftijé ingalce-azandijhtnen, i kevsa savijs kucftncn
tejt! mizarkst mon vesan kockams tonn idtnen, koda narvajs kockasijn levksanzan pacatnen alu, i tin izdd ves ! (38) vov kadandavij
tejnt kudntest sava. (39) vad' azandan tejnt: af ndjsameét monn td
pingi-ezda, miíars af piskad'tad: blagoslovendaf molijé skabazn lems.
Koms-nilice glava. (XXIV. Fej.)
/ lisaz Jisuss mols cerkvat-ezda; i sastst tejnza tonadijnza
sonn mes-bi ndjajiams tejnza eerkvan kud-putamatnen. (2) Jisuss
azé tejst: ndjsast li sembd tan ? videsta kortan tejnt, sembd sitsd uli
straftf sta, sta af ladij iasa kev kevi lanksa. (3) mizarda ina ozadaascas son Vajn-pandí lanksa, esta sastst tejnza tonadijnza skamnst i
kiziftst: azk tejnek, mizarda titd uli, i kodama uli cuda tonn samai
iveMpet? (4) Jisuss azé tejst sdú lanks: vanada, mes-bi kid tin
afildez vaékaft. (5) vádiamat sajht monn lemsa, kortaz : mon Xristoss, i lamatnen vaékaftsaz. (6) stand-Ze kuliad inrmatnen kolga i
iurman kuíatnen kolga. vanada, dada évid; vad' usardij sembenti
tanti ulmas. no titd nengd af peé. (7) vad st'aj narodé narodt' lanks,
i mastiré mastirt lanks, i ulijht vaca kizat, mórt i modan-serkamat
vastuva. (8) sembd ina sitsd usaptamat sdrddkstnen. (9j esta karmajht maksama tinn tarvadmattien lanks i savmas tinn ; i uliad pdk
af-kelgaft sembd narodtnen-esa monn lemt-ksa. (10) i esta karmajht
praksnama mdUsa lamat; i fka jken karmajht maksama dusma,ntnen kdds • i pdk aj kelgsai fka fkeú. (11) i staj láma af-vidd ingaXce-azandijda i vaékaftsaz lamatnen. (12) i zakonftima tevtneú
lamakstammai inksa jaksamij kelgamaé lamart,, (13) kirdavijé ina
péti, vanavij. (14) i azf uli sd jevangeU carstvat sembd mastirt'-ezga
svddetelstvas sembd narodtnenti, i esta saj pes. (15) i stand mizarda
ndjt'ad nulgad'ks samndamat, ingald-azf ingalce-sodaj Danijlsa, putf
svdtoj vastí-esa (moraftijé sarkíddza) : (16) esta ascijhtnd Judejatesa laskist pandtnenti. (17) i kid kudn veltamat lanksa, d'aza valga
savmas mezd-mezd kudnts-ezda; (18) a kid pakéasa,- daza mirda
meki éavams sontsen veliamatnen-ezda. (19) picadfks ze pekijhtnenti
i trdjhtnenti poiasnan-esa tona sista. (20) ozandada, stabi dal' to-
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kad tinn laskamaé t'alanda ali subbotan sista. (21) vad' esta uli ocu
kanzidfks, kodama iz ul mastirt' usaptamsta tdcis, i af uli. (22) i
kida-bi af nurhkalgadal'ht tona sitnd, esta dal vanava fkeva tela, no
kockaftnen-ksa nurhkdlgadijht tona sitnd. (23) esta kida kid tejnt
azij: vov tasa Xristoss, ali esa, dada veranda. (24) vad' st'ajht afvidd Xristost i af-vidd ingalce-sodajht i ndjaftijht ocw cudat i ocu
tevt sta, stabi vaskaftams, kida saj, nal'nd i kockaftnen. (25) vov
mon ingali tejnt azandan. (26) i stand kida azijht tejnt: vov son
lomanftima siresa, dada lisanda; vov son potman pakojtneii-esa,
dada veranda. (27) vad koda jondals lisandij si-st'amat'-ezda i pindaldij si-valgamai tejs, stand idi i samas lomann corat'. (28) vad
kosa uli kula-sivels, tosa puramijht i kuckantnd. (29) i ezdkid nat
sitnen kanzid'fks meld manis sopadij, i kovs af makssij valdksants, i
testnd p>rajht menelí-ezda i meneln vijtnd serkajht. (30) esta nájafíavij lomann coral cuda meneli lanksa ; i esta avardijht sembd modan sacamatnd i ndjsaz lamanú corat', molijt' meneln oblaktneú
lanksa, vij marta i ocu slavat' marta. (31) i kucsijn angelnzan kajgij
turaman vajgel marta ; i puraptsaz somi kockaftnen nild varmatneúezda, txrvaí-ezda mdk meneln tirvati. (32) savast langa-variakst'
smokovnicat'-ezda: mizarda somi taradnza arajht Idpt, i noldajht
lopat, esta sodatad, sta malasa kizas. (33) stand tin-gd, mizarda ndjsast sembd sdú, sodada, sta malasa, kenkstneú vakssa. (34) videsta
kortan tejnt, af jotaj sacamas sitsd, koda sembd sitsd tijavij. (35)
menels i modas jotajht, no momi valtnd af jotajht. (36) tona-ze sit'
kolga i casl kolga kijgavak af sodaj, af meneln angeltnd, a ancak
alázd monn skamnza. (37) no koda uls Nojn sista, stand uli i samasta lomann corat. (38) vad koda sista vajamat ingáid jartsast simst,
•irvdjaét i maksast irvdks sis, konan-esa suvas Nojs kovcegt potmas ;
(39) i ist mdl'a, mizards iz sa vajamas i izdzh jomafta semben:
stand uli i samas lomann corat'. (40) esta ulijht kafta paksa lanksa:
fkes savavij, a ombaces kadndavij. (41) kafta jazaftijht jazaj-kevsa :
fkes savavij, a ombaces kadndavij. (42) i stand ascada, mes af sodatad, kona cassta saj (azirntest) skabazntest. (43) no tin sodatad, sta
kida sodal' kudn-azirs, kona cassta saj salajs, esta afal uda, i afal
maks alda suvmas es kudnts. (44) sdnksa tin-gd ulada anakt, vad
kona cassta af malátád, saj lomami coras. (45) kid ze vidd i jonu
ura, konan azirats putazd sluganzan lanksa, stabi maksams tejst
jartsama-pdlt pinguva ? (46) sámbra tona uras, kida azirats saé
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musij somi tijajsa stand. (46) videsta. kortan tejnt, sembd sontsen
páráéit lanksa putsij somi. (48) a. kkla tona uras utaz osal azij sedijnts potmasa: aj kurak saj aziranzd ; (49) i karmaj savma jalganzan i jartsama i simma irddijhtnen marta; (50) esta saj aziré
tona urai sista, konan-esa son afucij, i cassta, konan-esa af maláj.
(51) i kersij somi pdleva, i makssij somi fka polati samasa-vaékafnijhtnen marta ; esa uli avarddma i pejn-catirdama.
Komé-vetece glava. (XXV. Fej.)
Esta menelri carstvaé kond'ama uli kémen stirtnenti, konat éa
vaé sintseri svdtilnekineri mólét karsas irvdjaj-corati. (2) vetd sinnezda ulst jonut, i vetd af-jonut. (3) éat af-jonutnd savai svdtilneksnan iét sava mártást vaj. (4) jonutnd ze savast vaj kddgesa svdtilneksnan marta. (5) i koda irvdjaj-coraé hivat iz sasand, esta sin
nuvaét sembet i matuduvét. (6) no pdld-vesta kulavé piskad'ma: vov
irvdjaj-coras saj, lisada karsazinza. (7) esta st'az sembd stirtnd éat,
i anaklaz sintsen svdtilneksnan. (8) af-jonutnd ze jonutnenti azét :
tuda mintejnek vajntesten ; vad'minisen svatilnektnd matadijht. (9)
jonutnd sdii utars azét kortaé: mes-bi dal! ul kirza vajda tinti i minn
kddsa; molada éada cebdr misandijhtnenti i ramada es-tejnt. (10)
miéarda £e sin tűét ramams, saé irvdjaj-éoraé i anaktnd suvadt sonn
marta irvdjamai lanks i kenkstnd éolgavét. (11) t'ada méla sajht i
ombace stirtnd, i kortajht: azir ! azir ! pan£k min-tejnek. (12) son
ina sdri lanks azé: videsta kortan tejnt, af xodatddeé tinn. (13) i
stand aseada ; vad'tin af sodasaét, af sii, af cast', miéarda saj lomann coraé. (14) vad' son karmaj tijina' tona loman.c kond'aks, konats tuéandaé iékizi kis terd'azn uranzan, i maksazd parasints tejst
kddtnen lanks. (15) i maksé fketi vetd talantt, ombaceti kafta, kolmaceti fkd, arti vijnts-ezga i nenek tué. (16) kona éavazú vetd talantnen, mólé, karmáé misand'ama sinri lanks i mué ombace vetd talantt.
(17) iafta-Se i kona éavazn kafta talantnerí, mué ombace kafta talantt. (18) kona-ze éavazd fkd talantt', mólé i kdsazd somi modai
potmas i plrdazd sijat azirants. (19) láma pingeda meld mírdaj
aziré t'at úratnen i anaj kddstast luvma. (20) i éastaz kona éavazn
vetd talanttneú, kandé ombace vetd talantt, i kort aj: azir ! ton malisai moú-tejn vetd talantt; vov mon mujii sinri lanks ombace vetd talantt. (21) aziré somi azé tejnza: cebersta pára. i vidd uraj ! kirza
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tevtnen-esa ton utat vidd, lamatneú lanksaputtd; suvak kendnd'amati
tonn azirt. (22) sasté iafta-Ze i kona éavazn kafta talanttnen i azé:
azir.' ton maksat' mon-tejn kafta talantt; vov mon mujú sinn lanks
ombace kafta talantt. (23) aziré sonn azé tejnza : cebersta pára i
vidd uraj! kirza tevtnen-esa ton utat vidd, lamatneú
lanksaputtd;
suvak kendnd'amati tonn azirí. (24) sasté £e i kona éavazd fka talantt, i azé: azir ! mon sodajhten, mes ton loman kalgada : nujat,
kosa ton izdt vida, i kockát, kosa izdt pejdrd'; (25) i pelaz tun, i
kdsajd tonn talantt! modati; vov tejt tonn. (26) azirts ze azé tejnza
sdú után: uraj af-para i nolgadij / kida ton sódat', mes mon nujan,
kosa izú vida, kockán, kosa izn pejdrd; (27) esta usardé tejt maksams újat monn misandijhtnenti, i mon saé éavalln inonn lezdamaí
marta ; (28) i stand éavaét sonn kddsta talantt i maksaét, kinn kddsa
uli kémen talantt. (29) vad arti, kinn uli, maksf uli, i kasij ; a kinn
ajas, touan kddsta éavavij i td, mezd uli. (30) af-kondastij ée ur(
jordaét usestan sobdaksti; tosa uli avardama ipejn-catirdama. toraz
sdú azé: kinú uliht pilenza kul'ams, kul'eza. (31) mizarda 2e saj lomanú coraé slavants-esa sembengd, svdtoj angeltnd sonn marta, esta
ozaj slavants ozama-vastí lanksa. (32) i puramijht somi ingáid
sembd narodtnd i javftsijú sinn fkeú ombaceí-ezda, koda vanijé javftij ucatneú kazatnen-ezda. (33) i putsijn ucatnen vidd kddnts sires,
i kazatneú kersi. (34) esta azij ocu-aziré ascijhtnenti vidd kddnts
siresa: sada blagoslovendaft monú al'azú ! satada carstvai, anaklaft
tejnt mastirf tijmat'-ezda. (35) vad vacaú mon, i tin maksadd tejn
jartsama; kelgaú simma i tin simftadd monn ; jakan Uja mastirf
langa, i tin primadd monú. (36) stada ascan i tin veltadd monn ;
sdrdd'a'i i tin sodaftadd monú ; sobda-kudsa ul'ú i tin sadd tejn. (37)
esta videtnd kortaé sdú lanks tejnza azijht: azir ! mizarda min ndjam'i tonn vacada ascijsa i andamd, ali simma kelgijsa i simftamd?
(38) mizarda stand-ze min ndjamd tonú ki lanksa i primamd ali
stada ascijsa i veltamd ? (39) mizarda stand-íe min ndjamd tonn sdrddijsa, ali sodba-kudsa i sodaftamd ? (40) ocu-aziré azij tejst sdú
lanks: videsta kortan tejnt: nesak tin tijdd sdú fketi sd monú jombla bradtneú-ezda, esta tejn tijdd. (41) esta azij i ascijhtnenti kers
kddt siresa: molada monú-ezda éudaftnd vekú tölti, kona anaklaf
sajtanti i sonn angeltnenti. (42) vad vacaú mon, i tin izdd maks
tejn jartsama; kelgaú simma, i tin izdd sirnjta monú. (43) idn ki
lanksa, i tin izdét prima monú • ascan stada i izdét velt'a monn ;
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sdrdcTaú i sobda-kudsa ascan, i izéét sodafta monn. (44) esta i sin
azijht tejnza sdrí lanks: azir! miéarda min ndjamd tonn vacada
ascijsa, ali simma kelgijsa, ali ki lanksa, ali stada ascijsa, ali sdrddijsa, ali sobda-kudsa, i izma sluzinda tejt 1 (45) esta azij son tejst
sdú lanks: videsta kortan tejnt: nesak tin izdét tija sdú fketi sd
jomblatneú-ezda, esta izdst tija tejn. (46) i molijht fiat vekú tarvadmati, a videtnd vekn*efafti.
Komé-kotace glava. (XXVI. Fej.) •
Miéarda sumirdazú Jisusé sembeú éat valtneú, esta azé soritseri tonadijhtnenti: (2) tin sodatad, mes kafta sitneú jotamada melá
uli oca-sis (pasya) i lomanri coras makrf uli eskeptama lanks krostati. (3) esta puramst ocii-poptnd i sormasa-sodajhtnd i narodi
kastantnd kaldazs ocu-popí lemsa Kaja fai. (4) i toráét jotksast, koda
bi éavams Jisusi otkirmasa i kulaftams. (5) no kortast': ancak af
prazneksta, mes-bi dal ul! tijf éumbaraftama narodi-esa. (6) miéarda
ze Jisuss ul'é Vifanijaí-esa Simoni kudsa, kona kirdf ul'é prokazasa,
(7) esta sasté tejnza ava alebastran kddgd marta, konan potmasa
ul'é pitnij miro (parasta sinijaj vaj), i kajazd tejnza ozada ascijti
pfa nts lanks. (8) ndjaz titdn tonadijnza kakijáét kortaz: meznti
starna jomaftamaé ? (9) vad'sitsd vajé mijeval'oca-pitnd-ksa ijavftaval
anajhtnenti. (10) no Jisusé sarkidaé sdú azé tejst: mezenti tin éumbarafriasaét avai? son pára tev tijas lanksan. (11) vad' anajhtnd ar
pingsta ulijht tinn martant, a mon af ar pingsta. (12) kajaz tita
vaji telazri lanks son anaklamen kalmamati. (13) videsta kortan
tejnt, kosa af uli azf jevangelé sd sembd mastiri-esa, azf uli Idtftamants-ksa i sdú kolga, mezd son tijaé. (14) esta fka kemkaftuva
tonadijhtneri-ezda, lemdavijé Juda Iskariot mólé ocu-poptnenti, (15)
iazé: mezd tin maksatad tejn: mon tejnt makssa sortú? sin putét
tejnza kolman-kemen sijan monett. (16) i td pingi-ezda vesandé
iozdd jotka maksams sonú. (17) sapaksftima ze ksetnen vasence
sista sastét tonadijhtnd Jisusti kortaz tejnza : kosa kelgat,
mes-bi min anaklal'md tejt jartsama oca-siri ver az?- (18) son azé:
molada oss iaftamati-vov i azada tejnza: tonaftijé kortaj: pingazd monn malasa; tonri pelt tijsa ocu-sii monn tonadijhtnen
marta. (19) tonadijhtnd tija ét stand, koda mdrgé tejst Jisusé; i anaklaé oca-sin verazi. (20) koda Ze saé ildté, son ozaé morksi ftalu
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kemkajtuva tonadijhtneú marta. (21) i miéarda sin jartsaét, son
azé: videsta kortan tejnt: fka tinn-ezdant makssaman monn. (22)
sin ezdast kanzidét i karmáét kortama tejnza fka fka mel'ga: af mon
li, azir? (23) son azé síin lanks : kona navazd monn martan lapsavati kddi, titd monn makssaman. (24) avkuks, lomann coraé tusandij, koda sormadf sonú kolga / no picafks sd lomanti, konaú kadsa
lomann coraé maksavij ; éada ceber utal af sacams td lomanti. (25)
sdn pingsta Judaé, maksijé sonn, stand-ze azé: ravvi (tonaftij) ! af
mon li ? Jisusé kortaj tejnza : ton ázat. (26) i miéarda sin jartsaét,
Jisusé éavaz ksei i blagoslovindai sindazd i maksaé tonadijhtnenti
azé: primada, jartsada • sd uli telazd monn. (27) i éavaz savai, i
maksaé ínamat, maksé tejst, kortaé: simada sonn-ezda sembet. (28)
vad' sa uli vernzd monn od zaveti, laman inksa pejdrdf greytnen
kadamai-ksa. (29) azan £e tejnt, éta td cista af karmán simma sd
vinogradn kenerft'-ezda tona sis, koda karmán simma martant od
vina al'azn carstvasa. (30) i moraé mólét Vajy'i-pandé lanks. (31) esta
kortaj tejst Jisnsé: sembd tin pratad maisa kolgan sd vesa; vad'
éormasa azf: savsa vaniji % stradajht urtl ucatnd. (32) monn ze erdkamada meld mon vaseftatddez tinú Galilejai-esa. (33) Petráé azé
tejnza sdn lanks : kida i sembet prajht maisa kolgat, mon kodanga af
prajan. (34) Jisusé azé tejnza: videsta kortan tejt: sd vesa, éada
ingáid, koda karmaj morama at'aksé, ton kolmakst otkazavat monúezdadn. (35) Petráé kortaj tejnza : yii tejn kulams tonii martat, af
otkazavan ton)i ezdadt. stand-ze i sembd tonadijhtnd azét. (36) t'ada
meld sasandij sinú marta Jisusé veleti, kona lemdavij Gefsimanija, i
kortaj tonadijhtnenti: ozada t'asa, miéards mon molan i ozandan
tosa. (37) % éavaé martanza Petrái i kafta Zevedejn coratnen karmáé kanzidma i lazadma. (38) esta kortaj tejst Jisusé: vajmezd
kanzidij kulams ; ul'ada t'asa i ascada monn martan. (39) i tusandaé af-lama, praé samants lanks ozandaz i kortaé: alázd! kida
vijsa sd ulams,jotaza vakskan sd saváé; adnaka af koda mon kelgan, no koda ton. (40) i sasandij tonadijhtnenti i musandsijú sinn
udijsa, i kortaj Petrati: stand li tin izdd mást ascams monn martan
fka cas t (41) ascada i ozandada, mes-bi afaldd pra tdraftamati.
duyé efaza, no telaé lavca. (42) tanga mólé ombaceks, i ozandaé
kortaé: alázd! kida af vijsa sd saváé jotams vakskan, mes-bi tejn
af simmas sonn: uteza tonn vol'atsd. (43) i saé musandsijú sinn
tanga udijsa; vad sinn selmesna stalgadét. (44) i kadaé sinn mólé
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tatiga, i ozandaé kolmaceks, azaz savak valtnen. (45) esta sasandij
tonadijnzanti i kortaj tejst: tin sembd nengd uditad i vajmatad • vov
sasté casé, i lomami éoraé maksavij gremektnen kdds. (46) st'ada,
mol'tam ; vov sasté maksijé monn. (47) nengd koda kortas sdn, sasandij Judod fkd kemkaftatnen-ezda i somi marta láma lomanda
pejeltnen i olgatnen marta ocu-poptnen-ezdainarodt
kastanten-ezda.
(48) maksijs ze sonn maksé tejst sodafks kortaz: konan mon palása,
tona i uli, savast sonn. (49) i ezdkid sastaz Jisusti azé: ravvi!
kendndt (sumbrat erat) ! i palazd sonn. (50) Jisuss £e azé tejnza:
drugzd! mezn-ksa ton Hasat? esta sastét i putaz kddsnan Jisusi
lanks i saváé sonn. (51) i vov fkd éatnen-ezda, konat ul'st Jisust'
marta, venept'aé kddi, targazd pejehxts, vackad'azd esanza ufi ocupoph'i i kerazd sonn pilet. (52) esta Jisuss azé tejnza : putk pejeltsen
vastantsti, vad" sembd kejridijhtna pejeli, pejelt'-ezda jomajht. (53) ali
mdVat, sta mon af vijsa tani eneldams alazn sta, sta son kucij tejri
éada láma, koda kemkaftuva légiont angeltnen ? (54) kodana uli tijf
azfé éormasa, sta stand ul'ams eravi ? (55) tona cassta Jisuss azé
narodti: koda bata lomann-saviji lanks sadd tin pejeltnen i olgatnen
marta, mes-bi éavams monn; ar sista mon martant ozada-ascan tonafúaé cerkvaí-esa i tin izmeét éavanda monn. (56) sembd sd tokádé,
mes-bi ulalht tijft éormat ingatce-azandijhtnen. esta sembd tonadihtnd kadaé sonn, ofgddét. (57) éavijhtnd Jisust! vdiaé sonn ocu-popti
Kajafati, kosa puramét éormasa-•sodajhtnd i kastantnd. (58) Petráé
moU sonn melga ickizdd mdk oéu-popin kaldazti, i suvaé kaldazu
ozaé slugatnen marta, mes-bi ndjams, kodama uli sdnti pets. (59)
ocu-poptnd i kastantnd i sembd sinedrioné (vdrce sudn vasta) vesandét
af-vidd ndjafíama Jisuét lanks, mes-bi maksams sonn kulamati. (60)
no iét musand ; i yoí ulét láma af- vidd ndjafnijda, izdz mu. mekipali saét kafta af-vidd ndjaftijht. (61) i azét: son kortaé: mon vijsa
straftams skajn cerkvaí i kolma sista tijams sonn. (62) oéu-popé
siaz azé tejnza: mes ton mezn-ga sdn lanks af kortat ? kutat li, mezd
sin tonú utarat ndjaftijht ? (63)'Jisusé éuiamaé. oéu-popé azé tejnza:
varaftan tonú drek skajsa, azk tejnek, ton li Xristosat, skajn coraé ?
(64) Jisusé kortaj tejnza : ton ázat; nalnd azan tejnt: td cista ndjsaét lomann corat ozada-ascijt skajn vijt vidd kddt siresa i molijt
meneln oblaktnen lanksa. (65) esta oéu-popé sdzazn reltamatnen,
kortaz: son skajt éutéaj, mezenti nengd tejnek ndjaftijhtnen! vov
tani tin kul'aét sonn éutéamat skajt utara. (66) koda tejnt ndjavij ?
NTF.LVTt'D. KÖZLEMÉNYEK. X \ ' I .
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sin azét sdú lanks: son tij kulamai. (67) esta selgandét tejnza samants lanks, i makséaét tejnza pild-jurht, ombacetnd íe vackad'aé
scokants la,nga. (68) kortaét: azk tejnek, Xristos, kid vackad'anzd ?
(69) Petráé ze ozada acsaé kaldazsa, i sasté tejnza fka urava i azé:
i ton utai Galilejaú Jisusi marta. (70) no son otkazavé sembeú ingáid kortaí: af sodan, mezd ton kortat. (71) miéarda ze son lisé
kenkstneú ftalu, ndjazd somi ombace i azé tonatnenti, konat ul'ét
tosa: son-ga uté Jisusi Nazareji marta. (72) son tanga otkazavé
varamat marta, sta son af sodasij sd lomaúf. (73) af-lama meld
sastét ascijhtnd tosa, i azét Petrati: avknks ton-ga ezdast; vad' toramatsd tirgafüj tonrí. (74) esta son karmáé var ama i peiidama, mes
son af sodastj sd lomaúf. i ezdkid karmáé morama at'aksé. (75) i
Idtftazd Petráé vali azfi tejnza Jisust'-ezda : éada ingáid, koda karmaj morama at'aksé, kolmakst otkazavat monn-ezdadn. i liéaz usu,
avardé picadfksta.
Komé-sisemce glava. (XXVII. Fej.)
Miéarda £e saé sobdavan pingeé, s<mbd oéii-poptnd i narodt'
kastantnd kirdét lad, ines-bi maksams Jisust kulamati. (2) i sotaé
sonn, vdt'aé i maksaz Pontijti Pilatti, igemonti. (3) esta Judaé, kona
maksazd somi, ndjaz, sta son miwargaftf, i kajandaé meki maksaz?!
kolman-kemensijan monetneú ocu-poptnenti i kastantnenti, (4) kortaz:
tijan gre"/ mon, maksaz muvarmaftima vert no sin azét: tejnek mezd
titdtí inksaí vatt tonts. (5) i jordaé sijan monetneú cerkvat'-esa,
lisé, povavé. (6) ocu-poptnd éavaé sijan monetneú azét: af ladno idi
putams sin cerkvan parasi-vanmas, vad'td veripilneé. (7) tijaé £e
ladf, ramaét sinn lanks éakarí-tijt' moda, lid-mastirn lomatnen kalmamat'-ksa. (8) éas i lemddvij sd vasté veri modasa mdk td sis. (9)
esta tijavé azfé ingafce-azandtj Jeremijasa, kona kort aj: i mon éavaii kolmaú-kemen sijan monett, pitnd pitnes putfi, konaú pitnes
putaé Izrailú coratnd. (10) a sin maksaé éatneú éakan-tiji
modai-ksa, koda ndjaft'azd sdn tejn skabazé. (11) Jisusé ze siaé
igemoni ingáid, i kizifiazd sonn igenioné: ton li oéu-aziré Judejaú ? Jisusé azé tejnza: ton kortat. (12) i miéarda muvargaftaét sonn
oéu-poptnd i kastantnd, son mezevak iz az sdn lanks. (13) esta kortaj tejnza Pilaté: af kutat, miiara tömi utarat ndjafiamada ? (14) i
iz az tejnza fkevak val lanks sta, sta igemoné pák divandaé. (15)
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prazdneksta ze igemoné obicajt-ezga nolaksriaé fka zaramsa-ascij, kanári kelgsij narodé. (16) esta uté sodaf zaramsa-ascij lenddvij Varavva.
(17) i stand mizarda sin puramút, esta kizift'azn sinn Pilats: kinn
kelgt'ad, mes-bi mon noldalijd tejnt, Varavvat al Jisust, lemd'avijt
Xristost J (18) vad' sodaé, sta maksaz sonn kunelfkst-ezda. (19) sá
jotkuva, mizarda son ozada-ascaé sudjan vastsa, irvdts kucs tejnza
azams: d'at tij mezevak sdnti videti, vad'mon tdci onsta láma sdrddksda
kirdaú inksanza. (20) no oéu-poptnd i kastantnd tonaftaé narodikizift'ams Varavvat', a Jisust' jomaftams. (21) esta igemoné kizift'azn sinn:
konan kaftatneri-ezda kelgt'ad, mes-bi mon noldalijd tejnt f sin azét:
Varavvat. (22) Pilats kort aj tejst: mezd ina tejn tij andams Jisust'
marta, kona Icmd'avij Xristos ? kortajht tejnza sembet: krostati eskeptk sonn. (28) igemons azé: kodama %e osal tev tijaé son t no sin
sada láma rangét: krostti eskeptk sonn. (24) Pilaté ndjaz, sta af
lezdij mezeva, no éumbaramaé kasij, éavaz ved stazrí kddtnen narodi
ingáid, i azé: af muvaran mon sdn videí verí-esa • vanada Un. (25)
i kortaé sdn lanks sembd narodé azé: sonn véré minn lanksanak i
idnekeú lanksa. (26) esta noldazd tejst Varavvat, a Jisust saváé maksazd eskeptama lanks krostti. (27) esta igemonn saldatnd éavaz Jisust Pretorijati (*kud ingald-vdtijt), puraptaz sonn lanks sembd spirat (*urzd). (28) i kajáé velt'amanzan velt'aét sonn lanks jakstere
ylamida. (29) i kodaé venec pupaj-ka%naln taradsta, putaé tejnza
prat lanks ; i maksét tejnza vidd kdds bajdek i komáé ingalenza kalena lanks, rajáét lanksanza kortaé: kendndt, oéu-aziré Judejan ! (30)
i selgét langazanza i éavaz bajdek savét sonn pr'at langa. (31) i koda
rayaét tejnza, kajáé lankstanzajakstert ylamidat, i veit az sonn velt'amanzanti i vdt'aé sonn eskeptama lanks krostti. (32) ki lanksa vaseftét
Kirinejú Ionian, lemets Simon, tonaú kosardét kandams krostants.
(33) i saé vasts, kona lemddrij Golgofa, mezd uli korién vasta, (34)
makéttejnzasimrnas uksusda, sorafsdpd marta; i mafaé iz kelg simma.
(35) eskeptajhtnd &e sonn, javftaé velt'amanzan, jordaé tdstd. (36) i
ozaz vanét somi tosa. (37) i putét prants vara éorma-langaks, kona
kirdij somi muvarmants: sitsd uli Jisusé ocu-aziré Judejan. (38)
t'esta ulét eskeptft somi marta kafta lomanri-savijht,fkeé vidd kddt
siresa, a ombaceé kerst siresa. (39) vakska áe jotajhtnd éutéaé somi
sukaé es pfasnan. (40) i kortaé: straftijé cerkvat i kolma sista tijajé! vank tontsen ;-kida ton skajú cora, valgt krostt lanksta. (41)
kond'aks i ocu-poptnd éormasa-sodajhtneri i kastantnen marta rayaí
25*
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kortaét: (42) ombacetneú vanazú ; a soútseú af mastaj vanmas.
kida son Izraihi ocu-aziré, kadk tani valgij krosti lanksta i veratam
tejnza. (43) son nádijáé skaji lanks, kadk tani virgádftsij sonú, kida
kelgsij sonú. vadr son kortaé: mon skajú cora. (44) stand-ze ilomanú-savijhtná, eskeptftnd sonú marta sutsast sonú. (45) kotace
casi-ezga sobdaks ulé sembd modai-ezga mák vejysace caiti. (46)
vejysace casi vokssá piskadé Jisusé kajgij vajgelsa, kortaé: ili ! ili !
láma savayfani ? süsd uli: skajnzd! skajnzd ! mes ton monn kadamejt? (47) kodamat ze badi ascijhtneú-ezda tosa, kul'az sdú kortast :
Ilijat terdsij son. (48) i ezdkid lasks jká sinú-ezda, savi puyama,
páskid'azá uksusda, i putaz bajdek lanks, siniftazá sonú. (49) a ombacet kortast: noravak, vattám, saj li Ilijas vanmas sonú. (50) Ji
suss ze tanga piskid'az kajgij vajgelsa kulas. (51) i vov cerkvan
zavesas sdzavs kaftuva, vársta mák als, i modas serkas, i kevtná
lazavét • (52) i laztnd panJavét; i láma telada kala svdtojtnen erdkaét. (53) i Hsai laztneú-ezda sonú erákamada melá sutáét svdtoj
osti, i nájaft'avét lamatnenti. (54) sotneks Ze i somi marta vamjhtná
Jisust nájaé modaú serkamat', i sembd, mezá id'é, évidét pdk, i kortaét: videsta skajú cora ul'é son. (55) tosa ul'ét t'afta-ze i vanét
ickizdá láma avada, konat mólét Jisust' mel'ga Oalilejat'-ezda, sluMndaé tejnza. (56) sinú jotksast ulé Marija Magdalinaé, i Marijáé,
mamats Jakovi i Josijai, i mamats Zevedejn coratnen. (57) ildtti
Ze saéfkd kőzd loinaú Arimafejat'-ezda, lemets Josif, kona t'aftaks
tonadé Jisust'pdl'nza. (53) son saz Pilatti, kiziflazd Jisusn telat';
esta Pilaté mdrgé maksams telat'. (59) Josifé éavaz telat, askidazá
sonú ara kotfsa. (60) i putazd somi es od lazsa, konaú kerazd son
kevsa • i putaz oca kev lázi kencksti, tus. (61) tosa ulét stand-ze
Marija Magdalinaé, i ombace Marijáé, i ozada ascaét lázi utara.
(62) ómba sista pdtnicada meld páramét oéu-poptná i farisejtnd
Pilatti. (63) i kortaét: azir! min latftamd, éta sitsd vaékafnijé,
nengá utaz sisa, azé: kolma sitneú meld ereklan. (64) i stand márgk
vanma lázi kolmace sis, stabi sonú tonadijhtná sajaz vei afilez sala
sonú i afatht az narodti: ereklaé kulatneú-ezda; i uli melece vaékaftamaé éada osal vasencet'goraz. (65) Pilaté azé tejst: éavada vau
mat; mol'ada, vanada, koda sodatad. (66) sin mólét, i putét kevti
pecai, i lazti vanma.
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Komé-kafksace glava. (XXVIII. Fej.)
Subbotai ze jotamada meld varfmad'masta vasence nedelan sii,
sas Marija Magdalinas i ombace Marijáé varéams lázi. (2) i iilé oéu
modan serkama; vad' skabazn angelé volgai menel lanksta, sasté,
sireptazd kevi lázi kenkst'-ezda i ozada-ascaé lanksanza. (3) nájmats uté köda jondal, i veliamats aksa, koda lov. (4) evid'az sonnezda sirnatét vanijhtná i árast, koda kulat. (o) angels karmáé kortama, i azé avatnenti: d'adapel; vad! mon sodan, mes tinvesandatad
Jisusi, krostti eskeptfi! (6) son ajas t'asa • son ereklas, koda azé;
sajada varzada vastants, kosa mádé azh'é. (7) i mol'ada éada kurak,
azada sonn tonadijhtnenti, mes son ereklas kidatnen-ezda i vascftatádeé tinin Galilejat'-esa'•; tosa sonn najsaét; mon tejnt azan. (8) sin
liéaz erazasta lazi-ezda, evid'ma marta i oéu kendnd'ama marta tust
laskaé azams sonn tonadijhtnenti. (9) vov Jisusé vaseftazú, i azé:
kendnd'ada I sin sastét, kundaét sonn pilgezinza, i éiikuúaét tejnza.
(10) esta kortaj tejst Jisusé: d'ada peí; molada, azada bradtnenti,
mes-bi sin mol'aÜit Galilejati, tosa sin ndjsameé monii. (11) mizarda
ze sin mol'ét, esta konai-badi ramjhtnen-ezda, sajaz osti, azét oéupoptnenti semben kolga, mezd tokádé. (12) i éat puramaz kastantnen
marta i tijaé lad, satíska jármaktda maksét saldatnenti. (13) kortaz:
azada, mes sonn tonadijnza .vei saét i salaz sonn, mizarda min
udamd. (14) i kida tan kul'sij igemoné, min kortaftsaék somi i tinn
bedai-ezda targatddez. (lő) sin éavaz jarmaktnen, tijét stand, koda
tonaftft id'ét; i kandavé td kuXaé Judejtnen kuckasa mák tá sis.
(16) kefkiá ze tonadijht motét Galilejati, panda lanks, koza márgé
tejst Jisusé. (17) % nájaz somi éukunaét tejnza, a ombacet sefkaét.
(18) i sastaz Jisusé azé tejst: maksf tejn ar vijé menel lanksa i
moda lanksa. (19) i stand molada, tonaftada sembd narodt, kstindaz
sinn lems al'af i éorai i svdtoj duyi, (20) tonaftaz sinn kirdams sem
ben, mezd mon márgan tejnt; i vov mon martant sembd sista veki
SLimirdam as. A min.

SZÓJEGYZÉK.
A Nyelvt. Közi. V. kötetében (155—237. 11.) közlött inoksaés erza-mordvin S z ó t á r k i e g é s z í t é s é ü l imezen S z ó j e g yz ó k b e a moksa Máté-fordításból föl vannak véve: 1. azon szók,
a melyek a Szótárban egészen hiányzanak, jelesen a textusunkban
eléforduló o r o s z eredetű kölcsönszók i s ; — 2. azok, a melyeket
a Szótár még csak e r z a-mordvin szókúl hozhatott föi; — 3. a Szó
tárban is meglevőknek nevez^tesb származékai; — 4. néhány,
bár a Szótárban is meglevő szó, újabb hitelesítésűi; — 5. végre
azok, a melyelv a Máté-fordításban figyelemre méltó alaki vagy
jelentésbeli eltéréssel fordulnak elé. Ez eltérések föltiintetésére idéztem is a Szótárból az illető szóalakokat és jelentéseket
( = jegygyei; vagy a kútforrás megfelelésével: R. = Eeguly, A.=
Ahlqvist, 0. = Ornatov moksa-mordvin grammatikája, M. —
Moksa mese és dalok : NyK. V, 145—152.) Egyéb rövidítés : mdE.
= erza-mordvin; IV. — Wiedemann erza szógyűjteménye.
Még megjegyzem, hogy e Szójegyzékben az igéknek tőalakjukat írtam ki, és pedig végvocalis nélkül, a hol ez t. i. ragok vagy
képzők hozzá járulta val többször el is marad, (vagyis R. és A. sze
rint •«, -e, meg az mdE.-ben -o, -e, volna), pl. topád- (praet. 3. to
pádé), jomaft- (nom. acti jomaflf; prass. 3., tárgyraggal jomaftsij),
kelg- (praes. plur 1. kelgíam); de kiírtara az állandó -a vógvocalist
(mely az mdE.-ben is -a), pl. kocka- (praet. 3. kockás ,• pra?s. plur 1.
tárgyraggal: kockasajnekj, joma- (n. acti jomaf), ksiinda- (kstindaf).
— Szint így még a végvocalis nélkül nehezen ejthető -ú és -kén
tövégeket írtam -út és -ks/ui-müi (textusunkban több alakjuk a
végű: praet. 3. ksnaé^ inf. -kéiíama, -ksnams ; de nom. agentis :
-ksnij, s az mdE.-ban e -ksúa, -úa-nak -kéne, -ne felel meg). (Lásd
a mordvin igetők végvocalisaról: NyK. XIII, 5. 7. 10. 62. 11.)
B e t ű r e n d : a t u i i o u J k g y (h) j fi (nk, ngj \ c (és c)5 (es §)-í z | t d' s z u] p h f v m | r l.
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Akrida sáska 3, 4. = aKpn,a;a (jegyzetben magyarázata: parodaU
pakéan silidéjtnen-ezda «egy neme a mezei tücsköknek))).
ajas nincs 22, 23. 25, 29. 20, 6; M. ajas és as (NyK. V, 145).
asc- (meg:) virrasztani, ébren lenni, ŐT^TB 25, 13. 26, 38.
ascav- maradhatni, megállhatni 12, 25.
ad pokol 11. 23.; or. a^i..
adnaka mindazáltal, de, azomban 26, 3 9 ; or. o^HaiiO.
aslica szamár (kancza), ocjniiia 21, 2.
azirava : ocu-a. királyné, czárné 12, 42.
aziranda- uralkodni 20, 2 5 ; nild-azirandaj iieTBepoBJiacTHiiKT),
tetrarcha 14, 1.
azma (dictum) npejiame, hagyomány, überlieferung 15, 2.
anaj kérő, szegény 11, 5.
anis ánizs, kapor 23, 2 3 ; or. amici..
abed ebéd 22, 4 ; or. o6f>,HT>.
abun hiába, ok nélkül, Hanpacno 5, 22. 15, 9; = ábln A.
avaé, avaz napa, anyós 8,14. 10, 3 5 ; = avaviz, avavz A., avesH.
avkuks valóban, igazán 17, 11. 26, 2 4 ; = af-kalks, af-kllks, mdE.
{tlkuks.
ar minden; — ar, er R. A., ár 0.
ara-: af araj nem kell, nem szabad, He .HOJDKHO 20, 26.
arilak: a. skaj isten mentsen, ŐOTT. coxpaira 16, 22.
aru tiszta ( = 0.); szelid, HesjioŐHbiü 23, 26. 10, 16.
arapt-, arvpt- tisztítani 3, 12. 8, 2;
ariipna-, fr. arupt- 10, 8. 23, 2 5 ; arupnav- (pass.) 11, 5.
artaftf festett, OKpameHHhiíi 23, 2 7 ; arht festeni A.
arhtf béréit, cKoneirL 19, 12; arhtav- heréltetni (pass.) ib.
ala: al'a -pilla férfi-fél, férfi-nem 19, 4.
ali, ai'vagy, avvagy 12, 33. 15, 16. 15, 17.
aluksta- megalázni 23, 12 ; aluksnav- megalázni magát ib,
árek élő, eleven 16, 16; = R. A.
eyidna 12, 3 1 ; or. axn^Ha.
edi és: ndjask . . edi samci láttuk és jöttünk 2, 2 ; meg: 2, 8. 11.
13. 16.20.
eskept-: e. krostati keresztre feszíteni 20, 19. 23, 34. (tkp. sze
gezni: áska, mdE. eske szeg, vas-szeg).
ezdkid mindjárt;, azonnal 4 , 2 0 . 9 , 1 3 . 8 , 2 2 . stb.; egyszerre,
Bjipyri, 17, 5 ; v. ö..istalaja ugyanakkor, azonnal (NyK. V, 146).
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evid'ks npiLspairb, jelenés, kisértet ((évid'- ijedni) 14, 26.
efak-, érák- föléledni, életre támadni 16, 21. 17, 9. 17, 23.
erakad- föléledni, föltámadni 20, 19.
efakafna-, fr. erakaft- föléleszteni, életre támasztani 10, 8. .
efaza kész, serény, óo^pi. 26, 4 1 ; gyors, sietős 28, 8.; = áfaza
E., mdE. efaza.
erekla- föléledni, föltámadni 27, 63. 64. 28, 6; — drikla- A.
ergad- eltévedni 18, 12; = árged'- E.
ergadsna- tévelyegni 22, 29.
elveid'- hibázni, vétkezni 18, 15. 21 ; = altiad-, mdE. ilvid'-.
ingal'ce elő, elörevaló (jövendő) : ingal'ceú- sodaj próféta, ripopoKT,
2, 5 ; ingal'ce-azindij id. 2, 15 stb.
ingaXd- megegelőzni, npe^yirpe^HTi. 17, 25.
iial': i. tejn stajib MH-E, miseret me 15, 32.
izald- irgalmazni 5, 7. 9, 27. 17, 15: izaídij irgalmas 5, 7.
idama váltság, megváltás 16, 26. 20, 2 8 ; mdE. id'- megváltani,
menteni.
ispovenda- gyónni, meggyónni 3, 6; or. iiciiOBii^aTb.
iz (tagadósító ige: eg}^. 3. praet.)
ina >Ke: néha «pedig» (pl. 6, 17. fon ina miéarda gavendat te
pedig mikor böjtölsz stb.; 2, 13. 22, 12 stb.), néha csak nyomaté
kosító (21, 25. mes ina miért v. miért is, no'ieMy >Ke; 21, 19. d'aza
ul' ina RÍI HC őy^eTT^/Ke, ne legyen v. ugyan ne legyen).
inksa -ért 5, 10; -nek (tartani vkit) 16, 14.
ifka 21, 19. egy (egymaga); rendes alak : fka.
ind = erva A., ervd E.
irvája- = ervája- A. 5, 32 ; irvdjaj-cora vőlegény 9, 15.
irvajama házasság: i. Icolams házasságot törni, paráználkodni 5,
27; menyegző 22, 3.
irddij részeg, iiLHHHija 24,49; irid- megrészegedni A.
il'e, ili vagy (oder) 7, 4. 12, 29. stb.; = ali, mdE. ali, ili; or. HJIH.
oculgafina-, fr. oculgaft- nagyobbítani 23, 5.
otkazav- megtagadni (vkit, tkp. «sich lossagen von») 26, 3 4 ; or.
OTKa3aTÍ>CJI.

otkird bátor: id't o. ^epsaíí, légy bátor, bízzál 9, 2.
otkifgad- merni, bátorkodni 8, 28. 22, 46.
otkirma ravaszság, ügyesség, xirrpocTb 26, 4.
otvet felelet, számadás 12, 3 6 ; or. OTBlm>.
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obicaj szokás 27, 15; or. oőtniaíi.
obiza- sérteni, bántani 20, 13. 5, 39; or. oönaíaTb.
obrok adó, rovás 17, 2 5 ; or. oőpoKT«.
obiak felhő 17, 5 ; or. oÖJiaKO.
ombace más, másik, második; A. omice, E. omice, ombice, mdE.
omboce.
orgad- futni, elfutni, ötíKaTL 3, 7; = vorged'-, vorgid-; mdE.
orgod'-, vorgod'-.
ol'ksama jajgatás, BOIIJIL 2, 18.
uksus eczet 27, 3 4 ; or. yKcyci>.
usapt- kezdeni, megkezdeni 5, 2. 1, 18 (usaptf). 20, 8; usipt16, 22. (usiptama kezdet 19, 4); — v. ö. usid-, mdE. usod-.
usard- kelleni, illendőnek lenni 20, 4. 23, 23. 22, 17 ; a fii usard
nem vala szabad 12, 4.
utara ellen: skaji utara 26, 6 5 ; utarad ellened 26, 62. 27, 13.
18, 15.
utaras ellen: utaraznza ellene 12, 14. 16, 22. 15, 26. 14, 24;
utarazn ellenem 12, 30.
utars ellen: sdn u. ez ellen, erre (feleletül) 21, 24. 25, 9.
utaru: monn u. ellenem 18, 21.
ufa- fúni 7, 2 5 ; A. nfa- és fa-.
ufam tömlő, MÍÍXT. ; = fáma A.
ur szolga, rab 6, 24; ura 24, 4 5 ; = ura 0.
ufava szolganő, szolgáló, cjiV/KanKa 26, 69.
ufada- fölszerelni, ékesíteni 12, 4 4 ; or. ypa^iiTb.
urta nyáj, cra^o 8, 30. 26, 31. (gen. urti).
ulca utcza 6, 2; or. yjiima.
ütem horog, y^a 17, 27; = ulma.
kajanda- megtérni (bűnbánattal): kajandada 3, 2. 4, 17; or.
Kaarbcfl.
kajmd szórólapát 3, 12; v.ö. kaja- szórni, vetni.
kastan BejibMoaca, főúr 20, 2 5 ; előljáró, községnek vénje, cTapMuiHna 16, 21.
kati-kid valaki 12, 4 7 ; kati-mezd 20, 20; = kai-kid, -mezd.
kadk hadd! k. valgij hadd szálljon le 27, 42.
kasama növény 13, 3 2 ; = kasima, mdE. kasmo.
kasf termet, pocTi. 6, 27; kas- «nőni» igétől.
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kaza kecskebak, Kose.vL 25, 32.
kazf ajándék 23, 18.
kanzid- búsulni, szomorkodni: kanzidij szomorú, yHMjiHÜ 6>
16.; v.ö. kaiig- szomorkodni, gyászolni A.
kanzid'fks cicopŐB, 24, 21. szomorúság, nyomorúság.
karksaksna- övedzeni, onojictiBaTbCfl 3, 4.
karmarav peneöHHKB, lapu, bojtorján (kiette); 7, 16 ; — ku»ibarav, mdE. komarav, kormarav, kormalav lapu.
kalena térd 17, Í 4 ; or. KOJIÍUIO.
kalgad- keményedni, durvává lenni 13, 15; = mdE. kalgod-.
kaldaz udvar 26, 58. 26, 3 ; kaldazsa kunt 12, 47 ; — A. kaldas
cserényakol, mdE. kardas udvar.
katnal: pupaj k. tövisbokor 27, 2 9 ; — kai' fűzfa, kainál füzes.
kdzij haragos, gonosz 21, 41 ; = ka fi R. A.
kdzija- haragudni 5, 22. 18, 3 4 ; = kdzja- R., kázia- A.
kazf harag 3, 7 ; — mdE. káz.
kaífthna néma (nyelvetlen) 9, 32.
kesar császár 22, 2 1 ; or. Reeapt.
kenand'- örülni 5, 12. 18, 13. 26, 49. 27, 29. 28, 8; kendndama
öröm 2, 10. 13, 20. 13, 44. 25, 2 1 ; = kendrd- A. R.
kenerf gyümölcs, njio^B 3, 10; — kenerf érett R.
kencks ajtó 27, 60 ; (rendesen : kenks) ; — kenciks R., kenks A. R.
kemeksta erősen, keményen 9, 3 0 ; kemesta 15, 22. kemeksta- erősíteni, erősen fektetni 7, 25.
kers bal 6, 3 ; kersi 20, 21 : = kerzi, kérgi, mdE. kers.
kelepna-, fr. kelept- szélesíteni 23, 5. ; == R.
kéig- akarni: aj kelgi 2, 18; szeretni 5, 28.
kelgama szeretés : para-k. jóindulat, szeretet (wohlwollen, ő.iaroBojieiiie) 3, 17.
yii = yot 26, 35.
kirza kevés, kicsiny 8, 26; — kerza. khia, 0. kirza.
kird- tartani, visszatartani 3, 14; kitartnni, türelemmel lenni:
kirdt lanksan 18, 2 6 ; kird'-: kird'aft 8, 28; kird'f 9, 3 2 ; = kérd-,,
kird-.
kit czethal 12, 40., or. KHT"L.

kitks ^iep'ra, vonás (írásban: strich) 5, 18.
kirvást- meggyújtani; — kérvdst-, lárvdst-.
kildsna- (e h. kildksúa-), fr. kill- befogni (Imzóvonó marhát) 21, 5»
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kocka- (meg:) kiszedni, választani 12, 18.
yosa, yoi habár 8, 9. 13, 3 2 ; = kid, kus, mdE. kot', kos; or. XOTH,
XOTb.

kosard- kényszeríteni, indítani vmire 5, 32. 27, 32; — A.
kodana (iíaicb ate) 26, 5 4 ; — kodand; v. ö. ina.
kodanga hogy is (k. af sehogy sem, semmiképen nem) 2,6.5,14.
kozamarina tövis-bokor 7, 16 (talán e h. koza-marinal, mely
koza-mar-m utal).
koéalgad'ma gazdagság 13, 2 2 ; kőzd gazdag.
koúd (homlok): konen vasta JIOŐHOC Mf>CTO, koponya-hely 27, 33.
kondaks hasonlóképen 27, 41 ; -ként 25, 14.
kond'ama hasonló 11, 16; = kod'ama, mdE. kond'amo, kond'a gyo>nánt, -ként; -hoz hasonló, -féle.
kondást'- méltónak, jónak, vmire valónak lenni 5, 13 : af kondá
sban a He,a,ocTOHHT> 3, 11 ; af-kondastij HeiiOTpeÓHbiií, haszontalan
25, 30.
kondaft- hasonlítani, vergleichen 7, 24. 11, 16.
kovinga: k. af sehova sem, semmire sem 5, 13.
kovceg bárka (Noé bárkája) 24, 3 8 ; or. KOB*ierT>.
kordú gyökér 3, 10. 13, 6. 13, 21 ; = KopeHt.
kortaft- (megszólni), elitélni, kárhoztatni 12, 7. 12, 14;rábeszélleni, yroBopiiTL 28, 14.
kolaz kalász 13, 26; or. KOJIOCT,.
kolafks coó;ia3Hi,, botránkozás (tkp. rontás, kóla- igétől) 13, 41.
kolaft- megsérteni, ártani 16, 26.
koli ha 19, 10; = kuli, mdE. koli; or. KOJIH.
kolga -ról, felől (pl. kérdezni, szólni) 2,
kuc- fölmenni 15, 29; = E. A.
kucaft- fölvinni, fölvezetni 17, 1 ; = kuceft- A.
kuékan sas 24, 2 8 ; = kuckan, mdE. kuckan, kuckan.
kunarakijd már régen 11, 2 1 ; = 0 . ; kenara, kanara régen E. A.
kunelfks 3aBHCTb irigység, gyűlölet 27, Í 8 ; v. ö. kaz.-tat. könce
irigy, könnd- (e k. könld-J irigyelni, csag. künle- id.
kundéama (fogószer): kah'i-k. háló, CT.Tb4, 18.
kuvaí soká 23, 14 ; kuvat A.
kuvalga által 1, 22; = kuvalga hosszant A., által 0 .
kuvalgapi- folytatni, npo^ojDKaTb 11, 25. 22, 1.
kutct hír, cjiyxi.: para-k. evangélium 1 1, 5 ; = mdE. huta.
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kid'av- hallatszani: kul'avs 2, 18.
kid'ma hír, cjiyxT. 9, 26.
kst'e- tánczolni 14, 6; = kisfa-.
kstinda- keresztelni: kstindaj Joanns 3, 1 ; kistedinda- A.
kstindav- megkeresztelkedni 3, 6.
krost kereszt 10, 38. 16, 24. 23, 34. 26, 2. 20, 19; — or. Kpéen>.
gajsd amaz 3, 3 ; = 0., v. ö. kaj-tu amoda A.
gast'a- bemocskolni, fertéztetni 15, 1 1 ; = A.
gavenda- böjtölni, IIOCTHTLCÍI 4, 2. 6, 16; — or. rOB-fc-Ti..
gofaz -hoz képest 2, 6. 3, 11 ; = 0., korás E.
gorcicd mustár 13, 31; or. ropTiHu;a.
gornicd ház, szoba 21, 3 3 ; or. ropHMija.
grey bűn, peccatum ; = or. r p i x b 3, 6.
gresnek bűnös 9, 10; or. rpiiiiiHMKT>.
jaksam- meghidegedni 24, 12; — E.
jazicnek pogány 4, 15; or. flSbMHHKL.
jav-: j . irvdnts marta elválni feleségétől, pa3BO^MTLC5i eb HieHOK)
5, 31 ; (jav- elválasztani, osztani).
javft- szétválasztani, szétosztani 10, 35. 12, 25.
jartsama : j.-pdl étel, ennivaló, eleség; 3, 4 j = mdE. jartsamo.
jondal villám 24, 27 ; —jondíl, mdE. jondol.
joma- elveszni 8, 25 (a kazáni kiadásban többnyire juma-n&k,
azaz kezdő ro-val írva, pl. 5, 29. 10,6. 26, 52); = ?'ma-, mdE. joma-.
jomaft- elveszíteni (többnyire jamaft-nok írva, pl. 2,13. 16, 25.
26, 8); = ima/t-; mdE. jomavt-.
jomafks (jumafks) elveszés, veszedelem 7, 12.
jomafna- (jumafría-J, ír. jomaft- 12, 30.
jombla kicsiny 2, 6. 2, 16 ; = jolma, jomla.
javad- kiáltani, saKpiPiaTb 8, 29. 14, 30.
jur: pild-jur arczulcsapás, pofonütés (tkp. fül-gyökér, fültő)
26, 67.
catird- csikorogni 8, 12; = catird-, mdE. éaturd- recsegni.
cas óra 10, 19; or. *iaeb.
cara pohár; or. Tiapa 10, 42.
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carstva ország: meneltí carstvas 3, 2 ; or. íjapcTBO.
cuda csoda, csodatétel 12, 38; or. liy^;o.
sajar szőr 3, 4. 5, 36 ; — scijdr.
sacama nemzetség, nemzedék 1, 17; -= sacema E.
sapavks kovász 13, 3 3 . ; A. E. sapaks, mdE. capaks.
sava üres : sava-sird puszta vidék, pusztaság 3, 3.
sama ing, pyŐaniKaö, 40 (fcermószeteten más a sama «arcz» szó).
samen rozsda 6, 19 ; = samen.
samndama pusztulás 24, 15; — sam- megürülni.
Sarain: zaramsa ascij y3HHKT>, fogoly 27, 15sarkid- érteni, megérteni 13, 1 3 ; = sarhked-.
sarkst- megfordulni; — a sar- igéhez tartozó.
éemcug gyöngy 7, 6. 13, 4 5 ; or. aieMTiyr'i..
sefka- ingadozni, tétovázni 24, 2 9 : s. verasa kételkedni 14, 3 1 .
21, 21. 28, 17; fölindulni 21, 10; modan serkama fölindulás, föld
rengés 24, 7; = serhka- himbálódni A.
zertvennek oltár 23, 18.; or. jKepTBeHHHKi).
sirept- el-, félregördíteni 28, 2.
sobdaks sötétség, Ttina 8, 12. 10, 27.
suka- rázni, lerázni (port) 10, 14; (fejét) 27, 39.
suksa- (c. dat.) megtiltani, BoenpeTHTb 12, 16. 17, 18.
sumird- elvégezni, befejezni 7, 28. 11, 1. 28, 20.
sumbra boldog 5, 3. 11, 6.; = sembra, sumbra egészséges, ép.
sumbraft- üdvözölni, köszönteni 10, 12.
sulf árnyék 4, 16; = cilf A., cilfR.
suXft- megárnyékolni 17, 5.
skakst -szór, -szer: sisem-skakst hétszer 18, 21.
skabaz isten: 1, 20 stb.; v. ö. skaj és paz, meg mdE. ski-paz.
scoka orcza 5, 3 9 ; or. in,éKa.
éta hogy (dass); or. qTO 12, 5.
stada ascij mezítelen 25, 36. 25, 38.; v. ö. mdE. strapo, stapo.
stabi hogy (dass, damit), 10, 1. 10, 25 stb.; or. *ITOÓH.
tanga ismét, megint 18, 19 stb.; = taga E. A., tanga O.
tarvad- gyötreni, kínozni, MVIÜTL 8, 29 ; tarvadf elfáradt, H3HypeimHÍi 9, 36; tarvadma gyötrelem, kínzás, Myneme 24, 9. 25, 46.
táj- seperni: tájf 12, 4 4 ; = E. A.
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tásta Híepeóiíi sors (vető sors) 27, 35.
tör- lengem, ingani, KOJieóaTLca 11,7.
tciraft- kisérteni, HCKyciiTb 6, 13. 16, 1. 19, 3. 22, 18; táraftíj
kisértő 4, 3 ; idraftama kisértés, kisértet 26, 41 ; taraftav- ren.
(kisértődni) 4, 1 ; tara/na- fr. táraft- 4, 7.
tejs -hoz, -ig 1, 17. 2, 14. stb.; = tes, tejs.
tevftima hiábavaló 12, 36.
tela test 5, 29 stb.; or. Tfcio.
tirgaft- rábizonyítani vkire (arguere, OÖJIMTOTL) 18, 15. 26,73.
tij- tenni; meg: érni, méltónak lenni: kona tij kajandamat' 3, 8;
tij méltó, ^ocTOHHt 10, 11 ; aj tijan nem vagyok méltó 8, 8; v. ö.
mezama tii mit ér (NyK. V, 146).
tijandij munka?, mives 20, 1.
tita ez (NyK. XIII, 56).
tiften egyenként 20, 2. 9. 10; B. tijten (NyK. XIII, 113).
tokád'- megesni, történni cayiiMTbCíi 18, 13 ; tokad'f megtörtént
18, 31 ; — mdE. tokád-.
toimak szolga, cjiyaíHTejib 14, 2.
topád'-, topád- satiari 5, 6. 14, 20; == toped'-, R., mdE. topod-.
tómba mélység, rnyónHa 18, 6; v. ö. mdE. tombaka mély.
tora- szólni, beszélleni 17, 3. 1 9 , 3 ; torama szólás, beszéd 26,
7 3 : láma torama MHoror.;iaro.:iame 6, 7; — R. tora- dörögni,
csörögni.
tu- (tuj-J (meg :) adni: tnda #&ÜTe 25, 8 ; tujama áldozat: tuja ina
ksi x:rfc6'i> npe^aoacema 12, 4.
tuk hadd (pl. tegyem ezt) 7, 4 ; v. ö. mdE. tuka (plur. tukado).
tuf kép 22, 20.
túra- trombitálni, TpyöuTb 6, 2 ; turama trombita 24, 31.
t'urma háború, csata 24, 6: t.-pejel kard, MeTii> (tkp. verekedés-,
csata-kés); — turema R., mdE. t'arme.
Uniti kömény 23, 2 3 ; or. TMMHT>.
d'a- (tagadósító igető): d'at, d'aza, dada; diainak (ne te engem 3,
15), dameét (ne te minket 6, 13); — A. R. t'a-, mdE. il'a-.
daca (daca) adó ; vám 22, 19 ('dacét' 22, 17; plur. dacét 17, 25.):
dacen-kockaj adó-szedő, vámszedő 5, 46. 18, 17. stb. ; — or. ,a;aTia
(v. ö. no^ana, no;i;aTiKa, no^aTt adó).
diva csoda, csodálkozás: divasta 8, 2 7 ; or. ^MBO.
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divanda- csodálkozni 8, 10; or. ^HBMTbCH.
dívna csodálatos 21, 4 2 ; or. ^MBHO.
dolg adósság 6, 12; or. ^OJIFL; dolgu adós, ^OJDKHHKTJ 6, 12.
du% lélek 8, 16: svdtoj du% szentlélek, CBHTOM ^yxii 3, 1 1.
dusman ellenség 5, 2 5 ; (E. boszorkány, A. varázsló).
drug barát 5, 47 : drugzd barátom 20, 13; or. ,npyn>.
saka fazék 27, 7; = A.
satiska elég (tkp. elégnyi) 28, 12.
sas : 22, 24. es-sazinza aa ccóa, magához (t. i. férjhez venni).
— Alkalmasint hiba van e helyen. Különösen a «íérj h e z menni
(venni), férj n é 1 lenni» szólásokban használt névutók mdE. eks és
-eksne, s az utóbbival szemben áll a moksa dskssa (E.); e szerint
az itt kellő lativ-fóle nóvúíó dskss volna, 3. személyraggal: dsksizinza, vagy bár dsksazinza.
saldat katona 8, 9.; or. coj^aT'L.
sdt'av csendes, szelid, KpoTKÜi ü, 5.; sdtav R. (selma alatt).
sdiavks csend, csendesség 8, 26.
sdüiftav- megalázni magát, szelíddé válni, CMiipHTbca 18, 4.
sáraft- eldobni, megvetni 21, 4 2 ; — sara/t- tolni R.
sdrdd'ks szomorúság, cKopőb 24, 8; 1. serddks.
sestra soror 13, 5 6 ; or. cecrpa.
serdd-: serddij beteg 4, 24.; = sarad- a?grotare.
serddks betegség 4, 2 3 ; v. ö. sarad- aegrotare.
seruksnuv- magát fölmagasztalni 23, 12.
seruksta- fölmagasztalni 23, 12.
sergdd- kiáltani, hívni; — sergad'- R., sefgad- A.
sirgad'- fölébredni: sirgadhé 1, 24; v. ö. sergezan R., sirgesan A.
strnad- megrettenni 58, 4 ; v. ö. mdE. sorn- reszketni,
sinara annyi 15, 3 3 ; = senara R., senara A.
siw.fi- itatni 10, 4 2 ; A. simd-.
silidej tücsök, capamia (1. akrida alatt); == cilidi, R., cilidi A.
sitsd az, ez (NyK. XIII, 56).
tat- kötni 16, 19 ; fr. sotand- 13, 4 ; — R, sot-, A. sod- ; mdE. sod-.
sotnek százados, or. COTHUK'L.
sodaksúa- tudakozni 10, 11.
sodafks jel 26, 48.
sodaft- (meg:) meglátogatni 25, 36.
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sutám- hallgatni, elhallgatni, MOjmaTb 26, 63. 22, 12; suiamma
hallgatás 22, 3 4 ; — v. ö. sdiav ; — R. A. setm- csendesedni.
iuti- feddeni, yKopaTb 11, 20; szidni, káromolni 26, 6 5 ; — R.
suté-, A. suc-.
sud Ítélet, törvényszék; 5, 21. or. cy^'b.
sud'ama Ítélet 23, 23.
sudinda- Ítélni 7, 1 ; or. cy^H-Tb.
sudindav- törvénykezni; or. cy^HTbcn.
sudja bíró 5, 2 5 ; or. cy^ba.
subbota szombat; or. cyőöoTa 12, 1.
suman kaftán 5, 4 0 ; = semaií R., suman A.
sumbarama háborgás, zavar 9, 2 3 ; sumbarav- megháborodni,
zavarodni 2, 3 ; sumbaraftama BOSMymeme 26, 5 ; sumbarafnaháborgatni 26,10; — v. ö. simbra, sumbraz&VQXOB,sumbirgaft, föl
zavarni.
surtsaft- mozdítani, ^BHiiyTb 23, 4.
sta úgy, igen 1 1 , 9 . (lásd Szót. sá alatt).
stak ^,apoMrb, ingyen 10, 8; A. stak, stand úgy.
staksna-, fr. sta- varrni 9, 16 ; éta- R., sta- A.
stafks varrás 23, 5 ; = A.
siaft- kelteni, támasztani 22, 24.
sialma teher 11, 30.; = R.
strad- elszéledni: stradajht 26, 31 ; — serad-, srad- ; v. ö. mdE.
sra-, stra~.
straft- szétszórni 9, 36; — serajt- R.
spira sereg, had 27, 27; or. cimpa.
svatina szent dolog, szentség; or. CBHTbiHH. 7, 6.
svdtinda- szentelni; or. CBÍITII-TB 6, 9.
svátilnek lámpás 25, 1; or. CBbTHJibHHK'b.
svdtoj szent, = or. CBRTOH.
svadetel' tanú; or. CBH/rlsTeJib 19, 18.
svadetelstva bizonyság, or. CBH^ferejibCTBO 8, 4.
sveéa gyertya 5, 15; = svec A.; or. cBfria.
smokovnica fügefa 22, 19; or. CMOKOBHima.
slava dicsőség 4, 8; or. cjiaBa,
sluga szolga; or. cjiyra 20, 26.
sluMnda-, sluzanda- szolgálni; 4, 10. 11; or. cJiyavH-Tb.
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zakón törvény ; or. 3aK0Hi> 7, 12.
zavesa kárpit, függöny 47, 5 1 ; or. saBfcca.
zolata arany 10, 9; or. 30.IOTO.
nat'oka gonosz, rossz 23, 15 : n. matt rossz gondolatok, sjiua 110MbiniJieHifl 15, 19; or. HaTéKa (Dal szótára szerint: «idegen, be
költözött*), pl. ily mondatban: «ez nem idevaló lakos, hanem
naTéKa»).
nádija- bízni vmiben 12,21. 27, 4-3; or. Ha^tii-Tbca.
naslednek örökös 21, 3 8 ; or. Hacjiii^HHKi).
narod nép : or. Hapo^B.
naruga- káromolni, szidalmazni 9, 3 ; or. Hapyra-Tb.
nal'nd sőt, még 11, 2 2 ; = 0 . ; nalna A. E.
nabud': mezd-n. valami 21, 3 ; ndbut' 5, 23 ; or. Hnóy,n,b.
nedel'a hét (woche) 28, 1; or. He^luia.
nesak noejiiray 25, 40; mdE. «ugyanis, mert» W.
nenek mindjárt, TOT^áCB 21, 20. 25, 15.
nizaftf yB'fcTJHbiM, csonka (verstümmelt) 15, 30.
niUaksna-, ív. nil'- nyelni 23, 24.
norav-: noravak nocTOÍi, megállj, várj 27, 49.
norg- elkapni, elvenni, elrabolni 13, 19. 15, 26; norgama rablás,
ragadomány 23, 25 ; norgij ragadozó, XMIHHLIH 7,15 ; norgav- elvevődni 9, 15. 13, 12.
nóta- ereszteni, bocsátani (hozzá-, be-e. ^onycKaTb) 23, 13 ; nolakma- fr. (elereszteni, OTnycKaTb) 27, 15.
nolda- (ereszteni); megengedni 12, 10.
nolgadij rest, lusta 25, 26 ; — nolgad- hivalkodni E.
midi síp : nudi-moraj sípos, sípoló 9, 23 ; nudi 11,17; — E. nudi,
A. nudi.
úudiks nád II, 7; =: E., nudiks A.
miva- szunyadni, el-sz. 25, 5 ; = E. A.
numa aratás 9, 37; nuj- igétől (A. numa, mdE. numo).
nurhkdlgad- megrövidülni 24, 22; = nefhkalged- E.
úurgaft- függeszteni 18, 6; v. ö. nurg- függni.
nulgad'- restelkedni, hanyagul viselkedni, Hepa^Tb 6, 2 4 ; meg
vetni, iipe3npaTb, npeneöperaxb 18, 1 0 . 2 2 , 5 ; nulgadlcs utálat,
MepsocTb 24, 15; — E. nélged'-, mdE. nolgud'-, nulgud'-.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XYI.
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pakoj szoba, kamara; or. IIOKOH 6, G. 24, 26.
paj rész : kemence paj 23, 23.
pandks folt 9, 16 ; — panks ; pand- igétől.
paraéi kincs 2, 11. stb.; —parsi jószág, vagyon; mdE. paroci.
paroda nem, faj 13, 4 7 ; or. nopo^a.
palft- elégetni 13, 3 0 ; ír. p alj na- 13, 40.
pdskid- tölteni, betölteni; = pdsked'- R.
pdtnica péntek 27, 6 2 ; or. narHHna.
pdsok homok 7, 26; or. necoK'B.
pálarii dél: paláéi-Ura 12, 42.
pdleva kétfelé, ketté (ószl. nojuua) 24, 51.
pekja terhesedni (hasasodni) 1, 2 3 ; = pekija- R.
pecat! pecsét 27, 66 ; or. neiiaTb.
peéid- esküdni, 6O>KHTI>CU 26, 74; = pezed'- E.
ped'and- szűrni 23, 14 ; ped'a- R.
penza- kóstolni, BjtycHTfc 16, 28.
perf környék, OKpecTHOCTb 3, 5. 14, 35 ; —perf, pirf udvar, ke
rítés.
picka- gyógyulni 8, 8; = pécka- E., picka- A.
pickaft- gyógyítani 8, 16. stb. (E. peckaft-) ; fr. pickafúa- 4, 23.
pitstaj mintegy, körülbelül 14, 21.
pirda- CKpHTt., elrejteni 25, 18.
piita- égetni 3, 12; = polhta- A., mdE. pulta-.
picad'/ks bánat, bá, nyomorúság ne'tajib, rope 19, 22. 23, 1 3 ;
picafks II, 21 ; (gond) 6, 34; — v. ö. R. picéd'-, A. picid- bajlódni,
fáradni.
piskad'-: ])iskad'ma rívás, ordítás, hangos sírás, pbi^ame; =
peskad- E.
piékadsúa- (e h. piskadksna) kiáltozni 2 1 , 9.
pingá: monrí pingsta npii MHÍS (nálam), körülöttem 15, 32.
pindald- fényleni 5, 15 ; =pindild- A.
pir lakodalom 22, 2 ; or. mipi..
piía- bekeríteni 21, 3 3 ; = pera- E., pera-, pira- A.
pilg-al zsámoly, ]iorn,HO/KÍc 5, 35.
pop pap, or. noiib.
pov- megakadni (horgon) 17, 27; = R.
povav- fölakasztani magát 27, 5 . ; — mdE.
pola yiacTb, sors (schicksal) 24, 51.
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polaftav- elváltozni, át-v. 17, 2 ; —polaft- váltani, cserélni.
poluska (kis pénz: lU kopéka) 5, 26; or. nojiyniKa.
pokla tag 5, 2 9 ; (K. W. ízbütyök, csukló, boka).
pu/ana spongyia, gomba 27, 48.
put- vhova tenni, rakni, helyezni, állítani, építeni 4 , 5 . 17, 4.
24, 1; vmmek tartani 12, 3 3 ; megigérni 14, 7; elhatározni 1, 19;
= pit-, put-.
putand-, fr. put- 21, 26.
putlek menta 23, 23 (jóformán putnek kell = or. iiyTHMKi. leinkraut v. grosser wegerich).
pupa- szúrni: pupaj-tisá tövis 13, 1; pupaj kainál tövisbokor
27, 2 9 ; s=s pepa- K., mdE. pupa-.
puram- összegyűlni 13, 2 ; — perem-, puram-.
purapt- gyűjteni, összegyűjteni 22, 10. 2, 4.
put

por

10,

14;

or.

IIHJIL.

psij forró 8, 14; hőség 20, 12; = pisi, psi.
pra-: p. maisa megbotránkozni 11, 6.
p>raksna-, fr. pra- : kev-praksúama (tkp. kő-hullás) coŐJia3Hi>, bot
ránkozás 16, 23.
prafna-, fr. praft- ejteni: p.- viáha megbotránkoztatni 5, 39.
praznek ünnep 26, 5 ; prazdnek 27, 15; or. npa3^HHKrb.
pribul haszon, iio;n>3a 16, 26; or. iipnoujib.
prima- kapni, venni (erhalten, bekommen) 2 , 1 2 ; fogadni 5,47 ;
primanda- 10, 4 0 ; — or. npiiHHMa-Ti>.
prokaza bélpoklosság 8, 2. 26, 6; npoKasa.
plotnek ács 13, 55.; or. njiOTHHKT>.
bajdek bot 10, 10.
baska (c. abl.) -n kivül 11, 27. 14, 41 ; = A., paska E.
bata: koda bata KaKT. óy^TO (quasi) 26, 55 ; — k.pita, mdE. butta.
badi: kodamat-b. némelyek 9, 3 ; konat-b. id. 28, 1 1 ; mizara-b.
némi, némennyi 15, 34 ; — A. padi talán, or. őy^e (ha talán: v. ö.
mdE. budi NyK. XIII, 80).
basav- vigasztalódni, yTfciiniTLCH: 2, 18. 5, 4 ; — v. ö. basa- al
tatni, csillapítani A.
beda szorultság, baj 28, 14; or. ó-fe^a.
berág part 8, 2 8 ; berak, berak A., or. 6epen>.
26-
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brad fráter: brads 10, 2 1 ; bradtseú 7, 3 ; bradanzan 1, 2 ; — or.
őpan>.
blagoslovinda- áldani 5, 4 4 ; or. ŐJiarocJiOBHTb.
faía- megfogni 21, 2 5 ; = E . ; or. xBaraTb.
fastsa együtt, BMBCTB 13, 29. 22, 34.
fkept- egygyé tenni, egyesíteni 19, 6.
vajmama nyugodalom 11, 29; — vaj ma- pihenni.
vajmaft- pihentetni, megnyugosztani 11, 2 8 ; megnyugtatni
14, 27.
vackad'- megütni, csapni 26, 5 1 ; = 0., vacked'- R.
vad' mert (HŐO) ; = or. BB^B.
vasence első, legelőbb való : v.-pop 2, 4 ; v. 0Íai?a első fejezet;
— v. ö. vasén, vasin; mdE. vasince első.
vasejt- BCTpimaTb elétalálni vkit, találkozni vkivel 26, 32 ; vasift- A.
vaskaft- megcsalni, elhitetni 24, 4 ; — A. E.
vaskafna-, fr. vaskaft-: samasa-vaskafnama képmutatás 23, 2 8 ;
samasavaskafnij képmutató 6, 5. stb.
vanav- óvakodni, őrizkedni 6, 1.
vara- esküdni; váratna esküvés, eskü, 5, 3 3 ; v. ö. mdE. vara
vanoms tanúskodni W.
varaft- 3aK.iHHaTL beschwören (istenre kényszeríteni) 26, 63.
varzaks: langa-v. példa 24, 32.
varfmad'ma virradat 28, 1 ; = varhmedema.
vald-: valdams világlani, ragyogni 5, 45 ; v. ö. valda és mdE.
vald- (valdo-J igét.
valdaptav- fényleni (tkp. fényesítődni) 13, 4 3 ; valdapt- = valdipt- E. A.
valdks fényesség, világ, CB-£TT> 17, 2. 24, 29.
vdrce felső 5, 22; — v. ö. vaf.
vek aetas, aeternitas 6, 13; sa veksa 12, 3 2 ; or. B Í K Í .
ves- (meg:) akarni 23, 37.
vedftima víztelen, száraz 12, 43.
vesálgad- vigadni, örvendezni 5, 12; or. BecejitiH (víg).
veúapt- kinyújtani (kezét) 12, 13; venept- 14, 3 1 ; — E. venept-.
venec korona, koszorú. 27, 39; or. BBHeiíb.
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veneli ki (hinaus, BOHI.) 21, 39 : jordams veneli kivetni, kidobni
BHÖpocHTb BOHT. 5, 13 ; — v. ö. mdE. venelks levegő ég.
ver a hit 9, 2 ; or. B-fepa.
vera- hinni 9, 28; ver aj hivő : klrza-v. kishitű 8, 26 ; — verandá
id. 8, 13 (A. verinda-) ,- — or. Bipurb, BiipOBaTb.
veraz bárány : ocu-sin v. húsvéti b. 26, 17 : — verés E., verská A.
verbl'ud teve 19, 2 4 ; — or. Bepöjno^t.
velt'a- (fedni, befedni) öltözni 6, 2 9 ; — velt'ama fedél, háztető
4, 5 ; ruha, o^eac^a 3, 4 stb.; — velht'a- E., mdE. velt'a- ; veVhtámapál takaró A.
vel'ma- föléledni: vetmas BOCKpeciia 9, 2 5 ; vel'ema- 14, 2 ; fr. velmaksría- 11, 5 ; — vel'ma- föllábadni, fölgyógyulni.
virgaz farkas 7, 1 5 ; — virgas, vérgas.
virgád'ft- M3ŐaBHTi>, szabadítani 27, 43. (—virgddjt-).
vij (meg :) hatalom : vijt' ala 8, 9 ; — vijan possum, H BJiacTeHi>
20, 15.
viskci erős: v. varrna CMJibHMH Blrr epi>, szélvész, BejiMKan 6ypa
14, 30. 8, 24.
videm- (meg:) igazzá válni, i. bizonyulni 12, 37.
vizdelgad- szégyenleni magát, szégyenkedni 21, 37 ; — vizdelgéd-,
mdE. vizdelgad-, vizdilgad-.
vizdelgaft- szégyeníteni: vizd'elgaftams 1, 19; = vizd'elgeft- E.
vina bor 11,19. 26, 2 9 ; or. BHHO.
vinagrad szőlő 7, 16; vinograd 26, 2 9 ; or. BHH0rpa^T>.
vinogradnek szőlő (kert) 2 0 , 2 ; vinagradnek 21, 3 3 ; or. BHHOrpa.nmiK'L.
virgád' rohanni, eredni (neki) 7, 25. 8, 32; v. ö. vérgát'- eresz
teni E.
virgddjt- (ereszteni): virgdd'fiaf szabad (eresztett) 17, 26.
vov íme (ecce) 1, 23 stb.
vola akarat 6, 10.; or. BOJIH.
volna hab, hullám 8, 2 4 ; or. BOjma.
mastfúa-, fr. mastft- elfogyasztani, elpusztítani 6,19; v. ö. mastfogyni, apadni, meg: mdE. mastovt- tönkretenni, veszteni.
matad- elaludni (oltódni) 25, 8.
matav- eloltódni: af-matavma tol 3, 12; v. ö. inat- eloltani.
matuduv- elaludni 25, 5 ; = matiduv- A., matédév-, mateduv- E.
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matra- elfojtani, elnyomni 13, 7 ; = matra- nyomni A.
mazi szépség, gyönyörűség, npejiecTb 13, 22 ; A. E. «szép»
maziptna-, fr. mazipt- szépíteni, ékesíteni 23, 29.
mani nap (sol) 5, 45. 13, 6. 13, 43 (E. A. derű, derült).
mama anya : mamants 1, 18 ; = 0 .
mára- (meg:) kóstolni 27, 34.
mdk egész, mind (usque) 26, 58. 27, 51 : mdk péti mind végig
JO, 2 2 ; mdk td cis mind e napig 27, 8. 28, 15; — E. A. mdk,
mdE. mik.
mai': tujems mdh megtetszeni 14, 6.
mdla- (mdl-) gondolni 1, 20. 5, 15. (mattad 16, 8 ; mdlijhtQ, 7);
— fr. mál'and- 21, 25 ; mdlnd- 16, 7 ; — v. ö. mdl'am emlékezet E.,
maiam A.
meki-pdli utóbb, utoljára (HaK0Heu>) 1, 2 5 ; = mek-páli 11., mekipdli 0 .
mekipdl'ce utolsó 19, 30.
medirks mérték, arfepa 7, 2. 23, 32; mércze 13, 33.
mes miért, minek 7, 3 ; mert 9, 21 ; hogy (dass): ndjaz mes ... lát
ván, hogy. . 2 , 16 (v. ö. mdE. meks, lásd NyK. XIII, 102); — mes-bi
hogy (a végett hogy : v. ö. UTO-ŐM) 5, 28.
mezd-mezd valami 24, 17.
meranda- mérni 7, 2 ; or. Mf>pH-TL.
melce utolsó 5, 26; melece 27, 64.; mdE. mejlce.
miiara mennyi 15, 34; = mezara, mdE. meéaro.
mlzarda mikcr — mezarda A., méarda 0 . ; mdE. mezardo.
miéardinga (af) soha (sem) 21, 16; mizardanga 21, 42.
mizars míg, meddig 2, 9; miéards 1, 13. 26, 36; —mezars E.,
mdE. éarts.
mtéarkst mennyiszer, hányszor 12, 12.; mézarkst E.
mirdaft- megtéríteni 18, 2 5 ; = murdaft-.
mirdd: mirddnts 1,1.6 ; — mirdá ; — mird/timaíérjeilen, özvegy.
misandsnij áruló, árus 21, 12.
miranda- kibékülni 5, 24.; or. MHPMTLCH.
miro szent olaj, kenet 26, 7.; or. Mvpo.
milosti kegyesség, irgalmasság 9, 1 3 ; milasi 23, 2 3 ; — or. MHJIOCTB.

milastena alamizsna 6, 1.; or. MHJIOCTHHH.
mor döghalál 24, 7 ; or. Mopi.

SZÓJEGYZÉK.

395

muvargajt- vétkessé tenni, vádolni 12, 10; megitélni, elitélni,
ocy,a;iiTB 23,14. 27, 3. 12, 41 ; — v. ö. miivir vétkes vmiben.
muvarma Bírna (schuld), bűnösség 27, 37: miivarmafthna ártat
lan 27, 4.
raya- pyraTbca, csúfolni 27, 29 ; raka- kaczagni A. K.
rang- ordítani, kiáltani 27, 2 3 ; v. ö. rang-; mdE. ranga-.
razde: esta r. salasij akkor talán (dann etwa) kirabolja 12, 2 9 ;
r. cuda Jonat hacsak nem a Jónás csudája 12, 39. 16, 4 ; or. pa3Bt.
rana korán 20, 1.; or. paHO.
rabota- dolgozni, munkálkodni 21, 2 8 ; or. paőoTaTL.
rod nemzetség: rodats 1, 1; = po^'L.
riznaj bús, szomorú 6, 16; = réznaj E.
langaks: sorma-l. fölirás 22, 26. 27, 37.
laiad- szomorkodni, bánkódni 26, 37; — v. ö. Iázna- E., Iázna- A.
lask-, lask- futni 24, 16. 27, 4 8 ; == lask-.
lad békesség, egyetértés 5, 9. 10, 12 ; tanács, tanácskozás 2 7 , 1 ;
or. iia^t.
lad- maradni, megmaradni 11, 23.; = Had-, il'ad-, mdE. Had-.
lad'a- megegyezni vmin 18,19. 20,2. 2 0 , 1 3 . ; or. jia^HTBca.
ladno illő, jó, alkalmas 27, 6 ; or. jia^HO.
laz koporsó 23, 2 7 : laztnen-ezda H3T> rpoóoBi. 8, 2 8 ; mdE*
kando-laz.
lazav- hasadni, repedni 27, 5 1 ; = lazev- E.
tanaz len 12, 20 ; = il'anas, ilanas, mdE. lianas.
laftu váll 23, 4 ; = E., lafta A.
lavcapt- gyengíteni: lavcaptf 4, 24. 8, 6; = lavcipt-.
lamakstam- sokasodni 24, 12.
lamalgad- sokasodni, szaporodni 13, 12.
Idj folyóvíz, ptKa 7, 25; ocu-láj tenger 4, 1 5 ; = láj folyó.
látftaks emlék, iiaMATHHKT. 23, 2 9 ; zakontl. 23, 5 ; = v.ö. latftemlékeztetni E.
lezd- hozzámenni, hozzátoldani upnöaBiiTL 6, 27. 25, 27 ; segí
teni 15, 25. 27, 2 4 ; v. ö. mdE. liize és lázd-.
leinna-, fr. lemd- nevezni 23, 7.
liá, Uja más, idegen 17, 25. 25, 35 ; == ilá, mdE. lia.
lieks, lijeks másképen, kiilömben 9, 17; — ilaks, mdE. liaks.
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liesta, lijesta külömben, máskülömben, másképen, nna'ie 6, 1.
lijaksna- repülni 3, 16; v. ö. lij-, liend- E.
lis csak; or. JIHIIIB 12, 4.
libo: kid-l. akárki, valaki, mezci-l. akármi, valami 18, 18 ; or.jmŐo
(KTO-JI.) 18,

10.

lift- eléhozni, kihozni, kivinni 21, 39; =liht-, mdE. livt-; — fr.
lifna- 12, 35. 13, 52.
lovn- számba venni, tisztelni: lovnak 15, 4 . ; = mdE. lovno-.
tupsta- nyomni, szétnyomni 21, 4 4 ; tupstama sajtó 2 Í , 3 3 ; =
lepsta- nyomni.
luvma számvetés, számadás 18, 2 3 ; —luv- olvasni, számlálni.

Függelék.
A NyK. V. kötetében megjelent «Moksa és erza-mordvin Szó
tárba* orosz eredetű kölcsönszót csak egynéhányat vettem föl, mely
jelentésére nézve igen fontosnak látszott, pl. pervaj «első» (a mely
helyett a moksa Máté & vasince-t használja), fat'a- (E. kvat'a-J meg
kapni, E. vese, ves minden (M. csak a tatárból került ár, er), lad
mód. A Máté evangéliomában találtató számosabb orosz szó mel
lett azomban érdekes lesz még a többi ilyen szónak összeállítása,
a melyeket Eeguly jegyzeteiben és Ahlqvist moksa szójegyzé
kében találunk, - annak föltüntetésére, hogy milyen fogalmú
orosz szók mentek át közönséges moksa használatba (köztük jele
sen milyen igék is), s részint milyen alakváltoztatást tett rajtuk a
kölcsönvevő mordvin nyelv. Ezért itt meg függelékül adom a
moksa-mordvinban meghonosúlt orosz szók jegyzékét.
Eövidítések: A., R., M. — úgy mint fentebb (378. L); Mdt.
= Moksa -mordvin mondatok Eeguly jegyzeteiből (NyK. XIII,
110—133.1.)
a de (aber) A. E . ; = or. a.
a tu külömben (sonst) E. (Mdt.
478); a TO.
atkaza- megtagadni, abschlagen
A.; oTKaaaTb.
atdatiks rekruten-ablieferer A.,
OT^aTb (abgeben, übergeben).
ad pokol A. ; a^t.
adnaka azomban, mindazáltal
A., o;i,naKo.
ad'ela- befejezni, végezni A. E.
(Mdt. 429); ox^jiaTL.
ásol szamár A.; ocejit.

abed ebéd E. (Mdt. 495); obed
(NyK. V, 143).
avin szántó csűr A.; OBHHT..
ali vagy (oder) E. A.
ikra halikra A. ; iiKpa.
iznat csakugyan E. (Mdt. 137);
3HaTh.

izvostka mész A.; M3BöCTKa.
ina tehát, jól van E. (Mdt. 149),
ina M.; HHO.
Ilgin-gi Illyés napja E., or. MJII>okin sigér (hal) A.;

OKVHL.
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o'/otnik vadász M . ; oxoTHiiKb.
otveca- felelni A , ; OTBt'iaxb.
odovoj, vidavoj özvegy (ember,
asszony) A.; B^OBHÍÍ.

özem őszi vetés E . ; 03HMT>.
obmancik csaló E. (Mdt. 5 ) ; oőMamn,HKrí..
orta kapu A. E.; BopoTa.
uz már A.: yaíe, yjKfc.
uéana- vacsorálni M.; yaíiinaTb.
uJal: teenza uzal sajnál E. (Mdt.
283); uMl A.; acajit (eny).
unik unoka E. A; BHyKi..
ufat szénvonó, azsag A.; yxBaTt.
ulica, ulica, idea utcza E. (Mdt.
101); yjiMii,a.
kata macska A. E. (V, 130); KOTT>,
KOIlIKa.
kati: k.-mezd valami E. (Mdt.
240); kat (k.-mez) A.
kasdk ajtófélfa E . , kasak A . ; itoCHKrJ>.
kaza kincstár, fiskus A . ; Kaana
(tör., arab szó).
kapa asztag M; kapd A.;K0]ma.
kapádinda" kotorni, túrni A.; KOnaTi>.
kapsta káposzta E., kapstá A.;
KanycTa.
kabak korcsma A.; Kaöaiíb.
kavddinda- kovácsolni A.; KOBaTb.
kaver szőnyeg M., kav'or A.; KOBépi..
karául ör, strázsa A.; Kapay.ib.
(a törökből).
karasa kárász A.; Kapacb.

karéj fekete (ló) E., (mdE. karéj
lisme) ; Kapiít (gesztenyeszín).
kalacd zsemlye A.; Kajiaiib.
kal'ca bőrkeztyű (fejes) E. A.;
ro;iHna.
kirsa pntkány A.; Kpbica.
kilfoj süket E. A.; rjiyxoíi.
kisdl savanykás kása A.; KHcejib.
kistedinda- keresztelni A.; KpecTHTb.
kibitka ernyős szekér M.; KHÖHTKa.
kirpic tégla A.; KiipniniT..
kild sérvés, szakadás (bruchschaden) A.; Kioa.
koékargá szénvonó, azsag A.
(mdE. kockerga) ; KO'repra.
kosai hárskosár (háti) E . ; KOniejib.
kosoj kancsal A.; KOCOÍ'Í.
kopeka R. (Mdt. 507); KOHeiiKa.
kopja kopja E . ; KOiibé.
kor bánat, szomorúság A.; rope.
korbin púpos E. A.; or. ropőynb
(púpos ember).
korma eleség, ételE. A.; KopMb.
kormelec eltartó, tápláló (ernáhrer) A.; KopMUJieirb.
kuksin korsó A.; KyBimiHb.
kukla báb M., kukta A.; KyKjra.
kusak öv A.; KymaKb.
kid, kus ámbár A.; xoTb.
kudrd B., kudra A. hajfürt; or.
Ky^pa.
kuznec kovács A.; Ky3Heiri.
kupec kereskedő E . ; Kyneiri.
kürt nyáj, csorda A.; rypTb.

OROSZ KÖLCSÖNSZÓK.
kurta meredek (steil) R . ; kurta
A . ; KpyTÓtí.
kuli h a R. (Mdt. 533).
knddoj pej (ló) R., genedoj A . ;
or. raivTOfí.
kniga könyv R. (Mdt. 281), knigá
A . ; KHiira.
kvas «kvasz» (savanykás ital)
R. A . ; KBaci..
kraj szél, h a t á r A . ; Kpaíi.
krelincd lépcső (ház előtt) A . ;
KptUbHO.
kros kereszt R., kros A . ; KpécTT>.
krolu ^pojiOBt-^eHb. R. (aug.
18-ka).
krudá rakás A . ; r p y ^ a .
krupnaj vastag, öreg (nagy) R.;
KpynHHÍí, -Hot.
kldncik üveg A.; cKJiHHKa, dim.
CKJIHHO'IKa.
klej enyv B . A . ; KJieft.
kleidinda- enyvezni A . ; KjeMTb.
kletka kalitka A . ; KjríiTKa.
klin ereszték (ruhán) R.; ék (keil)
A.;

KXÉÜTN

gornostaj h ö l g y m e n y é t R., gornastaj A . ; ropHOCTati.
golova bíró (község feje) R., ro;iOBa.
(/MSÍaguszli (hangszer) M., kasla
A.; rycjiH.
gulddinda- sétálni á.., gután- M . ;
ryjiaTb.
grasa- fenyegetni A.; rposHTb.
grabld gereblye A . ; rpaÖJiH.
gresidíndavétkezni A.; r p t IlIMTb.
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gr ej, greh b ű n , vétek A . ; rpl>xi>.
grivd sörény A . ; rpiiBa.
gros g a r a s (Mdt. 507).
gluhoj süket A . ; lásd : kilfoj.
jarsa sérincz (hal) A . ; cpiub.
jarmonka
nagyvásár, j a h r m a r k t
M . ; apMOHKa.
jdr v. dr tavaszi vetés (rozs) R . ;
apb.
jeneral generális A . ; r e ö e p a a * .
cajenda- gondolni, vélni R. (Mdt.
6), cajenda- A.; 'iaaTb.
cas óra A . ; q a c t .
castlivaj szerencsés A . ; *jacTjraBblÍT.
capan kaftán (posztóból) R. A . ;
uanaHT. (a törökből).
calaj schecke, g r a u s c h i m m e l (ló)
R.; i iajiHíi (-.naa .iomajb).
cepkd forgács A., cepkav és ceplam R . ; m e n a , n;eiiKa forgács
és meiiaTb, ]u,eiumTb h a s o 
gatni.
cerkav t e m p l o m R., ccrkau A.
u,epKOBb (Mdt. 79).
celaj egész A . ; utjibiíi.
cistaj tiszta R., (másképen : aru
Mát.); 'iHCTbiíi.
cogal stuczer R., sogal' A . ; or.
njtrojiB.
cuka csuka A . ; myKa.
cugttn kis ü s t R., cugun A . ; qyryH'b.
cut' alig A., R. (Mdt. 3 4 9 ) ; «iyTb.
cuva, CLivan bü-zke, gőgös A . ;
•iBaH'b.

400

MOKSA-MORDVINBA.N

cuva)iidinda-hüazké\\i.eám,hánj
ni-vetni magát A . ; iiBaHHTbCH.
culan rekesz, k a m r a R . ; qyjiaHb.
culka h a r i s n y a M. culka A . ; l iyJIOKI> (plur. iiyjiKH).

sabra szomszéd A . ; maőépb,
niaőpi..
sajtan ördög R., sajtan A. ( m d E .
triamo R . ) ; maüTaHb.
satuik csöbör R. A.; ymaT'b.
sibel, cibel düllő (oldal-lejtő) a
szánúton R . ; ninőejib.
éibka gyors, sebes M . ; IIIHŐKÍH
(adv. -KO).
solap háztető széle, eresz-al R.,
JKOJIOÖT..

siivata m a r h a , állat R., Mmta

és

zuvata A. ; HCHBOTHOC

scip k o p p a n t ó , hamvvevő A . ;
IH,HIIII,H.
scoka, orcza, pofa (scoka langa
tokáé pofon vágta) R ; ména.
itattat n a d r á g A . ; iirraHM.
sto hogy (dass) A . ; T ITO.
stobi hogy, a végett hogy A. R.
stuka mesterség (kunststück) A . ;
iiiTyKa.
svec szabó A. ( m d E . sivec, Ívéé) ;
niBeirt.
slájá: sllijat lószerszám, h á m A?;
mjiea.
slápa kalaj) M., sl'apa A . ; urjiana.
lagala égető-vas A . ; JKerajio.
zenih vőlegény A . ; jKeMix'b.
éiv élő, életben levő R. (Mdt.
424);

HÍHBT,.

tabak dohány R . ; TaöaKi..
taml'ontka aczél A.; TOMjreHKa
(cementstahl).
taragan csótán R . ; TapaKanL.
taleka rész R. (mdE. talika) ;
TajibKa (pászma, m a t r i n g ) v.
talán TOJIHKO « t a n t u m » ?
t'esna szűk R. (máskép : tdjnd);
TllCHBIH, TECHO.
teraza súlymérték A.; Tepeaa,
Tepe3bi (grosse wage).
t'ergala hegedű-vonó R., dergala
A . ; aeprajio.
tikla tök A . ; TbiKBa.
tocinda- esztergályozni A . ; TO*IHTb.
t'os d e s z k a , torna (dim.) A. ;
Téci>.
tovar árú R. (Md. 9 1 ) ; tavai- A. ;
TOBapi..
torgova- kereskedni R. (Mdt. 32.
250), torgdva- A . : torgova}
kereskedő M . ; ToproBaTb.
tolmac tolmács R. (Mdt. 321) J
TOJIMa1!^.
tuca, tucá'-felhő R. (V, 1 4 3 ) ; TptU.
tuman köd R. A . ; TyiviaH'b,
tulup b u n d a , suba A . ; Tyjiyirb.
tulka szádlófa, dugasz A.;BTyjii;a.
trazría- ingerelni R . ; traznes- fr.
R . ; ,npa3HHTb.
trocen-si szent h á r o m s á g napja
(pünköst) R., trocdn-si A . ; or.
Tponu,biHrb ^eub (nap).
truba cső, kürtő M., túrba A.;
Tpyőa.
trupka
p i p a R. (Mdt. 2 4 7 ) ;
TpyŐKa.

OROSZ KOLCSONSZOK.
da é s ; igenis A . ; ,a,a..
daj h a d d ! M . ; ^aft.
dasug szabad idő, ráérkezés A . ;

#ocyrb.
desdtskd tizedes (falusi bíró se
gédje) A.; ,n;ecaTCKÍH.
di de, és R. (Mdt. 479. 485); és
A; #a.
dikaj vad M.; ^HKÍH.

divnoj csudálatos, bámulatos M.;
^HBHMÍÍ.
dobivá-, dobova- szerezni, meg
szerezni A . ; ,a;oőbiBaTb.

dovolna, dovolnaj megelégedett
A. ; ,U,0B0JIbHbIH.
dolata véső R. dolatd A.; ^OJIOTO.
dugd ív, ívfa A.; ^yra.
dúsa lélek M.; ^ynia.
dubidinda- kikészíteni (bőrt);
megdöngetni A.; ^yÖHTt.
dubina buzogány M.; ^,yŐHHa.
dumddinda- gondolni A.; ,a,yMaTL.
durak esztelen, bolond A ; ,nypaKb.
drozd húros madár A.; ,ii,po3^;i>.
drob srét R., ^poöb.
drug barát M. A.; ,npyTb.
sakol sólyom A.; coKOJib.
sad kert A.; c a ^ t .
sanka szán (kasos) R.; eaim és
canKH.
savsem egészen M.; coBceMT>.
savrasaj világos barna (ló) R.;
caBpacbiö.
samok lakat A.; 3aMOKb.
saldat katona R.; coji^aTt.
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sestrd nőtestvér A.; cecrpa.
semja család M.; ceMba.
seldzen kácsér (hímkacsa) A.; cejie3eHb.
sicevicd (mdB. cucuvica) ? lencse
R. (v. ö. mdE. cicera lencse
Wied.); ^e^ieBima.
sivaj sötét szürke (ló) R ; or.cwBblíí, -BOÖ.
soka eke R., soka A; coxa; — in
nen : soka- A. R. szántani; fr.
soké- R.
sorna mag R.; sepHO.
solat maláta, szalad A.; cojio^'b.
sukd szuka A.; cyita.
suknd posztó A.; CVKHO.

sutkd egész nap (24 óra) A.;
CyTKH.
sud törvényszék A.; cy^b.
suda bíró A.; cy^ba.
sudak süllő (hal) A.; cy^aKb.
südinda- ítélni A.; cy^HTb.
sudna hajó R. (Mdt. 263); cy^HO.
suset szomszéd A.; cocb^b, cycbjíb.
susld sörmust (bierwürze) A.
cycjio.
sumkd tarisznya A. ; cyuma.
suleka lapos palaczk A.; cyjieüKa.
skatert abrosz M., skater A.; cKaTepTb.
skomnd kis pad A.; citaMba
(bank).
skudnaj szegény R., skudni R.
(Mdt. 123);cKyflHbift.
stada nyáj R. (Md. 58), stadd A.;
CTa^,o.
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stan eszterga (drehbank) A. ;
cTanii.
staratelnoj szorgalmas R. (Mdt.
479); crrapaTejibHHÍi.
staradinda- igyekezni R., stara
dinda- A.; CTapaTbca.
stena fal R., stena A.; cTiiHa.
steiiak sőreg (sterlád) A.; cTepJIH^b.
stroidlnda- építeni A.; erpoHTb.
strug bárka R. (Mdt. 436);.
cTpyri..
spovedinda- gyónni A.; HCIIOBÍ>,naTb.
spóra- fogadni (wetten: era sporatama gyere fogadjunk); fr.
spors- R.; cnopuTb.
svaj czölöp A.; cBaa.
svec gyertya R. A. (máskép : Ha
tot) ; cBf>ia.
sver vad állat A.; 3BtpL.
smala kátrány A.; CMOJia.
smedrnda- merni A.; cariJTfe.
smelaj merész, bátor A.; CMt.Jlblíl.
sluza- szolgálni R. (Mdt. 2).
zaftraka- reggelizni A.; aaBTpaKaTL.
zavidova- irigyelni A.; 3aBH£0BaTi>.
zárd hajnalpír, alkonyatpir A.»
3apa.
znai bizonyosan R. (Mdt. 530) ;
SHaTb.
nadia-: nadia ma biztos, megbízható, hűséges R., nadia- re

ményleni A.; v. ö. Mái; na^t,aabTCfl.
nasteriks gyalu R.; v. ö. nacrpyrb.
navozinda- trágyázni R.; HaBO3HTb.
narod nép A.; Hapo^b.
ndmoj néma R., nemoj A.; or.
HÍÍMOM.

nekrut rekruta A.; peitpyT'b, HeKpyrb.
nedela, ned'ela R., nedáld A. hét
(woche): n.-si vasárnap; HCnevod háló R., nevat A.; HeBO,n,T>.
nu&a szorultság, baj M.; HyjK,n;a,
ny/Ka.
nusat aczél (tűzütő) R., musat
A.; MycaTb..
paj rész, osztályrósz R.; uaM.
padi talán A. R. (Md. 146); öy^e
(wenn, falls).
pasinik mostohafiú A.; uacbiHOKb.
pasibo köszönet! R. (V, 142);
cnacHÖo.
pasudá edény A.; nocy^a.
pavortka mellékút, oldalút A.;
ITOBepTOK'b, -TKa.
pára kor, kellő időkor A.; nopa.
párok küszöb R.; nopori>.
parotsa-. birkózni, le-b. ((monsoíi
parotsdjnd a ero iio6opo.ui.),
fr. parotsaksn- R.; őopoTbca,
noőopoxb.
• Patruven-z'i Péter (és Pál) napja
R.; IIeTpoBb-,neHb.

OROSZ KÖLCSÖNSZÓK.

padencá E., pátnica A. péntek ;
rmTHHn,a.
paraka pástétom E. A.; import.
pegaj tarka (ló) E. A.; ITETÍÍÍ
(-raa aoina^L).
pecal' szomorúság, bánat M.; neiia.ub.
pecal'naj szomorú M., ne'iajibHbiíí.
pená harag E . ; neira (szemre
hányás).
penád'elnik~R,.,2)onedelnik A. hét
fő ; or. nOHe^b.;ií>HiiKrf>.
penadenda- bosszankodni, magá
nak szemrehányást tenni E. ;
penáts- panaszolni A; nemiTb.
pereprava átkelőhely M.; nepenpaBa.
pervoj első, legelső M., elsőben
E. (V, 144), az előtt E. (Mdt.
422); pervaj-é az első A.; nepBblíí.
pita quasi A. E. (Mdt. 194. 331);
6yaTo.
piser írnok A.; ifflcapB.
piva sör E. A.; IIMBO.
pirnadinda- fogadni (vendéget)
A. ; IipiIHIIMaTb, lipiIHÍITB.
pirmet jel, ismertető jegy A.;
npHM'feTa, -wbT'h.
pila reszelő E., pila A.; íinjia.
pilídinda- reszelni A.; HHJIHTB.
pilnqj fürészelt A.; irajibHbiH.
pokraven-si E. nOKpoBt (t. i. noKpoBi. iipecBSTbia őoropo^HUbi
fest der fürbitte der heiligen
jungfrau).
poharam, boharam pincze A. E.; ?
norpeöi..

408

pojla ital (marhának) A.; noijio.
potalak szobapadlás E.; potalakx
A.; IIOTOJIOKTb.
potkau patkó A.; no^KOBa.
podosva talp A.; no^ouiBa.
podmoga- segíteni A.;

IIO^MO-

raTb, noMoraTb.
posabl'a- segíteni A. E. (Mdt.
195); nocoö.THTh.
postuf pásztor A. E . ; náCTyx'b.
posnddinda- böjtölni A.; noCTHTbCfl.
pozdrabládinda- üdvözölni A.;
K03;j;paBJiHTb.
pózna későn A.; IIOS^HO.
pop pap E. A.; nőni.
pomalá söprű (besen) A; IIOMCIO.
poraf puskapor E. A.; nopoxT>.
pol szegély, ruha-sz. A.; noaa.
polas szántalp A.; nojiosi.
pol'ana hasábfa E . ; polana A.;
riojrfcno.
polk sereg, regiment M.; IIOJIKT,.
puh pehely (tolga-p.) M.; nyxij.
putádtnda- bonyolódni A.; iiyTaxbca.
pud pud (40 font) A.; ny^i..
pul por A.; iibuib.
puledindt- port fölverni A.; iibiJIHTb.
praska csat A.; iipaaíKa.
prascaj isten veled! M.; npoiyaü.
prazdnik ünnep A.; npa3,3,HiiK'b.
pravidinda- kormányozni (hajót)
A.; iipaBHTb.
prdsatka keztyű A.; nep'iaTKa.
prdslo sövényrész (két karó közt)
A.; npacjio.
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prednik h ú z ó háló R . ; 6pe,n;eHB,
őpe^Ha.
priom ujonczfogadó hely A.; iipnéMT, (elfogadás).
pribava-, pirbava-,
pribavíndahozzátenni A . ; npaóaBHTL.
yrovorna serény, gyors A . ; n p o BOpHBIH.
plaü r u h a R. (V, 1 4 2 ) ; iuiaTBe.
plaf erőtlen, gyenge (betegség
ben) R . ; njioxoíí, IIJIOXB (rossz,
rosszul levő).
plafa fatőke (másfél ölnyi dara
bok) R.; ploya tőke, fatőke M . ;
ruiaxa.
pleten sövényzet, cserény A . ;
iuieTeHB.
plemennik unokaöcs R ; IKICMÍIHHHKB.
pliz
félbársony (plüsch) A . ;
wm&h.
plotnik

ács A . ; IIJIOTHHKB.

bajar ú r R . ; ŐoapHHB (őoape).
basmak czipő A., or. őaniMaKB
(a törökből).
bazár vásár, piacz A. R . ; Őa3apB
(törökből).
bánd fürdőszoba A., bánd R . ;
6aHH.
baba asszony, öreg a., bába-a.
A. baba öreg asszony,-anya R.
őaóa.
barka bárka M ; óapKa.
barhot b á r s o n y A . ; 6apxai"&.
balman ostoba, b u t a ember. A. ;
őo.iBaHB (bálvány).

bedd kár A . ; 6'B^a (baj, szeren
csétlenség, szorultság).
bedrii szegény, szerencsétlen A . ;

bednaj R. (Mdt. 154); 6 B £ HHM.

berak, berak p a r t A . ; bercg M . ;
öeperB.
belka evet, m ó k u s R., belká A.;
ÓBJiKa.
bika, bukd ökör, bika A., bikaR,.;
ÓBIKB (a t ö r ö k s é g b e n : buga,
buka).
bok oldal A . ; ÖOKB.

bokem oldalon, oldalra V, 1 2 8 ;
ÓOKT> (ÓOKOMB).
bockd, bockd hordó A., bocka R. ;
Őomca.
bofidbxda- esküdni A., 6O/KHTBCH.
boáik bot M . ; őa^HKB, ŐafiflHKT..
borán ü r ü R. A . ; őapaHB.
boltddlnda- fecsegni A.; 6o.iTaTB.
buj golyó A . ; ? nyjia.
bumaga g y a p o t ; iromány A . ; őyMara.
buraj sárga (ló) A., őypBiíi.
burou fúró (bohrer) ; A., brov R . ;
öypaB'B (a törökből).
burlak h a j ó - m u n k á s M., ó y p jiaKB.
brat fráter A., brad R. (Mdt.
4 9 5 ) ; ópaTB.
brus köszörűkő A., őpycfi.
blanaj fakó (ló) R . ; 6.iaHBiH (-Haa
jioinaAB).

fat'a- megfogni, megkapni R.,
fata- A.; XBaTaTB, xBaTHTB.
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faledinda- dicsekedni, kérkedni
A.; xBa.oiTbCfl.
fegaj fris ~R;fezaj A.; CBBJKÍH. •
fonar lámpás E . ; 3>0Hapb.
valatksne- kísérni, elvezetni A.;
v. ö. BO/KaTbiíí (vezető) és npoBoacaTt.
varaga gyapjú keztyü (fejes) R. ;
Bapera.
valiinka duda (dudelsack) R.; BOJIHHKa.

veskd karó A.; Bljxa, Bljinica.
vedro veder H.;vedarka A.; Be,npo,
dim. Be^epKO.
veselqj víg M. A., vesela R.; BGcejibiH (adv. -;io); — származé
ka : veselgad- víggá lenni A.
veselenda- vigadni M., BeceJIHTbCfl.

vezde mindenütt A.; Besüli.
vencddinda- összeesketni (jegye
seket) A.; B-femiaTb.
verd hit A.; Bibpa.
verinda- hinni A.; BfcpHTb.
vidavoj, odovoj özvegy (ember,
asszony) A.; B^OBHÍÍ.

visnofka cseresznye-fa (?) A.;
BMniHH cs.-fa, BMIIIHeBKa cs.pálinka.
vid hiszen, ugyanis A.; BIÍ^B.
vina pálinka R., vind A.; BHHO.
vojnd háború A.; Boíraa.
voíid gyeplő A. Bosaca (plur.
B03>KH).

votkd pálinka A.; BO^ita.
vor tolvaj A.; Bopb.
vorova- lopni R. A.; BopoBaTb.
NYELVTÜD- KÖZLEMÉNYEK. XVI.

vota szabadság A., vota: volds
szabadra, szabadon (pl. eresz
teni) R.; BOJia.
volna hab, hullám A.; Bojma.
vol'naj bő (kívánat szerint való,
elég) R; BOjibHbiü és ,a,0B0.iibHbiö.

vsak minden, mindenik A. (másk.
ar} er ; így i s : er-vsak minde
gyik, mindenik); Bcanní.
vrema idő A. (másk.: pingd);
BpeMff.

mak, ma ka mák A.; Maub.
mátka nagygerenda (mester-g.,
szelemen) A.; MaTKa.
maslanca zsíros-hét (butterwoche) A.; MacjraHHua.
mdntuk menyhal (quappe) A.;
MCHb é s MeHbÖK, MeHbTIOKb.

me£d határ, mesgye A.; Me>Ka.
merd mérték A.; Mí>pa.
merata varsa A.; Mep^a, Mepe^a.
melkaj apró, finom R. A.; or. MCÜKÍÍÍ.

mir faluközsége A.; Aiipb.
mirinda- kibékülni R., MHpHTbCfl.
mirtdinda- békíteni A.; MHpHTb.
mirskoj községbeli A.; MipcKÜi.
mockd fonásra készített kender v.
len R.; M0*iKa.
moina lehető, szabad R. (Mdt.
306);

MOJKHO.

mora tenger M. (Mát. ocu-ldj) ;
Mope.
mol! moly A.; MOJib.
molotka kalapács R. A., MOJOTOK'b.
27
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musedinda-

M0KSA.-M
mohozni,

mohhal

t ö m n i A . ; MIIIHTL.

mudrand különös (wunderlich)
A . ; My^peHHÍi.
musat A., lásd nusat.
rakd rák A . ; paia>.
raj paradicsom A . ; p a ü .
rad örülő, ö r ö m m e l való A.; pa,n,T,.
radúd r o k o n (verwandter) K . ;
pociin.
rasa h a r m a t E . ; rasa h a r m a t ,
nedvesség A.; poca.
rázna) külömböző A . ; pasHbiíi.
rana korán A.; paHO.
rezka gyors, jófutó (ló) E ; pliíjKaa (.ioina^t).
riga száritó csűr A , ; p ú r a .
risidandaelhatározni M . ; pl>HlHTb.
r'iéaj sárga (ló) E . ; or. pbiíKiü
(-atan jioma^L).
rossa, rosca liget A . ; poiu,a.
rod: sembd rod egész nemzetség,
család M . ; po^,i>.
rodnoj születés szerint v a l ó : r.
día édes atya, r. semja a
saját (édes) család M . ; po^HOíí.
rodnik : r.-dsd forrás, forrás-kút
A.; pO^HHKT>.
roz rozs E . ; roz A . ; po>Ki>.
robota m u n k a E . A.; poóoxa.
robota- dolgozni A. B . (Mdt. 3 6 ) ;
poŐOTaTb.
robotnik m u n k á s R.;poŐOTHMKi>.

ruzja puska E . M . ; py»;bé.
ruz orosz B . ; pocci, és P y c b ,
pyccidii.

lad mód, alkalmasság E. (Mdt.
5 1 . latso m ó d o n ; 173. tet lad
neked j ó ) ; lad v. lat mód A . ;
.Tia^,rJb.
ládd- egybe illeni, megegyezni:
lad'aj békülő A.; Jia,a,iiTb.
ladna jó, illő E . (Mdt. 3 8 2 ) ;
jia^Ho.
lastdnd menyét (schneewiesel) E;
Jiaciía.
lastdnd fecske A . ; jracTOliKa.
lapas, dim. lapaskd k u n y h ó A . ;
jmőast.
lavka bódé, árúsbolt. M.; jiaBKa.
lavsnaj boltbeli, boltban vásárolt
A.; jiaBoqHbiíi.
leka meritő edény A . ; jieüKa
(giesskanne, wasserschaufel).
lemta n é m i - n e m ű fej disz A . ;
jieHTa (szalag).
li (kórdőszócska).; JIH.
lica, licd személy M , ; bilije,
Jlim,0.
lotka csónak E . (Mdt. 4 0 3 ) ;
jio^Ka.
loskit folt (ílick, lappén) A.; JIOCKyTT>.
lukdvindaj
r a v a s z ; ördög A.;
jiyiíaBHM.
Inga rét M ; lugd A . ; jiyn>.
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Egy példánk van arra is, hogy a moksa-mordvin nyelv
orosz szókról elvont képzőt eredeti mordvin alapszón alkalma
zott: kalgun «hazug ember, kérkedő (lügner, xBacTyirL)» E.
Ugyanis -un végű nomen actoris, mely külömben a mordvinban
nem található, elég van az oroszban, pl. xBacTyirL kérkedő (ige:
XBacTaTh kérkedni); ötryH'b futó, láufer (őiraTL futni); rOBOpynt
fecsegő, schwátzer (roBopiiTb szólni, beszélleni); CBHCTyHL fütyölő,
pfeifer (cBHCTaTh fütyölni); Bi^yHt jós, varázsló (B^axB tudni,
v. ö. finn tietaja) stb.; lásd : Miklosich, Vergl. Grammatik der slav.
Sprachen II, 141. 142. 1. («Suffix uni,))). Az erza-mordvinban
csakugyan elé is fordulnak (Wied.-nál) : vedun (Bt^yHi)), dristim
«stössig» (orosza?), bl'adun kurválkodó, hurer (ószláv ŐJISCTH, praes.
1. 6jifl^,y errare, scortari); alakilag ezekhez méghozzácsatlakozik a
gorbun púpos ember (rop6yHT>, mely a moksában is megvan: korbin), meg pezgun v. pizgun fecske ( = mdM. pizgata). — A kiilgunnak mordvin alapszava megvan a kalgetne- «hazudni, csalnia
igében.
A fentebbi Szójegyzékben és Függelékben foglalt orosz kölcsönszók közt meglghetős számmal van i g e is, összesen 60, tehát
mégis jóval kevesebb mint a mennyit az erza-mordvin fogadott
el (Wiedemann szótárában ilyen ige 157 van fölvéve). Az orosz
igék átvételében a moksa-mordvin nyelv többféle eljárást követett:
a) Olyan orosz igéknek, a melyeknek néhány alakjukból
(jelesen az infinitivusból és a praöteriumból) a-végű tőjük válik ki,
a moksa minden toldás nélkül ezen tőjüket vette át, pl. torgova- =
or. torgova-i \ni., torgova-l praet. (de ind. pra-s. 1. torgnju, 2. torgujes, 3. torgujet stb.). Ilyenek a következők: atkaza-,ad'ela-, obiia-,
torgova-, dobivá-, zavidova-, nadia-, naruga-, podmoga-, posabHa-,
prima-,fat'a-, vorova-, robota-.
b) Orosz igetőket, melyek az infinitivusból i vógvocalissal
válnak ki (pl. ladí-t', slu$i4), megtoldott a-val, az i tővéget vagy
jésítéssó szorítván össze vagy teljesen elejtvén: pl. láda-, trazna-,
spóra-, sluéa-, pribava-, vera-, ufada-.
c) A kifejtett orosz igetőt még-íida (azaz frequ. -nd+a) kép
zővel toldotta meg, részint az orosz igető vég i-jenek változtatá
sával együtt; pl. kajanda-, kstinda-, gavenda-, cajenda-, tocinda-,
divanda-, südmda-, spovedinda- (nciiOBiyja-TL), navozinda-, sluzinda-, svatinda-, pribavínda-, primandd' (v. ö. prima-), blagoslo27*
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vinda-, veselenda-, verinda- v. veranda- (v. ö. vera-), meranda-, mirinda- v. miranda-.
d) Az orosz igetőt megtoldotta -dinda képzővel (=-d + nda;
a -d elörészben a denominativ -d igeképzőt ismerhetjük föl, te
kintve, hogy a magyar nyelv is -l meg a finn nyelv -d [ da, -dd,
illetőleg e helyett -'a, Vt] denominativ képzővel szokott idegen
igetöket áthonositani; pl. prédiká-l, finn tienaa- e h . tienada- =
svéd tjena dienen, verdienen). Ilyenek: kapddinda-, kavadinda-,
kistedinda- (v. ö. kstinda-), kleidinda-, gul'ádinda-, gresidinda-,
cuvanidinda-, dubidinda-, dumddinda-, staradinda-,
stroidinda-,
smedinda-, penddenda-, pirnddinda-, pilidinda-, posnddinda-, pozdrabtddinda-, putddinda-, puledinda-, pravidhida-, bo£idinda-,
boltádinda-, faledinda-, vencadinda-, miridinda- (v. ö. mirinda-),
musedinda-, risidanda-.
A mordM. lukavindaj tkp. nom. agentis lukdcinda- igétől;
ennek pedig alapja az ige gyanánt vett or. lukav- (jiyKaBHÍi, praed.
alak jiyKaBi>) névszó; szintígy van a moksa Mátéban aziranda«uralkodni*) azir «úr» mellett. Egy másik ilyen igének látszik
frequ. -kéne képzővel, vazatksne- (or. BoacaTHü) ; de talán inkább
az or. npo-BO»;a-Tb «geleiten, begleiten» ige szolgáltatta a vazaalapszót, melyhez azután még a mord. -d képző is járult (va£ad-ksne-J.
Különös alakú ez i s : parotsa- «birkozni» (mdE.is: borotsa-).
Úgy látszik, hogy itt egyszer az orosz infinitivus reflexív névmásával (ca: őopoTB-ca) együtt vétetett át; vagy pedig a -ísa-ban a
-d denominativ 4- -s frequ. képzőt láthatnék ?
Összerántott alaknak mutatkozik spovedinda- (A.) mellett
spovenda- (Máté), mert az orosz ucnoBB^a- igetőnek végszótagját
(-da) enyésztette el. Vájjon lehet-e ehhez képest rövidebb -nda
végű alakokat (c. alatt) teljesehb -dinda-íélokh&l rövidűlteknek
tartanunk, pl. kstinda-«keresztelni)) (Mát.) ebből: kistedinda- (A.) ?

B. J.

A VEPSZ NYELVRŐL.
Az összes finnséget nyelvre nézve két fődialektusra szokták
osztani: a k a r j a 1 a i-ra meg a h á m é i-re (finnül: karjalainen és
hamaldineii). Az utóbbihoz a nyugoti (délnyugoti) Finnország
nyelvén kivűl tartoznak még : a v ó t (vatjalainen) nyelv Ingermanlandban, az é s z t (virolainen) nyelv Észtországban, a l í v (liivilainen) nyelv Kurlandnak éjszaki partján néhány faluban, meg a
Eigai öböl keleti partján Salis mellett, — és a v e p s z (vepsdlainen) nyelv az Onega-tó délnyugati mellékén, Petroszkoj városá
tól délre, a soksa-i, soltjárv-i stb. egyházközségekben ; továbbá :
délibbre az Ojat-folyó mellett a Bjelozero felé, és végre éjszakabbra
Pvhájárvi egyházközségben az Olonecz és Petroszkoj közti országút
mentében, Mundjár v-ben Petroszkrjtól éjszakra, Viidana-ban Sununsuu-ban, Kaskana-ban, Metsuoiniemi-ben, Priásá-ben, Járventaguinen-ben, a Kendjárv nyugati falvában, Tiudie-ban és a Pálljárv partvidéki falvaiban.
Az onegai vepsz nyelvet Ahlqvist ismertette : Anteckningar i
Nord-Tschudiskan. Helsingfors, 1859; az ojatit Lönnrot: Om det
Nord-Tschudiska spráket. Helsingfors, 1853 ; az éjszakit Genetz :
Vepsdn pohjoiset efujoukot. (Kieletdr 1872. IV. és V. füzet.) Az ál
taluk közlött nyelvtani vázlatok és szövegek alapján fogom a vepsz
dialektust a következőkben ismertetni.

H a n g t a n i tekintetben a vepsz nyelv legfeltűnőbben tér el
a finn irodalmi nyelvtől abban, hogy hogy a h a n g z ó - i l l e s z 
k e d é s teljesen hiányzik belőle, mint a következő példák mutat
ják : paivaks : finn paivaksi napra, nappá | söda: f. syöda enni |
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küzuiba: í.kysyivdt kérdezték | pidab: f. pitdd kell | tanná: f. tdnne
ide | ndgob: f. ndkee lát | kdvnb: f. kdy jár | eldda: f. éíoa élni |
hüva f. /i?/ra jó J sötan: f. syötdn etetek | mdnob : f. mence megy,
— stb. Pyhájárvi-ben azonban Genetz följegyzése szerint a hangzó
illeszkedés majdnem teljes épségében van meg; csupán az l előtt
álló magas hangzó lesz némelykor mélyhangúvá, pl. kiiU'al: f. kylIdltd eléggé.
Mint a felhozott példákból látható, a hangzó-illeszkedés nem
csak annyiban romlott meg, hogy magashangú szótőhöz mélyhangú
ragok és képzők járulnak, (pl. eld-da), hanem az is előfordul, hogy
a szótő első tagjában magas hangzó van, a másodikban pedig
mély. Ez — Lönnrot szerint (30. 1.) — leginkább akkor látszik
előfordulni, mikor az első szótag hangzóját közvetetlentil több
mássalhangzó követi. Azonban, teszi hozzá Lönnrot, ily esetekben
a mély hangzók nem hangzanak egész tisztán, hanem úgy, hogy
az a, o, u kissé a, ö, y felé hajlik, még pedig néha annyira, hogy
az ember nem tudja, a magas vagy a mély hanghoz áll-e közelebb
az a középhang. A hangzó-illeszkedés megromlása, illetőleg a
magas hangzóknak átmenete mélyekbe egyébiránt könnyen meg
magyarázható és érthető. Az a és a hangok legközelebb állanak
egymáshoz a hangsorban és hazánk egyes vidékein is, mint pl.
Dunán túl, oly nagyon nyiltan ejtik az d (e)-t, hogy majdnem
ti-nak (rövid á) hangzik. Éppen így van a finn nyelvben is, és így
semmi különös sincs abban, hogy az d sok esetben valóban átment
a ba. Az o és ö közt közvetítő hang az e (észt írásmód szerint o),
mely legsűrűbben az észt nyelvben fordul elő, de a vót-ban és a
vepsz-ben is található; pl. vót: oli: f. oli vala | ant&i: í. antoi
ada | vetab : f. ottaa vesz || vepsz vei (a szintén előforduló voi mel
lett) : f. voi -hat | tahtoi (és tahtoi): f. tahtoi akara | mfiletein: f.
mieletöin esztelen, stb. Végre hogy az u és ü között is van termé
szetes átmenet, azt mutatja pl. a svéd nyelv, melynek u-val jelölt
hangja az u és ü között áll.
Egyébiránt a hangzó-illeszkedés hiánya, illetőleg fogyat
kozása nemcsak a vepsz nyelvnek jellemző sajátsága. A hangzó
illeszkedés a finn dialektusok közül csak a szuomiban, az oroszkarjalaiban és a dorpati észtben van meg épen; a vepszen kivűl
hiányzik a lívben, vótban és a revali észtben is.
De nemcsak abban nyilvánul a vepsz nyelv előszeretete a
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mélyhangúság iránt, hogy a magashangú szavak képzőinek és rag
jainak magas hangzóját szívesen cseréli föl mélylyel, hanem abban
is, hogy sokszor a szónak tőhangzóját is mélyre változtatja. Ez Genetz szerint leginkább akkor történik, mikor a szó oly mással
hangzóval kezdődik, mely palatalizálcdhatik ; ilyenkor a magas
hangú tőhangzó helyébe mélyhangú lép, és a kezdő mássalhangzó
palatalizálódik pl. iav£: f. taysi tele | úd: f. tállá ezzel.
Másik jellemző sajátsága a vepsz nyelvnek, hogy a r ö v i d
ö n h a n g z ó k a t kedveli és a finn irodalmi nyelv hosszú hangzói
helyett sokszor rövideket ejt,1) pl. sadihe: f. saatiin kaptak | mai:
f. maalla földön | pále : f. pádlle fölé | pá : f. pad fej | su : f. suu \
jánud: f. jáányt maradt. Úgy szintén diphthongus helyén is sok
szor áll az onegai és ojati nyelvben rövid önhangzó, pl. rosteh: f.
ruoste rozsda | söb : f. syö eszik | joda: f. juoda inni | homenn f.
huomenna holnap | mehet; f. mieheltd férfitól | völ: f. vielá még |
sötad : f. syötdt etetsz | kolen: f. kuolen meghalok | nor: f. nuora
zsinór.
Ebben a vepsz nyelv egyezik az észttel, mely szintén szereti
a rövid önhangzókat, pl. rikkal: f. rikkaalla gazdagnak | kinni: f.
kiinni erősen tartva (fest) | rohi : f. ruoho fű. A finnországi tájnyel
vek némelyikében szintén váltakoznak rövid önhangzók hosszúk
kal; így pl. déli Pohjanmaaban: tytyá megelégedni (irod. tyytyá) \
pyhkid törülni (pyykkid) \ kdrmes kigyó (kdárme).
Megemlíthetjük itt egyúttal még azt is,' hopy más dialektu
sok meg a vepsz nyelvvel ellenkezőleg inkább a nyújtást kedvelik,
és hosszan ejtik azon önhangzókat, melyeket a finn irodalmi nyelv
röviden ejt. így pl. a lív nyelvben; pitkaa: f. pitkd hosszú |
pfituuks: f. petos csalás, árulás | laaiska: f. laiska lusta \jaalga f..
1

) «A hosszít önhangzóknak, valamint az ie, uo, yö diphthongusok•
nak, mely utóbbiak rendesen átmennek ee, oo, öö-he, a vepszben oly hatá
rozatlan hosszúságuk van, hogy n y i l t s z ó t a g b a n inkább röviden, mint.
hosszan h a n g z a n a k ; . . . de ha a szótag zárttá lesz, akkor a hosszúság tisz
tábban hangzik.)) L ö n n r o t (31. 1.) Véleményünk szerint azomban a
hosszúságra vagy rövidségre nézve semmi szabályt sem lehet felállítani,
legfeljebb annyit mondhatni, hogy önhangzó-rövidülés l e g i n k á b b nyilt
szótagokban fordul elő ; mert bizony elég eset van arra is, hogy zárt szótag
beli önhangzó megrövidült, másrészt meg, hogy nyilt szótagban is meg
maradt a hosszú önhangzó.
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jalka láb; — vagy az isojoki-i dialektusban (Finnországban) : aakkuna: f. akkuna ablak j kukkoo: f. kukko kakas, stb.
Visszatérvén a diphthongusok rövidülésére, újra ismételjük,
hogy ez az onegai és ojat-melléki vepsz nyelv sajátsága, mert az
éjszaki vepsz ellenkezőleg kedveli és megőrzi a diphthongusokat,
sőt pl. Viidanaban a finn aa, cici helyett no, ie-t ejtenek, pl. muoilmas: f. maailmassa világon \ piel: f. paállci fölött; ós másutt is
akadnak egyes ilyen esetek.
További sajátsága a vepsz nyelvnek (de csak a délibbnek) az,
hogy diphthongus helyett néha h o s s z ú ö n h a n g z ó t ejt, pl.
moodot: f. muodot alakok | noor: f. nuori fiatal | hoomniine : f.
huomeinen holnapi. Ez azonban nem történik oly általánosan, mint
pl. az észt nyelvben, hol az ie, uo, yö diphthongusokat közönsége
sen ee, oo, öö-nek ejtik, mint: mees: f. mies ember | noor: f. nuori
fiatal | öö: f. yö éj. Szintígy van a vótban is, pl. mees: f. mies \
tee: f. tie út j oono : f. huono rossz j sööttdci: f. syöttdd etetni | möö :
f. myöten mentében. Ilyesmi a finnországi dialektusokban is talál
ható; így pl. az isojoki-i dialektusban ai, ei,1) oi, ui, yi, ai, öi he
lyett aa, ee, oo, uu, yy, ad, öö-t ejtenek (csak az első szótagban
marad meg a diphthongus), pl. havaatten: havaitsen észreveszek ;
taloos: taloissa házakban, stb., hasonlóképen déli Pohjanmaaban
(kivált kölcsön vett szavakban), pl. vooro-kausi: f. vuoro-kausi nap
(24 óra) | köökki: f. kyökki konyha j nööri: f. nyöri zsinór, stb.
Éppen az ellenkezőt találjuk a karjalai dialektusban, mely inkább
a diphthongusokat szereti, és aa, ad helyett oa, ed (öd)-t ejt, pl.
oaldo: f. aalto hullám J oarreh: f. aarre kincs | edni: f. adni hang.
A s z ó v é g i r ö v i d ö n h a n g z ó k (a, d, i, o) mint a leg
több dialektusban, úgy a vepszben is a legtöbb esetben elkoptak
már, pl. uks : f. uksi ajtó | vald: f. valta hatalom | silm : f. silmd
szem | vil: f. villa gyapjú | tdiis : í. tdysi tele | suur: f. suuri nagy |
vei: f. véli testvér | tühj: f. tyhjd üres, szegény | vanh : f. vanha
öreg | ak: f. akka asszony | ndlg: f. ndlkd éhség | aiv: f. aivo agy |
MTV : f. arvo becs, érték.
Most térjünk át a m á s s a l h a n g z ó k r a .
A háméi dialektusokról általában meg lehet jegyezni, hogy
*) A vepszben az ei néha «y-be megy át, pl. lijb v. leib : f. leipii
kenyér | tijle v. teile: í. teille nektek.
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bennük a m á s s a l h a n g z ó - g y e n g ü l é s vagy teljesen hiány
zik, vagy pedig nem fejlődött ki annyira, mint a nyugati-finnben és
különösen a karjalaiban; pl. vót: nahgatta : f. nahatta bőr nélkül;
lív (itt mássalhangzó-gyengülés alig is fordul elő): jaalgad : f. jalat lábak; észt izandal: f. isdnndlla gazdánál | abiks: f. avuksi
segítségül, stb. Külömben még magában a finn irodalmi nyelvben
is lehet némi ingadozást észrevenni, legalább a k gyengülésénél,
mert ez néha h után gyengűletlenűl marad ; pl. tuhka hamu : gen.
tuhan (tuhvan) és tuhkan \ vihko füzet: g. vihon és vihkon | lahko
osztály, párt: g. lahkon | nahka bőr: g. nahan és nahkan (Agricolánál: tuhgan, lahgosta).
Az onegai és ojat-meliéki vepszben a m á s s a l h a n g z ó 
g y e n g ü l é s majdnem teljesen hiányzik, mint a következő néhány
példa világosan mutatja: andad: f. annat adsz | enambaks f. enemmdksi többre, többé | ambun: f. ammun lövök | ühten: f. yhden
egynek | tahtod: f. tahdot \ ei ndgu: f. ei ndy nem látszik | ligaks :
f. liiaksi túlságosan J velgad, völgad: f. velat adósságok | Ingen : f.
luen olvasok | tegen : f. te'en teszek | poigale : f. pojalle fiúnak, stb.
Azomban némi nyoma mégis van a mássalhangzó-gyengü
lésnek, mert néhány példa van rá, hogy a tt szótagzárás következ
tében t-vé rövidül, pl. nom. hűlhet fürdő (tő: külbetti) illat, kiilbettihe, de iness. külbetis és acc. kidbetin. — Az éjszaki vepszben a
kk, pp, tt, tts hangzó után k, p, t, ts-xé gyengül oly szótagzárásnál,
melyet nem a rag -/i-ja, a többesi, praeteritumi, conditionalisi i,
vagy az -ise, -oi. -aida képzőbeli i eszközöl, pl. rikko- eltörni: fá
kon | loppu vég: lopni | bohatta gazdag: bohatal \ inettsd erdő:
metsds, metsas.
Föltűnő sajátsága a vepsz nyelvnek továbbá az is, hogy a
szóközépi kemény explosivák (k, t, p) helyett igen gyakran lágya
kat (g, d, b) ejt, pl. oiged: f. oikea igazi | maged: f. makea édes |
jogehe: í.jokeen folyóba | pagenemai: f« pakettemmé menekülünk |
lazged: f. lasket bocsátasz ||féi<£.' f. teitd titeket | andad : f. annat
adsz | pidab: f. pitdd kell || leib: f. leipa kenyér | abu: apu segítség, stb. Megtaláljuk ezt a sajátságot az észtben is, mint: tegema : f. tekemddn tenni (illat.) | tiib r f. siipi szárny j pada: f. pata
fazék.
A p a l a t a l i z á l t h a n g o k , melyek a finn irodalmi nyelvben nem találhatók, elég sűrűn előfordulnak a vepsz-ben, még pedig
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a következők: d', t', l', n, pl. teid'e: f. teiddn tiétek | t'dhta : f. tdhden
miatt, -ért | rídhtais: f. ndhtdisiin láttatnék | ol'e: f. ole légy stb.
Ezen palatalizált hangok valószínűleg az orosz nyelv befolyása
alatt keletkeztek, mely igen nagy hajlandósággal bír a palataiizálásra. A vepsz-ben leginkább magashangú önhangzót (kivált i,
e, d-t) megelőző mássalhangzók palatalizálódnak. Azomban magá
ban a vepszben is észre lehet venni ingadozásokat és eltéréseket:
az Onega melléki vepszek' sokkal inkább kedvelik a palatalizált
mássalhangzókat, mint az Ojat-mellékiek, s az ottani d', t, ?í-nek
az utóbbiaknál sokszor palatalizálatlan d, l, n felel meg, pl. Onegamellékén: teid'e, ol'e, mdne (i. teiddn, ole, mene) — Ojat mellékén:
teiden, ole, mdne. — Némelykor, kivált szókezdő mássalhangzók
nál annak következtében áll be jésítés, hogy az utánuk következő
ie diphthongus első része nagyon röviden hangzik, pl. mtéhed : f.
miehet | m-files : f. mielessá | k{elenikad : f. kieliniekat | üt ab : f. tietdd WjJidsta: i.pddstd (karj.pe«stá). (A szókezdő vepsz «-ről 1. bő
vebben: Budenz, Über die Verzweigung d. ugr. Spr. 14. 1.)
A d' hang az éjszaki vepszben nem mindig a d-nek palatalizálódása, hanem sokszor a j-neh erösbülése folytán is állt elő, még
pedig a szó elején és belsejében egyaránt, pl. d'dlgimai végre:
v. ö. f. jdlke | d'itoste: f. juosten futva | hard: f. harja sörény. (V. ö.
a magyarban : jönni — gyünni \ járni — gyámi \jó -—• gyógyul.) Az
onega-melléki vepszben is gyenge d előhanggal ejtik a j-t, pl.
djdrv: f. jarui tó, de ez a hang-árnyalat Ahlqvist szerint nem ér
demli meg a külön megjelölést.
Ezenkívül a finn írod. nyelvben elő nem forduló hangok
közül található még a vepsz-ben : / , z, s, c pl. raffan, rahfan : f.
rahvaan népnek || kdzi: f. kosi kéz | kazvab: f. kasvaa nő | azia:
f. asia dolog, ügy || mise hogy | ndhtais (1. fent.) || kiéer, kacér: f.
kitkera, katkera keserű.
Az s egész rendszeresen változik á-vé, ha elölte i vagy egy ivégű diphth ngus áll (mise,taivhaliises, sinahohois, hvaalitais, kitetais, j^agisen, t'edaisj ; ez esetben a ts, ks szintén ti, ks-re változik
(itseis, peiteitsi, pühitaiks, siks.) Ezen változás rendszerességót leg
jobban lehet észlelni az inessivusnál és a translativusnál, melyek
nek ragja -s és -ks, a többes számban azonban (megelőző i befo
lyása alatt -s és -ks: sing. inas, maks (f. maassa, maaksij, plur.
mais, maiké (f. maissá, maiksi).
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A szóvégi n szeret elkopni, bár nem oly általánosan, mint az
észtben, pl. mezjaine : f. mehildinen méh j meid'e : f. meidan miénk |
peitoliine : f. peitollinen födött, elrejtett. A vótban szintén sokszor
elvész a szóvégi n, de pótló nyújtást hagy maga után, mint: minuu: f. minim enyém | uhsee: f. uksen ajtót | nimee : f. nimen ne
vet | meeliee: f. miehen embert, férfit.
Lönnrot (32. 1.) és Ahlqvist (73.) még egy sajátságos hang
változást emlitenek, mely mind az Onega-, mind az Ojat-melléki
dialektusban előfordul. T. i. ha az l közvetetlenűl az első szótag
önhangzója után áll, s egy másik mássalhangzó követi, akkor ?;-nek
hangzik, pl. sildane hid :\ sivdane | solni csomó: sovm | sulg toll:
suvg. Ha a megelőző önhangzó a vagy e, akkor ez átmegy o ö-be:
valgtus fehérség : vovgtus \ peld szántóföld : p'óvd.
Nagyon általános az onegai és ojat-melléki vepszben a szó
összevonása is, mely abban áll, hogy ha a szó képzők vagy ragok
által meghosszabbodik, a tő véghangzója kiesik, ha csak az így
összekerült mássalhangókat ki lehet ejteni, pl. kalHis drága : gen.
kalhen \ isiim ülök : istta (v. istuda) ülni \joutsen hattyú : g. jousnen J kainol hónalj: g. kainton \ kudam holdvilág; g. kuudman \
kyynd'el köny: g. kyyndlen \ kásken parancsolok: inf. kdstta v.
kaskta \ paimen pásztor: g. paimnen | tahktan köszörülök: e h.
tahkadan \ armas hedves : g. armhan \ kurdié süket: g. kurdhen |
lühteh lék: g. Idhtken. Az északi vepszben ilyen összerántások nem
fordulnak elő, csak egy-két szóban, pl. santalt: f. sanotaan mond
ják (Viidana), mille: f. min(u)lle nekem (Sununsuu).

Most áttérvén a n é v s z ó r a , lássuk legelőször is a s z ó k é p 
z é s t . A vepsz nyelv különösen kedveli a d i m i n u t i v u m ó 
k a t, s ezek képzésére leggyakrabban alkalmazza az <.ude, nom.
<ud (finn <ue, ye, n. <.ut, yt) képzőt: südaimiide (n. <.ud) : f.
sydame szív | poignde: f. poika fiú | kivude : f. kivé kő | koorude f.
koore héj \jcirvude : f. jdrve tó | kaskude : f. kaske irtásföld.
Ezenkívül igen szokott diminutiv képző még az <ise, éjsz.
vepsz <cize, ise) nom. < m e (f. <:ise, n. inén): akaise; f. akka
asszony | hargaise: f. harká ökör. — Továbbá egy másik diminu
tiv képzővel összetéve : -koise, -kaise (n. -koine, -kaine) : kidakoise :
í. kyld falu | norikaise: f. nuorukaise ifjú.
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Ritkább dimin. képző az -i, melynek a nyugati finnben már
csak némi nyoma van meg: reboi (éjsz. rebuoi): f. repo róka | ku
kái : f. kukko kakas.
A f. -hise, -Hise nom. poss. képzőnek i-je a délibb vepszben
meg van nyújtva: -hise, -llise fa. -hine, -ülne): vigahise: f. vikaise
hibás | edellUe: f. edellise előbbi j peitolise: f. peitollise titkos.
A -hse képző első tekintetre a -kse diminutiv képző változa
tának, s így az -ise eredetibb alakjának volna tartható; azomban az
s egy megvolt i-re enged következtetni (]. fent) s így valószínű,
hogy a -hse képző -hise-h'ól ( = f. -hise) vonódott össze a már leírt
módon: humalahse (n. -hne): f. humaJaise részeg | jumalahse : f.
jumalise istenes | kibedahse: f. kipeá beteg.
A nomen abstractum képzője a délibb vepszben <.use (nom.
<.us), az éjszakiban <.ude, üde (nom. <m, üs) (f. <.ute, yte v.
<aute, <L.yyte, nom. <us, ys, uus, yys) : siivuse: f. syvyyte mély
ség | selgtuse (*selgeduse) : f. selkeyte világosság | leveduse: f. leveyte szélesség | marguse : f. márkyyte nedvesség. Ejsz.: hüvüde:
(n. hüvüsj : f. hyvyyte jóság | pidude (n. pidus): f. pituute hossza
ság. — Ajaloduse «fráckhet, arczátlanság» szó valószínűleg a -da
képzős melléknevek analógiájára készült, jalo-tói. — Előfordul,
úgy látszik, a délibb vepszben is az <.ude alak (mely kétségkívül
eredetibb, mint az <.use), csak az a baj, hogy az <.ude alakra
nem találtam több példát egynél: hüvude = i. hyvyyte jóság (Ahlqvistnak Murteiskirja-jában ; de ugyanő az AntecknÍ7igar-hanhüvuse
alakban hozza föl a «jóság» szót).
Az éjszaki vepszben használatos még : -ttsu, pl. hebottsu kancza: hebo ló | gurbatisu púpos-hátú: gurba púp.
A d e v e r b á l i s névszóképzések közt legfontosabbak a -da
és a -ge képzős n o m e n v e r b a 1 é k, melyek a megfelelő finn sza
vaknak teljesebb alakjait tüntetik föl.
-da: korgeda (n. korged): f. korkea magas | valgeda: f. valkea
fehér | sagcda ;• f. sakea sűrű | lageda: f. lakea sík.
-ge, eredetibb alakja a f. -he nomen actionis képzőnek: sidege (n. sideh) : f. sitehe, sitee (n. side') kötelék | puhege: f. puhehe,
puhee (n. puhe^ beszéd.
Egy kölcsönvett képzője is van a vepsz nyelvnek: az orosz UHUT, <
(-nik), mely névszókhoz járul: liha-nika (n. -nik) mészáros | kalaniku (n. -nik) halász | kfilenika (n. -nik) fecsegő | abunika (n. -nik)
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segéd || Éjsz. vepsz -úikka, -nikkd fnom. -nikk) : meténikka vadász |
páivnikka napszámos. — V. ö. finn -niekka.
,
;

Névragozás.
A c a s u s - r a g o k következők:
Nom.
Acc.
Gen.
Instr.
Ess.
Part.
Transl.
Comit.

Abess.
Prolat.
Iness.
Elat.
Illat,
Adess.
Ablat.
Állat,

— ; tb. -d (t) : f. -t.
-n: f. -n; tb. -d (t) : f. -t.
-n: f. -n: tb. (Onega mellékén) -ide; (Ojat mell.) -idén;
(éjsz. vepsz) -in, -idén.
-n (csak adverbiumokon fordul elő, pl. éjsz. üksin egye
dül | d'alguoin gyalog.,)
-nn; éjsz. -na, -na, -n : f. -na, na.
-d (t), -da, -da: f. -ta, -ta; -a, -a.
-ks; tb. rendesen -ki: f. -ksi (-kse).
(a délibb vepszben nem fordul elő; az éjszakiból is csak
egy példát hozfölGenetz: kaikkineh: f. kaikkineen min
denestül.)
-ta; az éjsz. vepszben suffixum előtt -tta, -ttd: f. -tta, -ttd.
-tsi (csak adverbiumokon és postpositiókon fordul elő, pl.
siritsi, éjsz. tsarattsi: f. sivutse mellett el.): f. -tse.
-s, -s : f. -ssa, -ssd.
-s, -s: f. -sta, -std,
-he,-ha,-hu;
éjsz. -h, -i, -u, -ze vagy pótló nyújtás: f.
-sen, -h-n, -'-n.
-I; éjsz. -II (suffixum előtt -lla): f. -lla, -lld.
-I; éjsz. -II (suffixum előtt -lla): f. -Ita, -Itd.
-le, -l; éjsz. néha -lle is : f. -lle.

A mi az inessivus és elativus egyformaságát illeti, megem
lítjük, hogy a vót dialectusban st helyett sok esetben ss-t ejtenek,
pl. vassaa: f. vastaan ellen | kidlass: f. kullasta aranyból. Való
színű tehát, hogy a vepsz elativusi rag is így származott a teljes
alakból: -sta, -st, -ss, -s. Az éjszaki vepszben még elő is tűnik az
-ss alak, mikor a seóhoz suffixum járul: itsessdh: f. itsestddn ma
gából. — Megjegyezhetjük mellesleg még azt is, hogy az elativus
és inessivus ragja a suojárvi-i dialektusban is egyforma, t. i. -s, -z,
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ritkábban : -ssa.1) S ugyanott egyezik az ablativus ragja is az adessivuséval (vagy allativuséval), mint a vepszben, csakhogy Suojárviben még a teljesebb alakot találjuk ; suolla : f. suolta ; suollen :
f. suoltani.
Hogy az elativust és ablativust megkülömböztessék a hason
alakú inessivustól és adessivustól, a vepszben sokszor a pai v. pai
(ójsz. v. piei, piai) névutót adják az előbbiekhez, pl. mas-pai föld
ből | pul-pai fától. — Az illativushoz is járul gyakran egy névutó :
sai (éjsz. suoe), mely azonban semmi értelem-módosulást nem esz
közöl. Az előbbit Lönnrot a f. pain-vel, az utóbbit pedig a f. saakkaval egyezteti.
A többes-számi genitivusban mindig az -ite (vepsz -ide) kép
zős tő használtatik, és az -ide soha sem gyengül -Ve (-je)-vé mint
a finnben, sem pedig -itte-yé nem erősbödik; vepsz sildedé: í. sü
tőjén | kalőid'e: f. kalojen.
E a g o z á s i p é l d á k (az onegai dialektusból:
Sing.
1. Tő:
Nom.
Acc.
Gen.
Instr.
Ess.
Part.
Transl.
Comit.
Abess.
Prolat.
Iness.
Elat.

ma
ma föld
man
mán
—
mann
mad
maks
—
mata
»
mas
mas

Plur.
mad, ma' de, mai.
mad
mad
maidé (ojati: maidén)
—
mainn
maid
maiké
—
maita
—
mais
maié
•

*) Éppen ellenkezőleg, elativusi alakja van az inessivusnak a csere
miszben, pl. Jcudoéto, -éta (eredb. -éno, -éna helyett) otthon ; olaéte, -éta város
ban. Van erre eset a mordvinban is: onsne és onsto álomban; éista, ciste
napon. (V. ö. m. disznó ós disztú.) Az ójsz. lappban szintén -st az iness.
ragja, rníg a déli lapp az eredetibb -sne alakot tünteti föl. Az sn — st vál
tozás a török (jakut, kirgiz) nyelvekben is gyakori.
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Illat.
Adess.
Ablat.
Állat.

maha x)
mai
mai
málé
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maihe
mail
mail
mailé

2. T ő : sulga
Nom. sulg toll
Acc. sulgan
Gen. sulgan
sulgann
Ess.
Part. sulg ad
Transl . sulgaks
Abess. sulgata
Iness. sulg a s
Elat. sulgas
Illat. sulgha
Adess. sulgal
Ablat. sulgal
Állat. sulgale

sulgad, sulgid'e, sídgi.

3. Tő: kala
Nom. kala hal
Acc. kalan
Gen. kalan
kalanii
Ess.
Part. kalad
Transl . kalaks
Abess. kalata
Iness. kalas
Elat. kalas
Illat. kala)h a
Adess. halai
Ablat. halai
Állat. kalale

kalad, kaloide, kaloi.
kalad
kalad
kaloide
kahinn
kaleid
halóiké
kal&ita
kaleis
kalöii
kahihe
kaleil
kaloil
kaleile.

sídgad
sulgid'e
sulginn
sulgid
sulgiks
sulgita
sulgis
sulgis
sídgihe
sulgil
sulgil
sulgile

x
) Illat, alakok az éjsz. vepszböl: muah : f. maahan földbe | pilvee :
f. pilveen felhőbe | láhtegei : f. lahteesen forrásba | Miau ; f. kylaan faluba;
pattéaJiaze : f. patsaasen
szoborba.
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4. T ő : valgeda, korgeda
Nom.

valged világos
korged magas
Acc.
valgtan, korttan
Gen.
valgtan, korttan
Ess.
valgtann, korttann
Part. valgtad, korttad
Transl. valgtaks, korttaks
Abess. valgtata, korttata
IQ6SS }

FI ni " í
Illat.

va

tytas> korttas

valgtaha, korttaha

. , , , ' VtY/ií/íaZ, korttal

valgtad, valgtide, valgti; korttad,
korttide, kortti.
valgtad
korttad
valgtad, korttad
valgtide, korttide
valgtinn, korttinn
valgtid, korttid
valgtiks, karttiks
ralgtita, kortita
valgtis, korttis
valgtihe, korttihe
valgtil, korttil
valgtile, korttile.

Állat,

valgtale, korttale

5. T ő :
Nom.
Acc.
Gen.
Ess.

lindu
Und madár
lindun
lindun
lindunn

lindud, lindid'e, lindi
lindud
lindud
lindid'e l)
lindinn stb.,

0. Tő :
Nom.
Acc.
Gen.
Ess.

láhtege
lahteh lék
lahtken
lahtken
láhtkenn

láhtked, láhtkid'e, láhtki.
lahtked
láhtked
láhtkid'e
lahtkinn stb.

7. Tő:
Nom.
Acc.
Gen.
Ess.

armaha
armas kedves
armhan
armhan
armhann

armhad, armhide, armhi.
armhad
armhad
armhide
armhinn stb.

*) A tövégi u az onegai vepszben a rákövetkező t-vel hosszú i-vé olvad
össze; az ojatiban megmarad.
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A c o m p a r a t i v u s képzője -mba (nom. -mb). A superla
tivus úgy képeztetik, mint az oroszban, t. i. a sami (or. caMwfi) szó
tétetik a positivus elé, pl. sami kuiv legszárazabb; ámbár úgy lát
szik, hogy az -imba képzős superlativus sem egészen ismeretlen,
legalább az ojat-melléki vepszeknél, pl. tobjin (tő: tobjimba legna
gyobb. Az éjszakiaknál -ima képzőjű superlativusok fordulnak elő,
pl. nuorimale: f. nuorimmalle a legifjabbnak. Az -ima kétségkivűl
eredetibb -imma, és továbbá -imba-ből való.
A s z e m é l y - n é v m á s o k a délibb vepszben: mina én,
sina te, han ő; mb mi, tö ti, hö ők. Ragozásuk:
Sing.
Nom. mina, sina, han
Acc. mintán, sinuis, haneze
Gen. minuin, sinuis, haneze
Ess. minunain, sinunais, hdnenaze
Part. minddin, sindáis, hdndaze.
Transl. minuksein, sinukseis, hdnekseze.
Abess. minutain, sinutais, hanetaze.
Iness. )
, ..
yminusam, sinusais, hanesaze.

Elat. í
Illat,

minuhuin, sinuhuis, hdneheze.
' ymilain K(minain),
silais, hdnelaze.
y
Ablat, í
Állat, miiéin (minein), sileis, hdneleze.
Plur.
Nom. mö, tö, hö.
Acc.
meidemoi, teidetei, heideze.
Gen. meidemoi, teidetei, heideze.
Ess.
meinamoi, teinatei, heinaze.
Part. meidamoi, teidatei, heidaze.
Transl. meiksemoi, teiksetei, heikseze.
Abess. meitamoi, teitatei, heitaze.
Iness. ) •,
. . •, , • 7 •,
ymeisamoi, teisatei, heisazc.
Elat. 3
Illat, meihemoi, teihetei, heiheze.
'rmeilamoi, teilatei, heilaze.

Ablat. í
Állat,

meilamoi, teiletei, heileze.
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A délibb vepszben tehát a személy-névmások casus-alakjaihoz mindig hozzájárul az illető személynek megfelelő suffixum.
Az éjszaki vepszben ez csak némely esetben történik; így pl.
Pyhájárviben következő a személy-névmások ragozása : l )
Sing.
Nom.
Acc. Gen.
Part.

mind, siná, hűin.
minun, sinun, hánen.
mÍ7ind, sinud v. sinudais
hánt v. hándáh v. Iiántiáh.
Iness. Elat.
— — hánes
Adess. Ablat, minul v. minullain, sinul, hánel v. hánelláh.
Állat.
minidé v. minulleiú, sinule v. sinulleis,
liánele v. hánelleh.
Plur.
Nom.
miiö, t'üö, huó
Acc. Gen.
meiden 2)
Part.
meid
Adess. Ablat. meil v. meill
Állat.
meile.
Sununsuu-ban és Mundjárvben megint másféle a személynévmások ragozása:
Sing.
Nom.
Gen. Acc.
Part.
Iness. Elat.
Illat.
Adess. Ablat.
Állat.
Translat.
Abess.

mina, sina, hánminun, sinun, Jidnen.
mindai, sindai, hdnddi
minus, sinus, hánes.
minim, sinuu, hdnee.
millai, sillai, hállái.
miilei, sillei, hállei.
minuks, sinuks, hüneks
minuttai, sinuttai, hánettdi.

*) A paradigma nem teljes, inert Genetz caak nagyon rövid ideig tar
tózkodott a vepszek közt, s így nem észlelhetett minden alakot.
B
) £üo és hüö ragozása egészen olyan, mint a müö-é.
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Plur.
Nom.
müö, t'iiö, hüö
Illat.
meihe
Gen. Acc.
meid'en stb.
Adess. Ablat. meill
Part.
meid
Állat.
meile.
Iness. Elat. meis
A b i r t o k o s megjelölése a birtokon nem történik a vepsz
nyelvben, 1 ) valamint nem történik a lívben s az észtben sem.
A birtokos suffixumok meg vannak ugyan, de ezek csak a személy
is areflexiv névmás casus-alakjaihoz járulnak, mint a paradigmák
mutatják. Ez előfordul dialectice a finnben is, sőt elvétve az
irodalomban is találkozhatunk ilyen alakokkal, mint minuani
engem, minulleni nekem. A mordvinban pedig ez egész rendesen
történik mint pl. monde-n tőlem | tonde-t tőled | sonde-nza tőle.
A mi a vepsz nyelvnek ezen sajátságát illeti, hogy t. i. a
birtokost nem teszi ki személyraggal a birtokon, hanem csak
jelzővel jelöli (kazi sinun kezed | ittseh poigale v. omale jwi(jale fiának) : megjegyezhetjük azt, hogy a birtokragozás már a
finnben is kezd némileg «romlásnak indulni», bár még csak
nagyon csekély mértékben (v. ö. az efféléket: teiddrt islinta a
ti gazdátok; meidan maassa a mi országunkban stb.) — Az
orosz ka'rjalai dialektusban még használatban vannak ugyan a
birtokosragok, de már sokkal gyérebben, mint a finnben, sőt majd
nem éppennem használtatnak, ha a főnévi birtokszónak jelzője
személy-névmás genitivusban, pl. miun toatto az én atyám; siun
kod'i a te otthonod.
A r e f 1 e x i v - n é v m á s itse rendesen ragoztatik, és ép úgy
mint a személy névmások sokszor személyragokkal áll.
A m u t a t ó-n é v m á s o k a következők: se (éjsz. se) az | sese
v. scso ugyanaz | netse ez | mugoi, nutgoitt'e (tő: mugoitse) olyan |
ningeine (tő: ningei.se) olyan, amolyan. Ezek közül mugoitt'e és
ningeine a többi névszók módjára ragoztatik; a se és netse rago
zása pedig a következő:
Sing.
Plur.
Nom.
se, netse
ned, nened
Acc.
sen, netsen
ned, tiened
x
) Csak az éjsz. vepszben van ennek nyoma néhány adverbiummá
merevült szóban: jarilleh vissza: f. jaljilleen | enctizellai előbbi állapotá
ban : f. entisellaiin \ keskenah : maguk közt: f. JcesJcenansa.

28*
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Gen.
sen, netsen
Ess.
sin, netsin
Part.
sida, úetsida
Transl. siks, líetsiks
Abess. sita, netsita
Iness. j
' sis, siid l)
Elat. \
Illat.
sihe, úetsihe
Adess. sil, netsil
Ablat. sil, netsil
Állat. sile, úetsile

nid'e, nenid'e
nin, nénin
nid, nénid
niks, néniké
nita, nenita
nis, úenis
nihe, nenihe
nil, nenil
nil, nenil
nile, nenile.

A k é r d ő és v o n a t k o z ó n é v m á s o k ezek: kudama
(nom. kudam) mely, ki | mitse (nom. mitíe) milyen | kéne (nom.
ken) ki | mi mi. Eagozásuk szabályszerű.
H a t á r o z a t l a n n é v m á s o k : erdse (nom. erás) egy má
sik | koje-kene (nom. k.-ken) valaki | koje-mi valami J kenni akárki |
mini akármi | ni-kene (nom. ni-ken) senki | ni-mi semmi | kaikutse
(nom. kaikut(e) mindegyik, mindenféle.
A s z á m n e v e k r ő l csak annyi a megjegyezni valónk, hogy
a sorszámnevek a délibb vepszben teljesebb alakot tüntetnek föl,
mint a finn irodalmi nyelvben, pl. kolmans: f. kolmas (tő : kolmante) harmadik | viidens : f. viides (tÖ : viidente) ötödik | kuudens :
f. kuudes (tő: kuudente) hatodik stb. Az ójsz. vepszben e számvevek nominativusa -is, -s, vagy i-re végződik, pl. kolmais, kolmas,
kohnaz harmadik.
I g e .
Az i g é k k é p z é s e több sajátságot mutat föl.
Leggyakoribb igeképző az inchoativ és conativ értelmű -skande,
-ékande, éjsz. vepsz -skande, -skade (-sk + nd) : kanda- hordani:
handaskande- hordani kezdeni | elei- élni; eláskande- élni kezdeni |
jokse- futni; jokseskande- futni kezdeni | tule- jönni: tuleskandejönni kezdeni v. akarni.

r

) Az elativusi alak: siid használatos inessivusi értelemben is. V. ö.
a fentebbi jegyzetet.
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Ugyanezen elemekből áll a -skende képző, mely Lönnrot
szerint «valami határozatlanságot ad az alapge fogalmának)) :
ambu- lőni: ambuskende- \ nouse- emelkedni: nouseskende-.
C a u s a t i v képzőkben gazdagabb a vepsz nyelv, mint a finn.
A rendes -ta (= f. -tta) képzőn kivűl van még:
1. -soita, -seita, éjsz. vepsz; -zoita-: alensoita-: f. alentaleszállítani | tühjenseitá-: f. tyhjentá- üríteni | levenseita-: f. leventaszélesíteni, terjeszteni.
2. -skoita: kehuskoita-: f. kiehutta- fölforralni. Ugyanez
szerepel mint vmivé tevést jelentő denominativ igeképző is : madala alacsony : madalskoita- alacsonynyá tenni.
3. -toita, teita : koletoita-: f. kuoletta- megölni | pöl'gastoita-:
pelastyttá- megijeszteni | sclgitoita-: f. selittá- világosítani | vjutoita-: f. uitta- úsztatni. •
A vepsz <.aida-, aida- képzőben megtaláljuk a finn <"ja,
ajá képző teljesebb alakját: kargaida- tánczolni: f. karkaja-, karkaa- j lükaida-, liikáida- tolni, taszítani: f. lykkáa-.
A ragozásban megtaláljuk az optativuson kivül a finn nyelv
minden mód- és időalakját. Ezeken kivűl van a vepsz igéknek még
egy külön módalakjuk a lehetőség kifejezésére, melyet Lönnrot
m o d u s e v e n t i v u s-nak nevez, mely azonban nem nagyon gya
kori; legalább Genetz az éjsz. vepszben éppen nem találta. Kép
zője : -neiéi, tehát a concessivus és conditionalis képzőjének öszszetétele; pl. andneisin «talán adhatnék*). Sajátságos alakok továbbá
az ilyenek: mönuiéin eladtam volna | t'ehnuisin megfizettem volna |
katsnuisin láttam volna; éjsz. vepszben: noznuizia emelkedtem
volna | maksanuiz'in fizettem volna. Ezek a conditionalis praeteritum-alakjai, melyek a finn irodalmi nyelvben nem találhatók.
Az indicativus praeteritumának jegye, mint a finnben i s : i,
de ez az egyes-szám 3. személyében sokszor elmarad, pl. vargast:
f. varasti lopa | kadot: f. kadotti elveszte | lend: f. lensi röpüle |
láks : f. láksi indula. •— De : jdi: f. jái marada | túli: f. túli jőve |
söti: f. syötti etete | polti: f. poltti égete, stb.
Személyragok :
Sing. 1. -n; 2. -d ; 3. -b; éjsz. vepsz -v, -u, -ii
..»
Plur. 1. -m, -mei, -mai, éjsz. -mme ; 2. -d, -tei, éjsz. tte ; 3. -ba ;
azomban a többes-számi harmadik személy helyett rendesen a
személytelen (határozatlan többesi alanyra mutató) alak használ-
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tátik, mint a karjalai dialektusban, pl. andaba és andtas adnak
ondóiba és andtihe adának.
Ragozási

példák.

A) Határozott alanyszemélyes igeragozás. (Activum.)
a) az Ojat-vidéki vepszben.
1. Igető : anda- adni.
Indicativus:
Indicativus:
Praeteritum.
Frassens.
S. 1. andoin
S. 1. andan
S.
2. andoid
2. andad
3. andoi
3. and ab
Pl. 1. andoimai
Pl. 1. andamai
Pl.
2. andoitei
2. andatei
3. andoibav.and
3. andaba v. and
tihe
tas.
Conditionalis:
Prassens.
S. 1. anda isin 2)
2. andai sid
3. andais
Pl. 1. andai simái
2. andai üt ei
3. andaisiba v.
andtais

Conditionalis:
Prateritum.
8. 1. andnuisin
2. andnuisid
3. andnuis
Pl. 1. andnuisimai
2. andnusitei
3. andnuisiba

S. 2. ftőda
3. andkaha
Pl. 1. andkamai, andkam

p
Concessivus.
1. atidanen
2. andaned
3. andanob *)
1. andnemai
2. andnetei
3. andneba vagy
andtanes
Eventivus:

S. 1. andneisin
2. andneisid
3. andneis
Pl. 1. andneisimai
2. andneisitei
3. andneisiba v.
andtaneis

Imperativus:
Pl. 2. andkatei(-ze), andkad
3. andkaha, andtakaha.

*) A rövid <? az utolsó szótagban, kivált -», -6 és -u^t^ előtt gyakran
o-ra (ó'-re) változik, pl. hdnon, tulon (= hanen, tulen), peznöu (= pesnee).
2
) Lönnrotnál a conditionalisban és eventivusban mindenütt -isi van;
minthogy azonban — mint már fónnebb megjegyeztem — az i után álló *
rendesen s-nek hangzik, s az Ahlqvist által kiadott szövegekben a conditio
nalis ós eventivus alakok -m-vel vannak, én is így írtam az egész rago
záson át.

A VEPSZ NYELV.

427

2. Igetö: salbada- (csonka tök: sálba- és salpta-) zárni.
Indicativus:
Concessivus:
Indicativus:
Praeteritum.
Praesens.
S. 1. salpsin (e h.
S. 1. salbanen
1. salptan
salptin)
2. salbaned
2. salptad
3. salbanob
2.
salpsid
3. salptab
x
Pl. 1. salbanemai
3. salbais )
Pl. 1. salptamai
2. salbanetei
Pl. 1. salpsimai
2. salptatei
3. salbaneba, sál
2. salpsitei
3. salptaba v.
ba tané s.
3. salpsiba v. saísalbatas.
batihe
Conditionalis: Praesens.
S. 1. salptaisin
Pl. 1. salptaisimai
2. salptaisid
2. salptaisitei
3. salptais
3. salptaisiba, v.
Conditionalis: Pr^eteritum.
S. 1. salbanuisin stb.

1.
2.
3.
Pl. 1.
2.
3.

Eventivus
salbaneisin
salbaneisid
salbaneié
salbaneisimai
salbaneiiitei
salbaneisiba, salbataneis

Imperativus.
S. 2. salpta
3. salbakkaha (e. h. salbadkaha)
Pl. 1. salbakkamai v. salbakkam
2. salbakkatei(ze), salbakkad
3. salbakkaha, salbatakaha.

3. Igető : íeí/e- tenni.
Indicativus,
Indicativus :
Praeteritum.
Praesens.
S. 1 . fe^rew
S. 1. íg#m
2. íepéd
2. íe#id
3. ííí/o6

3 . íí?gi

Concessivus.
1. t'ehnen
2. &/z?i<?í£

3. tehnob

l
) E h. *salbasi (''''salbati). Ez épen olyan változás, mint mikor a
2. sz. birtokos rag -si változik -is-re (-?s-re); v. ö. fentebb.
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Pl 1. tegemai
2. tegetei
3. tegeba, fehtas

Pl. 1. tegimai
2. tegitei
3. tegiba, t'ehtihe

Conditionalis.
Praesens.
1. tegeisin
2. tegeiéid
3. tegeis
Pl 1. tegeisimai
2. tegeisitei
3. tegeisiba, íeh~
tais

Conditionalis.
Prasteritum.
S. 1. t'ehnuisin
2. fehnuisid stb.

s.

Eventivus.
Pl. 1. t'ehneisin
2. t'ehneisid stb.

Pl. 1. t'ehnemai
2. t'ehnetei
3. iehneba, t'ehtanes.
Imperativus.
S. 2. rife
3. t'ehkaha
Pl. 1. tehkamai, t'ehkam
2. fehkatei, tehkad
3. t'ehkaha, t'ehtakaha.

b) az éjszaki vepszben (Sununsuu).
T ő : anda-, peze • (pese-J, salbada-.
Indicativus. Pnesens.
1.
2.
3.
Pl 1.
2.
3.

s.

andan
andad
andau
andamme
andatte
anttau.

1. anditoin
2. anduoid
3. anduoi
Pl 1. anduoimme
2. anduoitte
3 . ant't'ii

s.

í><?2ed
^<?2Öu

pezemme
pezette
pestdu
Praeteritum.
pefm
j?eiií/
jj^i'i

pe&imme
pezitte
pestsii

salbadan
salbadad
salbada u
salbadamme
salbadatte
salbatau.
salbafui
sálbazid
sálba z
salbazimme
sálba zitte
salbait'ii

Cuncessivus.

t

s.

^02£ft

1. andanen
2. andaned
3. andanou

7>t^/íí?/i

j>e£/ttfd
pCSWÖtí

salba(da)nnen l)
salba(da)nned
sálba (da)nnou

x
) Az « a harmadik szótagra eső mellékhangsúly hatása alatt lesz
hosszúvá.
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Pl. 1. andane nme
2. andanette
3. anttanou

pez nemmé
peznette
pestanöu

sálba (da)nnemme
sálba (da)nnette
salbatannou

S. 1.
2.
3.
Pl. 1.
2.
3.

andaizin
andaiSid
andaiz
andaizimme
andaiéitte
anttais

Conditionalis.
peiiizin *)
pegiiéid
peZiiZ
peziiMimme
peziizitte
pestáis
Imperativus.

salbadaizin
salbadaizid
salbadaiz
salbadaizimme
salbadailitte
salbatais

S. 2.
2.
Pl. 1.
2.
3.

anda
ankkai
ankka müö
ankkatte
ankkai (ankkat)

p esküi
peskám müö
peskafte
anda pestáu, peskdi

salbada
sálbakkai
salbakkatte
anda salbatau.

B) H a t á r o z a t l a n t ö b b e s i a l a n y r a mutató igera
gozás ( P a s s i v u m i m p e r s o n a l e ) .
Ind. praes.
Ind. prset.
Concess.
Condit.
Event.
Imperat.

a) az Ojat-vidéki vepszben.
andtas, salbatas, t'ehtas
andtihe (anthe), salbatihe, t'ehtiJte
andtanes, salbatanes, t'ehtanes
andtais, salbatais, íehtais
andtaneis, salbataneis, tehtaneis
andtakaha, salbatakaha, t'ehtakaha

b) az éjszaki vepszben.
Ind. prass. anttau, pestdu, salbatau2)
Ind. praet. aniüi, pestsii, salbat't'ii
Concees. anttanou, pestanöu, salbatannou.
1
) A praeteritumi -i előtt elvész a tő vég e-je; a conditionalisi i előtt
azonban i-re változik.
2
) Ezen alakok Mundjárvben és Sununsuuban használatosak. Pyhájárviben nem u, i járul a passiv tőhöz, hanem -h; tehát ezek az alakok
közelebb állnak a finn irodalmi nyelv alakjaihoz.
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Condit.
Imperat.

anttais, pestais, salbatais
ankkai, anda pestdu, anda salbatau
C) E e f l e x i v

igeragozás.

A reflexiv igeragozás a vepsz nyelvben sokkal teljesebb, mint
a finn irodalmi nyelvben :
a) az Ojat-vidéki vepszben.
Indicativus: Praesens.
S

1.
2.
3.
Pl. 1.
2.
3.

andamoi
andatoi
andase
andamoisei
andatoi se i
andasesei,
andtasesei

S. 1. andoimoi
2. andoitoi
3. andoihe
Pl. 1. andoimoisei
2. andoitoisei
3. andoihesei
andtihesei

S. 1.
2.
3.
Pl. 1.
2.
3.

andnemoi
andnetoi
andnese
andnemoisei
andnetoisei
andnes(es)ei
andtanesei

1. andaisimoi
1. andaisitoi
3. andaisihe

salptamoi
salptatoi
salptase
salptamoisei
salptatoisei
salptasesei, salbatasesei

tegemoi
tegetoi
tegese
tegemoisei
tegetoisei
tegesesei, tehtasesei

Indicativus: Prseteritum.
salpsimoi
tegimoi
salpsitoi
tegitoi
salpsihe
tegihe
salpsimoisei
tegimoi sei
salpsitoisei
tegitoisei
salpsihesei, salbatitegihesei, t'ehtihesei
hesei
ConcesBivus.
salbanemoi
scdbanetoi
salbanese
salbanemoisei
salbanetoisei
salbanesesel, salbatanesei
Conditionalis.
salptaisimoi
salptaisitoi
salptaisilie

t'ehnemoi
t'ehnetoi
iehnese
t'ehnemoisei
iehnetoisei
tehnesesei, t'ehtanesei

tegeisimoi
tegeisitoi
tegeisihe

m
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Pl. 1. andaisimoisei
2. andaisitoisei
3. andaisihesei
andtaisihesei

salptaisimoisei
salptaisitoisei
salptaisihesei, sálbataisihesei

teg'eisimoisei
tegeisitoisei
tegeisihesei, t'ehtaisihesei.

s. 1.
2.
3.
Pl. 1.
2.
3.

Eventivus.
salbaneisimoi
sálban eisitoi
salbaneisihe
sálban eisimoisei
salbaneisitoisei
sálban eisihesei, salbataneisihesei

t'ehneisimoi
tehneisitoi
t'ehneisihe
t'ehn eisimoisei
íehneisitoisei
t'ehneisihesei, t'eliia
neisihesei.

Imperativus.
salbate (salptate ?)
salbakkahase
salbakkamoisei
salbakkatoisei
salbakkahasei, sálbatakahasei

tegete (t'ehte)
t'ehkahase
tehkamoisei
t'ehkatoisei
t'ehkahasei, t'ehtaka
haséi

andneiéimoi
andneisitoi
andneisihe
andneisimoisei
andneisitoisei
andneisihesei
andtaneisihesei

s. 2.3. andte
andkahase
Pl. 1. andkamoisei
2. andkatoisei
3. andkahasei
andtakahasei

b) az éjszaki vepszben.
(Pyhájürvi:)
Indicativus.
Prsesens.
1.
salbadamos
s.
2. salbadatos
3. éalbaheze
Pl, 1. salbadamokseh
2. salbadatokseh
3. salbataheze
Concessivus
1.
salbannemos
s.
2. salbannetos
3. salbanneheze
Pl. 1. salbannemokseh
2. salbannetokseh
3. salbatanveheze

S. 1.
2.
3.
Pl. 1.
2.
3.
S. 1.
2.
3.
Pl. 1.
2.
3.

Indicativus.
Praeteritum.
salbazimos
salbazitos
sálbaziheze
salbaéimokseh
sálbazitokse
salbaidheze.
Conditionalis:
salbadaizimos
salbadai£itos
salbadaizih(eze)
salbadaizimokseh
salbadaizitokseh
salbataiiiheze
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S. 2. salbate
3. salbakkaheze

Imperativus.
Pl. 2. salbakatokseh
3. salbatakkaheze
(Viiuana:)

Prreteritum : S. 1. sobiimos öltözém
2. sobiittos
3. sobiih(e) v. sobiize
Pl. 1. sobiimmakseh
2. sobiittakseh
3. sobiihoz.
(Sununsuu:)
Mundjárvben és Sununsuuban részint egy -•ze' képzős reflexív
igető van használatban.
Indicativus.
ezen
s. 1.2. pez
pezezed
3. pezezöu
Pl 1. pezezemme
2. pezezette
3. pezezettáu

s. 1. peziime v. pez"iimo(i)
2. petitté
3. peziilie
Pl. 1. peziimmeheze
2. peé'úüeheze
3. pezezet't'ii
s.

1. pezezennen
2. pezezenned
3. pezezennöu,
Pl. 1. pezezennemme
2. pezezennette
3. pezezetlanöa

Praesens.
salbadazen
salbadazed
solbadazou
salbadazemme
salbadazette
salbadazettaa
Praeteritum.
salbaziime v. salbaz"áma(i)
salbaziite
salbaziihe
sálbaziimmeheze, -iaderiV?»<??*e
sálba ziitteheze, salbadaziitte
salbadazet't'ii
Concessivus.
salbadazennen
salbadazenned
salbadazennow
sálba dazennemme
salbadazennette.
salbadazettanoik
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S. \. pezeéiizin
2. pezeziizid
3. pezeziiz'
Pl 1. pezeziiz'imme
2. pezeéiizitte
3. pezezettáis
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Conditionalis.
salbadaiziime v. -mo(i)
salbadaiz'iite
salbadaizii£
salbadaiZimmeheze
salbadai£itteheze
salbadazettais
Imperativus.

S. 2, pezeze
3. pezezekkái
Pl. 2. pezezekkát(te)
3. anda pezezettdu

salbadaze
sálba dazekkai
salbadazekkat(te)
anda salbadazettau.

A l a n y r a - m u t a t á s n é l k ü l v a l ó i g e a l o k o k . Azinfinitivus képzője -ía, -da, melynek -t, -d-je soha sem esik ki, se
nem assimilálódik, mint a finnben; pl. seista: f. seisoa (*seiso-da)
állani | olda : f. olla lenni | mánta: f. mennél menni | sanoda: f. sanoa mondani. || Ejsz. vepsz: antta: f. antaa : adni | lahtta : f. lökted
indulni | löütd (a t gyengülésével a véghehezet által való szótagzarás következtében, e h. löütta, eredb. löüta-dá) : f. l'óytdd találni.
Az éjszaki vepszből Genetz még ilyen különös infinitivusalakokat hoz föl: ostai venni | ottai venni (elvenni) | láhttai in
dulni. Ezek annyiban érdekesek, hogy vég i-jük (illetőleg J-jük: -aj,
-áj) a -da (-ta)-féle infmitusnak elkopott lativ casusragját (juoda
e h. juoda'' és továbbá juodakse), mely már csak végliehezetképen
lappang, meghallható alakban is tartotta fenn. Szintigy áll diphthongus-végi i előző h helyett pl. ezekben: ankkai adjon (e h.
andkai ebből: anda-kah[an]=zf. antakaan, -kahan), peskái mosson
(ebből: pezekdhidn] = f. peskddn, -káhán) ; endizellai előbbi álla
potában (e h. endi£ellah[an\ = f. entiselládn, -lldhdn).
A participinm praes. aet. képzője: -b, -ba: eldba ,• f. elavd
élő | andab: f. antava adó. A participiumprast. act.: -nu, -nd, -nt :
andnu: f. antanut \ sanond: f. sanonut \ kandand: f. kantártat \
leent: f. lienyt (ollut). — A part. prasfc. pass.: -dud, -tud: kuuldud,
kundeltud: f. kaultu hallott. — Ezek közül a part. praes. act. kép
zője -b, -ba eredetibb alakot tüntet föl, mint a finn. Megvan ez az
alak a livben is, pl. imb: f. imevá, szopó | talb: f. tuleva jövő.
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Az észtben, vótban szintén -v van, mint a szuomiban. Azomban a
szuomiban is vannak nyomai az eredetibb alaknak, pl. kdypá kelő,
suopa kivánó.
Átnézete a verbum infinitum alakjainak.
I. Partieipiumok.
1. Part. praes. act. andab, salptab, tegeb
2. «
« pass. andtab, salbattab, iehtab
3. Part. praet. act. andnu (andant), salbanu, t'ehnu
[éjsz. andanu, peznü, salbannu]
4. Part. prass. pass. andtud, sabatud, telitud
[éjsz. anttu, pestii, salbattu]
II. Gerundiumok.
1. Nomen actionis: -ta, -da, -te
Translat. andta, salbata, t'ehta
[éjsz. antta, pestd, salbata.]
(pass.) antaa, salbattaa, t'elitaa
Instruct. andten, salbaten, (eliten
Iness.
andtes, salbates, t'ehtes
(pass.) atlétáié, salbatais, t'ehtais
2. Nomen actionis : -ma.
Abess. andmata, salptamata, tegemata
[éjsz. andamatta(i), pezemdttd(i), salbadammatta(i)]
Iness. és elat. andmas, salptamas, tegemas
[éjsz. andamas, pezemds, salbadammas]
Illat, andmaha, salptamaha, tegemaha
[éjsz. andamaa, pezemad, salbadammaa]
Abess. és abl. andmal, salptamal, tegemal.
A t a g a d ó i g é n e k a vepszben teljes, bár a finntől némi
leg eltérő ragozása van. 1 )
*) Teljes negatív ragozás van a lívben és vótban is; a revali észtben a
negativ ige határozóvá merevült, és minden személyben ei alakban fordul elő.
Finnországban némely vidéken már szintén igehatározóvá merevült a tagadó
ige. így pl. a kisko-i tájszólásban minden személyben ei; déli Pohjanmaaban
az egyes-számban ragoztatik a tagadó ige, de a többesben nem ; Lappajárviben
sokszor az egyes-számban is ragozatlan, stb. Agricolánál is többször találni
ragozatlanvil a tagadó szót, pl. ei te voi palvella = ette v. p. nem tudtok szol
gálni.
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S. 1. én
2. ed
3. ei
Pl. 1. emai, ójsz. emme
2. etei,

ette

3. eba,

Cl.

435

Imperativus.
S. 2. ala
éjsz. ela
3. algha
elgai
Pl. 1. tti^fam v.
elgam
algamai
2. algád, algaUi
elgat
algei v. algeid
3. algha
elgai

A tagadó igéhez járuló föige aznnban nem mindig oly alak
ban áll, mint a finn irodalmi nyelvben. Az indicativus praesensének egyes-számában a föige a töalakban áll, de a többes-számban
-koi járul hozzá:
Sing. 1. en
2. ed
3. ei

anda, salpta, tege.

Plur. 1. emai
2. etei
3. eba

andkoi (ankoi), salbakoi, t'ehkoi.

A praeteritum egyes-száma rendes; a többes-számban azon
ban nem a part. praet. act., hanem part. praet. pass. járul a
tagadó igéhez :
Sing. 1. en
2. ed
3. ei

andnu (andant), salbanu, t'ehnu.

Plur. 1. emai
2. etei
3. eba

andtud, salbatud, t'ehtud.

A concessivus egyes-száma szintén rendes; a többesben -koi
járul a concessivusi tőhöz :
S.

í.en

±cd

andne, salbane, iehne.

3. ei
Pl. 1. emai
2. etei
3. eba

andnekoi, salbanekoi, i'ehnekoi.
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A conditionalis egyes-száma rendes; a többesben a pass.
impersonale conditionalis-tője használtatik :
S. 1. en
%ed
3. ei

andais, salptais, tegeis.

Pl. 1. emai
andtais, salbatais, t'ehtais.
2. etei
3. eba
Hasonlóképpen van az eventivusban i s :
S. 1. en
2. ed
andneis, salbaneis, t'ehneis.
3. ei
Pl. 1. emai
2. etei
3. eba

andtaneis, salbataneis, t'ehtaneis.

Legkülönösebb a tiltó mód, melynek csak egyes-számi máso
dik személye rendes; a harmadikban a főige nem az optativusi
mód-tőalakban áll, mert ilyen nincs a vepszben, hanem az imperativusi harmadik személyben; a többes-számi első személy szin
tén vagy az imperativusi alakban áll, személyragozva, vagy pedig
-koi járul a csonka igetőhöz, mint a praesens többes-számában ; a
második személyben szintén -koi járul az igetőhöz; a harmadik
személy pedig azonos az egyes-számi 3. személylyel:
Sing. 2. ala anda, salpta, tege.
3. algha andkaha, salbakaha, t'ehkaha.
Pl. 1. algám andkam, salbakam, t'ehkam.
algamai andkci (ankoi), salbakoi, t'ehkoi.
2. algád (algatei), andkoi (ankoi), salbakoi, t'ehkoi.
3. algha andkaha, salbakaha, t'ehkaha.
algha andtakaha, salbatakaha, t'ehtakaha.
A vepszben van t a g a d ó r e f l e x í v r a g o z á s is, milyen
a finn irodalmi nyelvben nincs. Mintája ez :
Praesens.
S. 1. en
2. ed
3. ei

andt'e, salbate, iehte.
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Pl. 1. emai
2. etei
3. eba

andkoisei, salbakoisei, t'ehkoisei.
Praeteritum:

S. 1. en
2. ed
3. ei
Pl. 1. emai
2. etei
3. e&a

andnuse, salbanuse, t'ehnnse.

andnusei, salbaniisei, iehnusei.

Concessívus.
S. 1. en
2. ed
andnese, salbanese, t'ehnese.
3. ei
Pl. 1. emai
andnekoisei, salbanekoisei, tehnekoisei.
2. efei
5. eba
Az éjszaki vepszben (Sununsuu):
Ind. praesens.
S. 1. en
2. ed
anda, peze, salbada
3. ei
Pl. 1. emme
ankkoi, pesköi, salbakkoi
2. eííe

3. ei antta, pesta, salbata.
Ind. praeteritum.
S. 1. en
2. ed
andanu, yeznü, salbannu
3. ei
Pl. 1. emme
2. érte

3. ei anttu, pestit, salbattu.
Imperativus.
S. 2. eZa anda, pese, salbada
3. eZ#ai
Pl. 1. elgam ankkoi, pesköi, salbakkoi.
2. eZ^aí
3. elgai
NYELVTUD. B

K. XVI.
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Tagadó reflexív igealakok Pyhájárviből: en salbate, emme
salbadahese, hüö ei salbatahese \ en salbannuhese, hüö ei salbattuhese | algdtte salbakatokseh.
Sununsuuból:
S. 1. en
pezeze, salbadaze.
2. ed
3. ei
Pl. 1. emme pezezekkö(í), salbadazekko(i)
2. ette
3. ei pezezettd, salbadazetta.
Praeteritum.
S. 1. en
%ed
3. ei

pezezennü, salbadazennu

Pl. 1. emme
± ette
3. ei pezezettii, salbadazettu.
Concessivus.
S. 1. en
±ed
3. ei

pezezenne, salbadazenne

Pl. 1. emme
2. ette
3. ei pezezettdne, salbadazettane.
Conditionalis.
S. 1. en
2. ed
3. ei

pezeziiz, salbadaz'iiz

Pl. 1. emme
2. ette
3. ei pezezettdis, salbadazettais.

Az a d v e r b i u m o k jobbára megfelelnek a finn adverbiumoknak. Különösebb figyelmet érdemelnek: t'dga, tagol itt, és
siga, sigal ott: f. tddlld (= tdgdl-nd) és sielld Y.sidlld (= sigal-nd).
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Továbbá; tagali, sigali és kugali, melyek megfelelnek a Kaleva
lában előforduló tcikali ezen utón, ez által | sikáli azon utón, az ál
tal, annyi | mikáli mezen, mennyi — alakoknak. (L. ezekről NyK.
XVI, 303. 1.) Az éjsz. vepszben van tuoga amott alak is.
A c o n j u n c t i ó k legnagyobb részt az oroszból vannak
kölcsönözve : i és: or. 11 | libo—libo vagy—vagy : or. jmöo—.;IM6Q |
ni — ni sem — sem: or. HH — HPI | jestli ha : or. ecjin | odnako de,
azomban: o;iHaKO | hot, hósa, hos habár: XOTJI, XOTL | ibo mert: HÖO.

NYELVMUTATVÁNYOK.l)
A) Ojat-vidékiek.
1.
Mezjáine i lambas.
,,Omik keskes sivatoil ken mugoi, ken enamban meid hüvitais
sindüis?" küzui mezjáine ristitul. — Muga, sanui netse. ,,A ken?"
— Lambas ; sida med mise vil hanen minein iwoiidimatoin, a sinun
mezi minein sen maged.
Finnül: M e h i l á i n e n j a l a m m a s .
«Onko eláimien joukossa ketáán senlaista, joka enemmán
meitá tekisi sinulle hyváá?» kysyi mehiláinen ristityltii (miehelta).
— Niin, sanoi tárna. — «Mutta kuka?» — L a m m a s ; sentáhden
ettá hanen villansa on minulle válttámátöin, mutta sinun metesi
minulle vaan makea.
2.
Káks véljed i vilu
Üks oli vei bohat, toine tiihj. Bohatal oli ai rugiét semetad i kaiked előd küllal, no tühjaisel vellel enambad ei leend, kut
x
) E nyelvmutatványok Lönnrot, Ahlqvist és Genetz közléseiből vannak
átvéve és híven közölve; mindössze csak néhány szembetűnő sajtóhibát kellett
bennük kijavítani. A darabok egy részéhez magyar, másik részéhez irodalmi
finn fordítást adtam, hogy így kétféle finn nyelvnek külömbözése is szembe
tűnjék; az utóbbit szintén Lönnrottól, Ahlqvisttől és Genetztől vettem át, csak
itt-ott némely csekély változtatást tevén rajta, melyet az ereleti textus meg
engedett.
29*

440

FINN DIALEKTUSOK.

ühten aidan südaimes vdhaine rugist semetud. Túli vilu i netsen vdhaisen rugihen külmi. Tühjaisel vellel érdiét radod ei le, kut etsta
vilu, kudam külmdt hdnen rugihen. Ei dijad hdn kdvund, i túli hdil,
löüs mugoman poénen külbetin, i mdni hdn südaimehe sinna külbettihe. N'etsis külbetis oli vanh akaine, kudam küsui hdnel, mida hdn
kdvui. N'etse musik pagis : ,,milain oli vdhaine rugist semetud, a túli
vilu i milain sen rugihen kaikén külmi, i mina nügüide etsin netsen
vilun i tahton küsuda, mintdhte hdn netsen tegi, milain rugihen külmdt". Akaine pagis hdnele : „minun poigad vilud nened oma, kudamad kaikén ottas, a nügüide heidaze ei le kodis, i kons hö tuldas kodihe, hö i sinddis ottas, jestli sina popadined mas • a sina nouse
pdtsile, siga void eldda." Musik libui pátsile i vilu túli kodihe. Siid
vanh ak sanui itseze poigale : „sina minuin poig ! mida gorál m^hel
külmdtid rugihen, kudamal muitei jo vdha oli1!" Poig sanob: ,,mina
etsin erdisid, a lopul raadi hot sen otta." Siid sanui biednii m-fis vilule : „anda miiéin hot vdhaine tagaze, mii mina voin eldda, muite
ndlgha ierdvas kolen • ei le milain ni-mida sömist." Vilu sanui:
„mö tahtomai antta netsile m^ehele, mii hdn voib eldda." Hö muga
anttihe hdnele leiban ked havadan, i pagistihe : „kons sina rubendad
sömha, siid sano: havad avaidate ! i sileis linob siid dovolno sömist,
i kons lopid söndan, siid sano : havad salptate ! i sömne mdnob havadaha tagaze, i havadan su salptaze". Musik blahodari vilule netsis
liüvudes i laks kodihe. Hdn kdvui vdhaisen, i tegihe hdnele ndlg, i
hdn sanui: havad avaidate! i sil tsaasul havad avaisihe, i hdnele
tegihe dovolno sömist. Kons söndan musik lopi, sanui most: havad
salptate ! i sömsed most mdnthe tagaze havadaha, i havad salpsihe.
Siid túli kotihe, eli hatken i tegi muga, kut vilu nevoi.
Kons hdn kuverdan aigan eli itseze naisan ked, kut hdneleze
vilu nevoi, se hdnen bohat vei radiitseskans netsida havadad itseleze
i tahteli ostta. Andoi siid havadas nuusiíale vellele sada hebod, sada
lehmdd, sada hdrgad, sada lambast, i muga hdn netsen havadan osti.
I se tegihe nuusnii vei kerdal uhtei bohat; a mi hdnele nenis sivatois, kui hdnel ei le heindd, i sent'dhte hdnel sivatad kaik koltihe
ndlgha, i most han jdi mugomaks gorahiseks, mitt'e edel oli. Most hdnele uuz ráad, Idhtta etsmaha vilud i saamha tost havadad. Meni
musik, löüs vilun i sanob hdnele : „milain most ei le ni mida", i pagisi hdn vilule, kut hdnele oli tehtud. Vilu sanui hdnele: „kut sina
mugoitt'e m^letoin olit! Nügüide sina ühtüitíe gorahine, mitt'e edel
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olit". I most jdlgmdigi netse vilu andoi kanele toisen havadan, kádam edeliist oli dijad comemb. Han blahodari vilule i laks hüvan
m{elen ked, i dumaib: m'óst netse havad, ?nitt'e edeliine oli. Kuverdan
han astui i most sahoti han söda i pagisi: havad avaidatel Kut han
sanni nened sanad, muga avaisihe, i laks havadas-pdi kaks musikad,
i heilaze palikad kddes, i otettihe netsen m{ehen, i löskattihe palikoil,
i l'ötihe hdnda uhteijalos. Han siid-se goras völ voi sanan sanoda :
havad salptate! i most nened musikad mentihe tagaze havadaha, i
havad salpsihe. I han pagisob : varasta váhaine, mina netsen havadan vajehtan most vellen ked. I se túli mfis havadan ked kodihe, i
itseze hánen vei bohat dogadi, mise kanéi most havad edeliist dijad
comemb, i han uhteijalos salaiskans vellen ked havadil vajehtta, i
biednii vei hdndaze ei otkasind ; hö havadil vajehtettihe. Bohat vei
otti netsen havadan i kutsai itseze kaigen sugun i heimon i bohatid
kuptsid loungile. I tultihe, k^erdtihezei kaik hdnen rodnad i kuptsad
bohatad, i kons kaik ativod kfirdsihezei, sanui han: havad avaidate '.
Havad avaisihe, i havadas-pdi Idkstihe kaks ?nusikad, i palikad heilaze kddes, i hö löskattihe ativoid jíalikoiden ked uhteijalos, i itstaze
isandad völ jalombah, mise di ativoid, pagettihe pertis-pdi saapkata
irdale ijokstihe kodihe. Tuskas jdlgmdigi itse isand sanui havadale :
havad salptate ! i musikad palikoiden ked mdnthe tagaze havadaha,
i havad salpsihe. I lopul ativod völ lötihe isandan, mise han heidaze
maniti. I nitgüide tegihe netse bohat vei mugoitt'e gofahine, mitt'e edel
oli toine vei gofahine. Hdnel oli uhtei coma havad, a han kons tahiéit síid havadas mujada, Idkstihe havadas-pdi kaks m^st i palikoil
löskattihe hdndaze ; no nuusnii vei eli sen toisen havadan ked, kuni
han hengis.
Kaksi veljea ja

pakkanen.

Yksi véli oli rikas, toinen köybá. Eikkaalla oli paljon ruista
kylvetty ja kaikkea tavaraa kylláltá, mutta köyhállá veljellá ei
ollut enempáá, kuin yhden aidan sisállá vaháisen ruista kylvetty.
Túli vilu (pakkanen) ja tárnán vaháisen rukiin kylmi. Köyhállá
veljellá muuta työta ei ole, kuin etsiá pakkanen, joka kylmási
hánen rukiinsa. Ei hán paljoa kaynyt, niin túli hán, löysi mokoman pienen saunan, ja hán meni sisáán sinne saunaan. Siiná saunassa oli vanha akka, joka kysyi háneltá, mitá hán kávi. Se mies
pakisi: «minulla oli vaháisen ruista kylvetty, mutta pakkanen
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tuli ja kylmi minulle kaikén sen rukiin, ja miná nyt etsin sitá
pakkasta ja tahdon kysyá, minkátáhden hán sen teki, minulle
rukiin kylmási.a Akka pakisi (sanoi) hánelle: «minun poikani ne
pakkaset óvat, jotka kaikén ottavat, mutta nyt heitá ei ole kodissa, ja koska he tulevat kotiin, he sinutkin ottavat, jos siná
tavattaneen maassa; mutta nouse siná uunille, siellá voit eláá.»
Mies meni uunille ja pakkanen tuli kotiin. Sitten vanha
akka sanoi pojallensa: «siná poikani! mitá köyháltá mieheltá kylmá6Ít rukiin, jolla muutenkin jo váhá oli ?» Poika sanoo : miná
etsin muita, mutta lopulla piti vaikka sekin ottaa.» Sitten sanoi
köyhá mies pakkaselle: «anna minulle váháinenkáán takaisin,
millá miná voin eláá, muuten miná pián nálkáán kuolen; ei ole
minulla mitáán syömistá.» Pakkanen sanoi: «metahdomme antaa
tálle miehelle (t. i. jotakin), millá hán voi eláá.» He myös antoivat
hánelle leiván kanssa sákin ja pakisivat (puhuivat): «koska siná
rupeet syömáán, sitten sano: sákki auki! ja sinulle tulee sitten
kyllin syömistá, ja koska lopetat syönnin, sitten sano : sákki kiinni!
ja syöminen menee sákkiin takaisin, ja sákin suu sulkeutuu.»
Mies kiitti pakkasta tástá hyvyydestá ja láksi kotiin. Hán kávi
váháisen, ja tuli hánelle nálká, ja hán sanoi: sákki auki! ja sillá
hetkellá sákki avoihe, ja hánelle tuli kyllin syömistá. Koska mies
lopetti syönnin, sanoi taas: sákki kiinni! ja syömiset menivát
taas sákkiin takaisin, ja sákki sulkeutui. Sitten tuli kotiin, eli
kauan ja teki niin, kuin pakkanen neuvoi.
Kun hán jonkun ajan eli naisensa (vaimonsa) kanssa, kuten
hánelle pakkanen neuvoi, niin hánen rikas veljensá rupesi haluamaan sitá sákkiá itsellensá ja tahteli ostaa. Antoi siitá sákistá köyhálle veljelle sata hevosta, sata lehmáá, sata hárkáá, sata lammasta, ja niin hán sen sákin osti. Ja niin köyhá véli tuli kerralla
hyvin rikkaaksi; mutta mitá hánelle náistá eláimistá, kun hánellá
ei ole heináá, sentahden háneltá eláimet kaikki kuolivat nálkáán,
ja taas hán jái mokomaksi vaivaiseksi, millainen ennen oli. Taas
hánelle uusi työ, láhteá etsimáán pakkasta, ja saamaan toista
sákkiá. Meni mies, löysi pakkasen ja sanoo hánelle: «minulla taas
ei ole mitáán», ja pakisi (puhui) hán pakkaselle, kuten hánelle oli
tehty. Pakkanen sanoi hánelle: «kuinka siná senlainen mieletöin
olit! Nyt siná yhtáhyvin vaivainen, millainen ennen olit». Ja taas
viimein se pakkanen antoi hánelle toisen sákin, joka oli edellistá
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paljoa souiempi. Hán kiitti pakkasta, ja láksi hyvállá mielellá, ja
arvelee: taas tárna sákki, millainen edellinen oli. Jonkun (ajan)
hán astui ja taas halusi hán syödá ja pakisi: sákki auki! Kuin
hán sanoi námat sanat, niin avoihe, ja láksi sákistá kaksi miestá,
ja heillá paalikat kádessá, ja ottivat sen miehen, ja alkoivat lyödá
paalikoilla, ja löivát hántá hyvin kovasti. Siinápá tuskassa hán
vielá voi sanan sanoa: sákki kiinni! ja taas ne miehet menivát
takaisin sákkiin, ja sákki sulkeutui. Ja hán pakisee: «odota váháisen, miná tárnán sákin vaihetan taas véljen kanssa». Ja niin túli
mies sákkineen kotiin, ja hánen rikas veljensá huomasi, ettá hánellá taas sákki edellistá paljoa somempi, ja hán sangen kovasti
alkoi halata véljen kanssa sákkejá vaihtaa, ja köyhá véli hántá ei
estellyt; he vaihtoivat sákkejá. [Eikas véli otti sen sákin ja kutsui
kaikén sukunsa ja heimonsa ja rikkaita kauppiaita páivállisille.
Ja tulivat, keráytyivát kaikki hánen sukulaisensa ja rikkaat kauppiaat, ja kun kaikki sukulaiset keráytyivát, sanoi hán: sákki auki!
Sákki avoihe, ja sákistá láksi kaksi miestá, ja paalikat heillá ká
dessá, ja he alkoi lyödá vieraita paalikoilla sangen kovasti, ja itse
isántáá vielá kovemmin, ettá paljon vieraita pakeni pirtistá lakitta
ulos ja juoksivat kotia. Tuskassa viimein itse isántá sanoi sákille :
sákki kiinni! ja miehet paalikoineen menivát takaisin sákkiin, ja
sákki sulkeutui. Ja lopulla vieraat vielá löivát isántáá, ettá hán
heitá narrasi. Ja nyt túli tástá rikkaasta veljestá mokoma vaivainen, kuin ennen oli toinen véli vaivainen. Hánellá oli sangen
soma sákki, mutta kun hán tahteli siitá sákistá maistaa, láksi
sákistá kaksi miestá ja alkoivat lyödá hántá paalikoilla; mutta
köyhá véli eli sen toisen sákin kanssa, niin kauan kuin oli
hengissá.
3.
Kasi i hiired.
D'erevnas oli kasi uhtei suur, kudam kaikid hiirid söb ; kus
löütab, siid i tabadab i söb. I ilened hiired, kudamad lopud játihe,
kieraisihezei kaik ühthe sijaha i ussovetitihe, mi netsile kasile iehta ;
i kaikis tobjin hiir se dumai i pagisob : „K-firakkamai mö kaikin dengoid, ostkamai kellőn i sidokamai netsile kasile kaglaha; kons hcin
tideskandob kellőn ked, mvgamö kulistamai i kaik pagenemai". D'engad hő keratihe i kellőn ostetihe, a ken heis netsen sidoskandob kasile

444

FINN DIALEKTUSOK.

kellőn kaglaha ? Üksin eba rohtkoi, i hot kaikin mantas, hán netse
kasi heida söb. Kellőd ei rohtitud ni-ken mánta sidomaha. Hiiril
d'engad mdntihe uhtei; kel muitei jcii; edelpdi ei dumaitud, mise heis
sidojid ei le. Mitt'e tahtod ráad, jestli edelpdi ed dumai, kavub kut
hiiril kellőn sidond.
A m a c s k a és az e g e r e k .
A faluban volt egy igen nagy macska, mely megesz minden
egeret; a hol találja, ott megfogja és megeszi. És azon egerek,
melyek végűi maradtak, mind egy helybe gyűltek és tanácskoztak,
mit [kellene] ennek a macskának tenni; és a legeslegnagyobb egér
az [úgy] vélekedék és szól: «gyűjtsünk mi mindnyájan pénzt,
vegyünk csöngetyüt és kössük ennek a macskának a nyakába; mi
kor jönni kezd ( = j . fog) a csöngetyűvel, úgy mi meghalljuk és
mind elmenekülünk)). A pénzt ők összegyűjtötték és a csöngetyüt
megvették; de melyikük fogja ezt a csöngetyüt a macskának a
nyakába kötni ? Egyedül nem merik, és habár valamennyien men
nek, ez a macska megeszi őket. Senki sem mert elmenni a csön
getyüt felkötni. Az egerektől a pénz ment nagyon ( = az egerek
nek odaveszett v. kárba veszett sok pénzük); a csÖngetyű csak
megmaradt; előre nem gondolták meg, hogy köztük nincsenek
[csöngetyű-] felkötők. Bármely dolog, ha előre meg nem gondolod,
úgy jár, mint az egereknek a csöngetyű felkötése.
B)

Onega-vidékiek.
4.
Kukőin-karangaine.

lí

„Sanu milei , küzii kadag kukein-karangaisel, ,,miks sina
muga tuskav öled siritsi-mdnijan mféhen sobihe ? Mida sina taht&id
sdta heis? Mihe hó sileis hiivad?" — Ni mihe, sanii kukein-karangaine ; a mina muga en tahtoi rastta heid m^kel, tahtoin vaise rebitada heid.
O r j a n - r uo ska.
«Sano minullet*, kysyi kataja orjan-ruoskalta, «miksi sina
niin kárkás ölet ohitse-meneván ihmisen vaatteisin? Mitá sina
tahdot tehdá heistá ? Minin he sinulle hyvát ?» — Ei mihinkáán,
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sanoi orjan-ruoska; mutta miná niin en tahdokaan temmata heitá
mieheltá, tahdon vaan repiá heitá.
5.
0 r l.
Küzutihe orlal: min t'dhte sötad sina itseis poigid muga korttas? Orl sanii: „rohtitaisik hö, kazvdud, Idhetaze pdivdn-no, kutab
mina heid sötaisin alalial mai?"
K o k ko.
Kysyttiin kokolta: minkátáhden syötát siná poikiasi niin
korkeassa? Kokko sanoi: «uskaltaisivatko he kasvaneina láhestyá páiván ( = auringon) luokse, jos miná heitá syöttáisin alhaalla
maassa?»
6.
Lambas i jumalan-lindiine.
Jumalan-lindiine istiihe lambhan pdle, mise rastta hdnel vdhaisen villád itseze pezaks. Lambas savodi verdusiine hüptasinna i
tanná. „Kut! mite sina milei ühtel muga skuup?" sanii jumalanlindiine. „Paimnele sina lazged otta itsesais kaikén nahkha-sai villan, a milei otkasidpitsukaises klakiises.
Miksmuganetsensddad?ci
— N'etsen sddan siks, sanii lambas, ed malta milai minun i'illad
muga kebjds otta kut paimen.
L a m m a s ja

pááskyinen.

Pááskyinen istuihen lampaan páálle, ettá temmata ( = temmataksensa) háneltá váhán villaa pesáksensá ( = pesáánsá varten).
Lammas alkoi suuttuneena hyppiá sinne ja tánne. «Kuinka?
miksi siná ölet minulle ykdelle niin saita?» sanoi pááskyinen.
«Paimenelle siná sallit ottaa itseltási kaikén villan nahkaan asti,
mutta minulta kiellát pikkuisen tukkosen. Miksi niin támán
teet?» — Támán teen siksi, sanoi lammas, [ettá siná] et osaa minulta villaani niin keveásti ottaa kuin paimen.
Az éjszaki vepszbol
7.
Pahalaizen vdvü.
(Pyhdjdrvi.) Oli mufikke keüh, poig oli hdnel. Muut kdüdáh
besodah, hdin ei kdvü: sobad e' ole, huiged on mandd. Ldht'i elot
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snamah ; dorogal astuv i duumaittsou: hot, sanou, metts otaií minim
elaiganf Tulou hdnel-lo l) starikke, sanou: ota minun tikár mutsuoiks, minu andan, sind briha hilvá. — Minid előd ei ole, e' ole mii
naida. — Mind andan sinul előd, mi tahto pidágáh. Anduoi sl'iápdn
tdüden kuldad da hobjad, kdski sobad ostai hürüd; ku ostanct sobad,
süt k'úlüh üde omah ; mind tuon, sanou, sinule nevestan. — Hilvd,
tulen. — Sobad oét'i háin, túli kod'ih tuatal-lo, sanou tnatalleh : vot
mind nain, tuodah minule nevest. — Nai, sanou,poige.
Háin i mám kiilüh ehtál. Istuu kidüs sigal puoleh üöh-sai üksin
i tuti hdnel-lo neveste netse, troikal ajuoi, tuohuste tuoi i kai. Istut't'ih
pagisfih, kuni kukuoi ei laulan, siid neveste láht'i idres, sanuoi: lmo
méi tiden; i sulhaine lahti kod'ih, sanuoi tuatalleh: idén ol'i coma.
Tuatt sanou : ei ole se put'iU'hie : mdne kávü papil-lo, pappi mida
sanou sinide. Háin i rndúi papil-lo, papile sanou : nain mind, buat'uske. — Késs naid ? En t'iedd, kugalaine ; starikke puutui rastaa
dorogal, sen tütár on. Venttse huomei rodíh meil, voivgo venttsaidakseh t — Voiv, tolko ei ole hüvdUine; mind sinun nevvon. Háin i
nevvuoi: ku tulnou sinul-lo, pane riste kaglah, i mind tulen sih
sinul-lo. N'eveste túli, háin i ristan kaglah páni. Vie viinad juod'ih
áj ülen ; sulhaine ei juo : ku suuh mieles panou, itse curattsi valau;
a neveste se humaldui üijál. Pappi vuottaujo tagaveráil,- ku kufawi
lauluoi, i pappi kidüh tid'i, sluuZimah rube&i; láhttdá ei vuoi neveste:
hebot kadot'iih. Pappi sluuzii i heid ot't'i kddes, reddtt'i kod'ih; nevestále kaskbii piUiittddá, neveste se ei pühitláde. Pappi kdski kazakuoile pattsahaze sidoda, pletin ottada, liiödá. Lüö&'ih hánt ülen dijel
kai vereh-suai. Süt pühittiheze kuuz úedálid; süt pappi venttsaii
heid, rubeít'ih elámáh ülen bohattali.
N'eveste ol'i pahalaizel vargastettu kupsantütdr; kai ihastui,
ku piázi idres, pappi hánes kaikén pahan ku hidd'i.
Az ö r d ö g v e j e .
Volt egy szegény ember, s volt neki [egy] fia. Mások járnak
társaságba, ő nem jár: nincs ruha, szógyen menni. Elindult
vagyont szerezni; az úton lép és gondolja: «vajha» mondja, «az
erdő elvenné az én életidőmet!» Jön hozzá egy öreg ember,
mondja: «vedd az én lányomat menyasszonyul; én odaadom, te
*) Assimilálva ebből: hiinen-lo.

— L. alább tuatal-lo,

papil-lo

stb.

A VEPSZ NYELV.

447

jó ifjú [vagy]».— «Nekem nincs vagyonom, nincs mivel meg
nősülnöm.)) — «En adok neked vagyont, akármi kelljen.» Adott
egy kalapot tele aranynyal és ezüsttel, meghagyta, hogy jó ruhá
kat vegyen; «ha veszel ruhákat, aztán jöjj a fürdőházadba, én
elhozom», mondja, «nekeda menyasszonyt)). — «Jó, oda megyek.*)
— A ruhákat ő megvette, haza jött az at3'jához, mondja atyjának :
«lám, megnősülök, hoznak nekem menyasszonyt)). — «Nősülj»,
mondja, «fiam».
El is ment este a fürdőházba. Ott a fürdőházban éjfélig ül
egyedül, és hozzá eljött az a menyasszony; hármasfogaton hajtott,
gyertyát hozott és mindent. Ültek, beszélgettek, míg a kakas nem
szólt; aztán a menyasszony elment, monda: «holnap eljövök» ; és
a vőlegény haza ment, monda atyjának: «nagyon csinos volt». Az
atya mondja: «nem jó fajta az ; menj el a paphoz, a pap mit
mond neked. El is ment a paphoz, a papnak mondja: «meg
nősülök, atyuska». — «Honnan nősülsz?)) — «Nem tudom, hova
való; egy öreg ember találkozott velem az úton, annak a leánya.
Holnap lesz nálunk az esküvő, meg lehet-e esküdni?)) — «Meg,
csak [a menyasszonyod] nem jó-fajta; én adok neked tanácsot."
Adott is tanácsot: «mikor hozzád jön, tégy [neki] keresztet a
nyakába, ón is odajövök hozzád». A menyasszony eljött, s ő a
keresztet a nyakába tette. Még pálinkát ittak nagyon sokat; a
vőlegény nem iszik : mikor úgy látszik (tkp. vélemény szerint) a
száj[á]ba teszi, csakis félre önti; de a menyasszony az nagyon
lerészegedett. A pap már vár a hátulsó ajtónál; mikor a kakas
szólt, a pap is a fürdőházba jött, kezdett szolgálni (isteni tisztele
tet tartani); elmenni nem tud a menyasszony: a lovak eltűntek.
A pap istenitiszteletet tartott és kézen fogta őket, haza vezette; a
menyasszonynak parancsolja, hogy böjtöljön, [de] a menyasszony
az nem böjtöl. A pap a szolgáknak megparancsolja, hogy karóhoz
kössék, korbácsot fogjanak, üssék. Nagyon megverték őt: egészen
vérig. Azután hat hétig böjtölt; aztán a pap megeskette őket,
kezdtek élni nagyon gazdagon.
A menyasszony egy ördög által ellopott kalmárleány volt;
egészen megörült, hogy kiszabadult, minthogy a pap belőle min
den rosszat kiűzött.
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8.
Iivan durakk

(Tuhkimus-Iivana.)

(Viidana.) Ende mufikk laihe elilákillidnad ; kállai olikolme
poigad: eizimaine poig oli Ganroi, toine Darál, kolmaz Iivan. Gauroi oli havin mielev, keskimiline sinna i tanná káviiu, a kolmaz, Iivan,
oli kaikkineh durakk. SiemmeUih hilö nizud; siid ken liennou suoi
heiden peldoh káviimáh i niZud niittámah. I£a páni heid karavulimah niZud, enzimaiss üön Gauroin. Se laht'i kod'is-piei, silmdd rist'ii,
izal blahosloviih, máúi toizen kod'in rindale da seinüd vasta üön maga zi, ei ni kanna mdnnii. Huondeksel izale sanuu: kai, sanuu, oli
havin, ci ken s'dönü meidcn nizuloid.
Paine jrroidii, ii'ó tuti. Toi&ele poigale, Danilale, tul'i monda
karavalali toiZeks üöks. Silmdd rist'ii i laht'i karavulah ; marii toizen
kod'in hcinetukkuh, siga magáz üön. Huondeksel tul'i, sanuu: ei keda
tulnud, ni ken ei süönü, vihmui üön.
Ennen mies laiha eli láhellá kaupunkia; hánellá oli kolme
poikaa: ensimmáinen poika oli Kauro (Gábor), toinen Taneli,
kolmas Iivana. Kauro oli liyvin mielevá, keskimmáinen sinne ja
tanne káypi, mutta kolmas, Iivana, oli kaikkinensa Tuhkimus
(hölmö). Kylvivát be nisua; sitté joku sai [ = rupesi] heidán peltoonsa káymáán ja nisua niittámáán. Isá páni beidát vabtimaan
nisua, ensimmáisená yöná Kauron. Se láksi kotoa, silmánsá risti,
isáltá siunasibe ( = siunautti itsensá), meni toisen talon viereen,
ja seináá vasten yön makasi, ei minnekáán mennyt. Huomeneksella isálle sanoo: kaikki, sanoo, oli hyvin, ei kukaan syönyt meidán nisujamme.
Páivá kului, yö túli. Toisen pojan, Tanelin túli menná vabtiin toiseksi yöksi. Silmánsá risti ja láksi vahtiin; meni toisen
talon heinátukkuun, siellá makasi yön. Huomeneksella túli, sanoo :
ei ketáán tullut, ei kukaan syönyt, vettá satoi [kokoj yön.
Páive proidxi, üö tul'i. Piddü mdndd jo Iivanal karavulah ,•
hain, durakke, pátsil magadau, ei ni duumai mdndd. Izarubezi káskema.1i da vélted. Hain ot't'i kroman leibád da sobiih, siide süöb da
pajattau; astub peldoh, kattsou taivahah da tieht'ed lugou taivahal.
Kattsou lábi kindahas peldoh, nági hebon peldod süömás, mugoman,
miitutte muoilmas e' ole. Hard' on kaikki hddaizis hienois koltsis
kierittu da hánde. Ilebole sanuu : en maltta mina sinun-ke suuttida,
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kieral istummos selgáh. Háin puutui tagaperin istumah selgdh. Hebo
hüvin lujin lahti peldos-piei hüppümdh, hdnddi kandelemmah metsuoid mií'ó, magid müö, suoid müö; durakke itse ei prostoi, lujin
püzüi hdndds. Heborubeépagizemahrist'ikanzankielel,
sanui: malttoid, durakke, istuda millai selgas, vai ala hdtked pida mindai ; ro. dm sille kolme varzad: kaksi rod'in, miittomid muoilmal e' olnud,
kolmanden rodin kahten gurban-ke, arssinan pitkad korvat. Net
kaksi varzad suod müöda, kolmatte, sida gurbattsud, ei pida müödd
ni mis dengois, ni kuldas, ni hobedas, ni mis kallehis kivis. Tulou
durakke kod'ih, kolot't'iu kolttsah, kai kroule sevel'i. Velled, iza kiróttak hdnddi: mida muga lujas stutsid? Middsina nágid siga ?• Hdin
sanui : túli, sanui, kehno, silmdd kai kaMl, se zaved'ii hdnddi nizud
niittamah; mina sanuin: mina suuttida en maltta, kieral istummos
sille selgáh. Se mindai kandel'i üön kaikén selgas, hibjan kai murenzi
luihe-suoe. Iza da velled suod'ih nogramah durakkan paginoid, durakke sihe magatta uinué, magáz pdivdn ehtah-suoe da üön.
Páivá kului, yö túli. Jo pitáá Iivanan menná vahtiin; hán,
Tuhkimus, makaa kiukaalla, ei arvelekaan menná. Isá rupesi káskemáán ja veljet. Hán otti palán leipáá ja pukihe, sitten syö ja laulelee; astuu peltoon, katsoo taivaasen ja táhdet lukee taivaalla.
Katsoo lápi kintaasta [ = kintaan lápitse] peltoon, náki hevosen
peltoa syömássá [ —syövánl, semmoisen, jommoista mailmassa ei
ole. Harja on kaikki [ = kokonaan] kultaisista hienoista renkaista
kááritty ja hántá. Hevoselle sanoo : en osaa miná sinun kanssasi
leikkiá laskea, kerralla istaudun selkáán. Hán puuttui takaperin
istumaan selkáán. Hevonen hyvin kovaan láksi pellosta laukkaamaan, hántá kantelemaan metsiá myöten, mákiá myöten, soita
myöten; Tuhkimus itse ei [ole] typerá, lujasti pysyi hánnássá.
Hevoneo rupesi puhumaan ristityn ihmisen kielellá, sanoi: osasit,
Tuhkimus, istua minulla selássá, vaan álá kauan pida minua;
saan sinulle kolme varsaa, kaksi saan, mimmoisia maailmassa ei
[ole] ollut; kolmannen saan kahden kyssán kanssa, arssinaa pitkát
korvat. Ne kaksi varsaa saat myydá; kolmatta, sitá kyssáselkáistá,
ei pida myydá mistáán rahoista, ei kullasta, eiká hopeasta, eiká
mistáán kalliista kivistá. Tulee Tuhkimus kotiin, kolkuttaa öven
renkaasen [ = renkaalla], oikein katto tárisi. Veljet, isá toruvat
hántá: miksi niin kovasti kolkutat ? Mitá siná náit siellá ? Hán
sanoi: túli, sanoi, paholainen, silmát kuin kissalla, se rupesi hán-
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nállá nisua niittámáán; miná sanoin: miná leikkiá laskea en
osaa, kerralla istaudun sinulle selkáán. Se minua kanteli koko
yön selássá, ruumiin kokonaan sarki luihin asti. — Isá ja veljet
saivat [ = rupesivat] náuramaan Tuhkimuksen puheita; Tuhkimus
siihen maata uinosi, makasi páiván ehtoosen asti ja yön.
Toss pdivdn nouzi, oít'i burakkon kdzivardele, Idht'i mettsah,
metsas tuti peldoh. Kattsou: seizuu konussi peldos, hcinen hebo siid
konussis, kudamal hdin ajoi. Jo on rod'inu kolme varzad : kaksi on
kuldaiíed-harjad, kuldaiz'ed-handad, kolmaz on kahten gurban-ke,
arssinan pitkin korvin-ke. Se hebottsu sanuu: ala minud süötd
prostoil kagral, ni rugehel, süötd minud nizul; ala minud d'uota daruivedel, juota minud valgedal medel; ala hdtked pida kiini, piesta
vatt'ale ! Dnrakk rubel muga i ruodamah : nizid süöttamdh dai medel
juottamah, da vállal piestí.
Durakk kdvüu joga paivdd konussih, heboloil-luo, vélted katstah, sanutah : ei meiden durakk ilmai kavü peldoh. Mdndih d'álgeh
durakkale i nahtah heboloid mugomid, kudamid muoilmal ei ndhtü.
Keskenah pagisiah velled : varagstamm muó durakkal hebod, hebod
müömme • d'engoin-ke, t'iedad, hiivin eldinme, d'uomme da süömme
Tuldah kod'ih, santah izale : meiden durakk mugomad hebod suoi,
miittomid muol e"1 olnud ; kdske meile vargastada. I2a kdski, hiu')sobiihoz, silmdd rist'iü'ih, Hal blahosloviihoz i tul'd'ili peldoh, hebod otetíih i
Uihtedíh ajamah lidnah heboloil.
Toisena páiváná nousi, otti vasún kásivarrelle, láksi metsáán, metsástá túli peltoon. Katsoo: seisoo talli pellossa, siinátallissa hánen hevosensa, jolla hán ajoi. Jo on saanut kolme varsaa:
kaksi on kulta-harjaiset, kulta-hántáiset, kolrnas on kahden kyssán
kanssa,. arssinaa pitkien korvien kanssa. Se tamina sanoo: alá
minua syötá halvalla kauralla, áláká rukiilla, syötá minua nisulla;
alá minua juota járvi-vedellá, juota minua valkealla medella; alá
kauan pidá kiinni, páástá irti! Tuhkimus rupesi niin tekemáánkin:
nisulla syöttámáán ja medella juottamaan, ja irti páásti.
Tuhkimus káy joka páivá talliin, hevosten luokse ; veljet katsovat, sanovat: ei meidán Tuhkimus suotta káy peltoon. Menivát
jálkeen Tuhkimukselle ja nákevát hevosia semmoisia, joita maailmalla ei [ole] náhty. Keskenánsá puhuvat veljet: varasta[kaa]mme Tuhkimukselta hevoset, hevoset myy[káá]mme; rahojen
kanssa, tiedát, hyvin elámme, juomme ja syömme. Tulevat kotiin,
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sanovat isálle : meidán Tuhkimus sellaiset hevoset sai, jommoisia
maalla ei [ole] ollut; anna meidán varastaa. Isá antoi luvan, he
pukeutuivat, silmánsá ristivát, isáltá siunauttivat itsensá ja tulivat
peltoon, ottivat hevoset ja láksivát ajamaan kaupunkiin hevosilla.
Tulou durakkpeldoh, kattsou : koríaiéi seizuu endizelleh, a kahte
hebod ni kuss e' olnu, üksi vai gurbahebo arssinan korvin-ke dalgois
punozéh durakkan. A voi-voi 1 durakk sanui, ken minun hebod vargasü, sille sil ilmal lobi sildas vajoda ! Se gurbahebo sanui hdnele :
ala ni kénen piel pida, omad vetted vied'ih hebod. — Kuibo müö heid
suomme kádeh f — t'ervah müö heid suomme, nouze vai mille selgáh,
lujin piizii selgiis. Hebo lahii hüppümáh hüvin lujas miigid müö, kangahid, t'eravah tabaé vélted. Vetted sanutah: prosti meid, müö sinun
hebod vargastimme. Hiiö sobittah ühteh dorogah, ajtah lidnah, tiddah
heborinkkale. Herrat, kuptsad, muud rahvas ndhtah, sanutah gorodnittsinale: mugoizid heboid ni ken ei nahnüd muoilman piel. Gorodnittsin sanuu: ei pida ni kellé müödá, kuni mina tsarih en sanu.
Gorodnittsin tsarih sanuu: hebod on müödátad, ilmal ei mugomid
ole. Tsari ajav t'eravah hebolois ümbdr, rahvas ajetah iereh. Tsari
küzüu: kénen hebod ? Durakk sanuu: hebod minun, durakkan, da
izande mina. Tsari küzüu : aijig maksetah ? Durakk sanuu : kolmeviitte suopkad hobedad. Tsari ostav, andav kolme-viitte suopkad hobedad heille. Viedah hebod tsarih, ei voida tsarin konuhad ni ked
vatdivoita heboloid. Suov tsari kuttsumah livanad konuhaks, durakkad sida. Durakk andaud'engad vettile, sanuu: ei mille miks dengad
pida, mina dián tsarih kazakaks, rubedau ruskedis ptaidois kdvelemmah, kui ruohto-vois kurudelemah.
Tulee Tuhkimus peltoon, katsoo: talli seisoo entiselláán,
mutta kahta hevosta ei missáán ollut, ainoastaan kyssáhevonen
nrssinan [pituistenl korvien kanssa jaloissa pyörii Tuhkimuksen.
Ah, voi-voi! Tuhkimus sanoi: ken minun hevoseni varasti, se
táltá ilmalta sillan lápitse vaipukoon! Se kyssáhevonen sanoi
hánelle: álá ketáán arvele, ómat veljesi veivát hevoset. — Kuinpa
me heidát saamme káteen? — Pián me heidát saamme, nouse
vaan minulle selkáán, vahvastí pysy selássá. — Hevonen láksi
nelistámáán sangen kovasti mákiá myöten, kankaita, pián tapasi
veljet. Veljet sanovat: anna anteeksi meille, me sinun hevosesi
varastimmé. — He sopivat yhteen tiehen [ = matkaan], ajavat
kaupunkiin, tulevat hevos-torille. Virkamiehet, kauppiaat, muu
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kansa nákevát, sanovat kaupungin-pállikölle : semmoisia hevosia
ei kenkáán [ole] náhnyfc maailman páállá. — Kaupungin-páállikkö sanoo: ei pidá kellekáán myydá, ennenkuin miná keisariin
[ = keisarilaan] sanon [ = ilmoitan]. Kaupungin-páállikkö keisariin
sanoo: hevoset on myytávát, maailmassa ei mokomia ole. — Keisari ajaa sukkelaan hevosten ympári, rahvas ajetaan pois. Keisari
kysyy: kénen hevoset ? — Tuhkimus sanoo: hevoset minun, Tuhkimuksen, ja isántá miná. — Keisari kysyy: paljonko maksavat ? —
Tuhkimus sanoo: kolmeviittá [ = viisitoista] lakkia [ = lakillista]
hopeaa. — Keisari ostaa, antaa kolmeviittá lakkia hopeaa heille.
Vievát hevoset keisariin, eivát voi keisarin talli-rengit ketkáán
hallita hevosia. Saapi keisari kutsumaan Iivanata tallirengiksi,
Tuhkimusta sitá. Tuhkimus antaa ráhat veljille[nsá], sanoo: ei
minulle miksikáán ole rahaa tarvis, miná jáán keisarilaan rengiksi, rupeen punaisissa paidoissa kávelemáán, kuin rahkavoissa
herkkuilemaan.
Dr.

SZINNYEI

JÓZSEF.

KISEBB KÖZLÉSEK.
O r o s z i g é k a z E r z a - m o r d v i n b a n . — A fent 407.1.
a moksa-mordvinban kimutatott 60 orosz igével egy sokkal na
gyobb szám ilyen ige (150-en fölül) áll szemközt a másik mordvin
dialectusban, az Erzában. De e nagyobb számban mégsem talál
hatók mind azon orosz igék, á melyeket a moksa-mordvin elfoga
dott, hanem e számnak csak mintegy fele van meg az erzában is,
— a mi az orosz hatásnak a két mordvin dialectusra nézve jobba
dán külön voltát tünteti föl. Az á t v é t e l m ó d j á r a nézve is
meg kell jegyezni, hogy az erza többnyire csak a moksának fent
407. 1. a. és b. pontban jelzett eljárását követi; -ncla vagy épen
-dinda-iéle áthonosító képzőt nem alkalmaz. E helyett többször
-ja-val toldott igetőt találunk, a mely arra utal, hogy az erzamordvin az átveendő igealak kifejtésében esetleg az ind. praesensragozás alakjait is alapúi vette; pl. CTapa-Th-tól staraja- (a praes.
1. staraju, 3. starajet stb. után). Az átvétel módjára nézve több
csoportra osztva, közlöm itt még az e r z a - mordvinban használt
o r o s z i g é k e t , azok mellé (*) jegyet vetvén, a melyek a moksában is eléfordúlnak.
a) íoldás nélkül átvett (a-végű) orosz igetők: obeda- ebé
delni, obruca- eljegyezni, *otkaza- megtagadni, otstupa- visszalépni,
*otveca- felelni, udovolstvova- megelégedni, upreka- szemre hányni,
vz'ina- vacsorálni, kartavla- csörögve beszéllni, kruía- v. okruiakorülvenni, guta- sétálni, javla-: javlavto- jelenteni (aBJiH-), camkacsámcsogni • (TiaMKa-), *caja- bízni vmiben, certa- v. certa- vonalt
húzni (Ha-TiepTa-), scolka- csattantani, scupa- tapogatni, zalobapanaszolni (/Ka.ioBaTbCfl; v. ö. atajioöa), tolkova- magyarázni, *torgova- kereskedni, dokaza- bizonyítani, dosta- megkapni, disa- léNYF.LVTTJD. KÖZLEMÉNYEK. XVI.
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legzeni, soveta- tanácsolni, st'oga- tűzni, steppen (cTera-), stukakopogtatni, svata- leányt kérni, zanima- elfoglalni, zapovedaparancsolni, zavtrika- reggelizni (3aBTpaKa-), zdorova- köszönteni,
nakaza- büntetni, naraSa- fölékesíteni, *nariga- csúfolni (Hapyra-);
paja- forrasztani, löten, pirova- lakomázni, *pokaja- megbánni,
polaca- megkapni, popravl'a- igazítani, poruca- kezeskedni, pocitabecsűlni, pozda- későre válni (o-no3^;a-), *pozdravl'a- üdvözölni,
prazdnova- ünnepelni, prezira- megvetni, *prima- elfogadni, prisutstvova- jelen lenni, progula- elpazarolni, proklina- átkozni, promisl'a- szerezni, prosca- búcsúzni (nponi,aTLca), plotnica- ácsolni
(íMOTHiría-), podkova- patkolni; bl'adova- kurválkodni, *vencakoszorúzni, esketni, volnova- hullámozni; *rabota- dolgozni, radovaörűlni, razora- tönkre tenni, razlica- különböztetni, rovnaegyengetni;
b) Az oroszban -i (vagy -ii)-végű igetők, melyeket az erzamordvin a-val megtoldott (úgymint a moksa407 1., b) pont alatt):
osuda- elitélni, obid'a- sérteni (OÖH^'B-), ugoda- szívességet tenni,
uprama- ellenszegülni (-MHTLCH), urada- rendezni, takarítani; kad'afüstölni, ráuchern, kal'a- izzóvá tenni, *kleja- enyvezni (Kjien-),
krasa- festeni, gada- bepiszkolni, gro.ía- fenyegetni, cada- páro
logni, scit'a- védelmezni, suma- lármázni (B), Zala- sajnálni (atajiB-),
2ara- sütni, Mura- korholni, *toca- esztergályozni (TO^H-), trubatrombitálni, truda- fáradozni, *diva- csodálkozni, dod'a- megkapni,
elérni (^OÍÍTH : pr. 3. ^oii^eTT>), drdna- ficzkándozni (^parHy-Tt,
pr. 3. drdgne-t), soglasa- beleegyezni (-CHTLCH), *stroja- v. srojaépíteni (cTpoH-), *suda- Ítélni, *svdta- szentelni, sveta- virágozni
(UBBCTH, pr. 1. íjBBTy, 3. UBBTeTB), *spöra- veszekedni, slava~
dicsőíteni, *slu£a- szolgálni, zabota- vmivel gondolni (-THTBCH),
zarada- fölkészíteni, tölteni (puskát), zvona- hangozni, nagradajutalmazni, neol'a- kényszeríteni (HCBOJIH-); pára- párolni, *pil'afürészelni, reszelni; plena- fogságba ejteni, pojava- megjelenni
(-BHTLCH), pokora- feddeni, pirongatni, *post'a- böjtölni, *posubasegíteni (nocoőii-), povna- emlékezni (IIOMHH-), pozofa- gyalázni,
primet'a- ügyelni, észrevenni, pricasía- áldozni (úrvacsora), prosíamegbocsátani, búcsúzni, pr óvoda- vezetni, *pul'a- port fölverni;
*baslava- áldani (6jaroc.iOBH-), bel'a- fehéríteni, bezcestia- gyalázni,
*boza- esküdni, breda- félrebeszélini, vint'a- srófolni; mana- meg
csalni, *mifa- békíteni,muca- kínozni (nyiii-), műfa- megzavarni;
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rana- megsebezni, *resa- elhatározni; Hada- megegyezni, lecagyógyitani (jiera-).
c) -ja-végüek: okaja- nyögni (oxa-), oroSeja- jósolni, gyógyí
tani (BopoaiH-), kataja- gördíteni, gulaja- sétálni (1. guta-) ; satajacsavarogni, íaleja- (1. Sala-), Zevaja- rágni, aceBa-; trepaja- tilólni
(kendert, lent), dumája- gondolni, staraja- igyekezni, srugajagyalúlni (cTpyra-), *smeja- merni (CMÉ-) ; povelevaja- parancsolni,
makaja- bólintani.
d) Egyébféle alakulás: ikne- csuklani, schluchzen (nitaTL,
HKHyTt: pr. 3. HKHe-rt) | narija- meggyülni, evesedni (HapHBa-) |
zabotliva- gondot viselni, aggódni (saooTüiiBbra gondos) | brizdebefecskendeni (Őpi>i3ra-, pr. 3. 6pH3>KeTí.) J duraskale- bolondozni,
Wied. szerint e h. duraskadle- (.nypanKÜí bolondos) | pecada- pe
csételni (ne^aTa-) | *borotsa- birkózni (1. fent 408 1.) | prozvaúanevezni (npo3Bame elnevezés) | treskatodo- elpattanni, repedni
(TpecKaTBca) | scelkse- hasadni (meJiaTbca hasadni, me;ii> hasadék,
repedés) | zaima- kölcsönözni (saiiM^, saéMTb kölcsön) | zavida- iri
gyelni (3aBH,a;OBa-) | pol'za- használni (nojibSOBa-; nojiL3a haszon) ||
dumardo- gondolni (dumája- mellett: ^yMa-) | zanarda- elfoglalni
(3aHH-). Ez utóbbiakban a különös -rd meglehet hogy -nd helyett
való (v. ö. moksa kenánd- és kendrd- örülni).
B. J.
Magy. l e g . — A leg superlativus-határozó eredeti értékéről mai
nyelvtudatunk már alig tud számot adni s ez azért is sajátságos,
mert hisz jóformán ismerjük használatba jövetelének idejét. Tud
juk, hogy a régi magyar nyelvben a leg-es superlativus helyett
sokkal közönségesebb volt a comparativus elibe tett felette igen,
mendtöl-íéle superlativus használata, pl. mentől gonozb pessimus;
mentől nagyobb maximus. Erdősi sem ismeri még a leg-et, hanem
felette igen s mendtől-t használ, pl. albus : feyr ; albior: feyrb, auag
inkább feyr ; s albissimus : felette igen feyr (Lásd : Corpus Gramm.
13. 1.), s csak Komáromi nyelvtanában fordul elő először a leg-es
superlativus. A mendtől s mitől (e h. mindtől), pl. mitől nagyobb
legyen, ma is használatosak ugyan, de inkább csak kiemelő superlativusnak; rendes felsőfok-határozó ma majdnem kizárólag a leg.
Kérdés, hogy ennek a leg-nek magára micsoda jelentést tulajdonít
hatunk ?
Egyéb nyelvek példái azt mutatják, hogy a superlativusi ha30'-
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tározónak rendesen n y o m a t é k o s í t ó , erősítő értelme van. így
pl. a törökben a felső fokot az efi kiemelő szónak a positivusi alak elé
járulása képezi, pl. en eji legjobb, efí güzel legszebb. A kazáni ta
tárban szintén ily határozók járulnak a positivusi alakhoz, pl. bik
jakéi felette jó, ifi (igen, nagyon), ajrata usal «kiválólag rossz», a
nélkül, hogy a rak rendes középfok-képző a szóhoz járulna. Érde
kes, hogy a magyar régiségben, mikor a leg-es superlativus még
nem igen volt divatban, szintén használták már a leg-et positivusi
alak mellett, pl. legottan, legelső, legutolsó stb.; sőt még ma is igen
közönségesek az effélék: legitt, legott, legelső, legutolsó, legszépe,
legjava, legkivált stb.
Ezekből kitűnik, hogy a leg eredetileg szintilyen nyomatéko
sító értékű szó, úgy hogy pl. legjobb tkp. «főkép, különösen jobb.»
Mint ilyen határozónak a leg-nek jóformán névszó-féle az
alapja, s erre nézve különösen figyelembe veendő a legesleg (legisleg) alak s Jászaynak erről az a véleménye, hogy az egy leg mel
léknévből magyarázható s az s képzővel alakúit leges szintén mel
léknév (lásd : Eégi M. Nyelveml. III.). És csakugyan ez inkább is
elfogadható amaz újabb magyarázatnál, mely az es-ben, a legisleg
alakra támaszkodva, az és kötőszót véli felismerni. Mert van arra
példánk, hogy az e könnyen átcsaphat i-be : ,,Dupla csévis (csöves)
pisztol lesz a halálo", ,,Megtölti a dupla csévis pisztolát" Nyelvőr
III, 432. A leges-leg épen olyan képzésűnek mutatkozik, mint az
vnos untig, véges végig, meres merevűl-íéle kifejezések, melyekben
a kettőzés ép úgy mint a íeg-ben, csak a nagyobb nyomatékos
ságért való.
Főbizonyítéka azonban annak, hogy a leg csakugyan névszó
értékű szó «fő, különös» jelentéssel s hogy a leges-beli es nem az
és kötőszó, hanem melléknévképző, egy egyszerű tájszó, a nyír
vidéki lésül «főleg, különösem). E tájszóban könnyű felismerni a
legsül (e h. legesül) eredetibb alakot, mely itt-ott szintén használa
tos, pl. leksült«főkép» Ny. II, 476. Jászay (a fentebb idézett helyen)
még jobban megvilágosítja e szót: «Az abauji néptől nem újság
hallani: legesül én, legesül most, néha összehúzva : legsül, néha az
adverbialis í-vel megtoldva: legsült kifejezéseket, melyek ,főként
kiváltképen, legkivált'jelentéssel bírnak.»
A m. leg (teljesebben lege) tő eredetibb *lenge-re utal; s csak
ugyan ilyennek még mását ismerhetjük föl a finn liika (azaz liga)
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«niruius, superfluus» szóban, a melytől lii'an v. lii'oin mint adverbium = «nimis (szerfölött, igen nagyon)*) (az észtben lig, gen. lla
zu viel, übermássig, übermass; adv. lia, Halt,, liaks).
E szónak lapp alakja, ha ugyan nem csak a finnből vétetett
át, a lappF.-ben ligg e-nek (Friis) vagy %/e-nek (Quigstad) hang
zik, melyben a hosszú mássalhangzó, illetőleg a hosszú l (valamint
a finn liga-ban is) egy kiesett nasalisra vallanak.
K U N O S IGNÁCZ.

Mordvin i n k s a . Van a moksa-mordvin nyelvben egy -ksa
névutó «ért, végett» jelentéssel, melynek az erza dialektusban -kis
(e h. kise) a megfelelő mása. Budenz mordvin grammatikájában a
moksa -ksa-nak is eredetibb -kisa alakját vévén fel, benne a ki «út»
névszóra ismert, melynek még prolativusa is szolgál névutóúl:
kiga «után (nyomában))). Hogy «út»-féle szó az «ért, végett* név
utói értelem kifejezésére igen alkalmas, szépen mutatja a német
ivegen, melynek weg «út» az alapszava; ilyen a török joluna is
«ért» a jol «út» szótól, pl. vatan joluna a hazáért, tkp. «utjára».
Maga az ért (érett) is a vog.-osztják jer, jir-vel egybevetve, *ér<:
alapszóra utal «weg, richtung, gegendo jelentésével (MUgSz.
866. fa.).
Azon körülmény, hogy a -ksa névutó nagyobbára -n genitivusi alak után szokott állani (pl. arda tolin-ksa gehet nach feuer,
vinan-ksa borért, alasan-ksa lóért), igen ajánlotta azon véleményt.
hogy a külön is előforduló inksa alak n-jóben a viszonyított név
szó genitivusi ragja van meg, mely aztán ismét genitivusi alak
után szokott állani; pl. mon sormanen inksa «Írásaimért» tkp.
sormanenin-ksa volna; esta maksij pandama arti tevnzan inksa
akkor megfizet mindenkinek ő cselekedetiért; momí lemzen inksa
az ón nevemórt; laman inksa sokakért; tejnek mező, titán inksa
nekünk mi [gondunk] van ezért (mit gondolunk ezzel); kin inksa
lomatná putúasameé momí kinek vélnek engem az emberek. Ana
lóg esettel van dolgunk a m. nélkül (=nál-külön) névutóban, mely
szintén ismét a nál után állhat (nálam nélkül).
Nem kell azomban számon kivűl hagyni, hogy úgy a -ksa
mint az inksa alak w-telen szóvégek után is előfordulhat, pl. selme
selmei-ksa i pej peji-ksa szemet szemért s fogat fogért, lomatneú
id'amaí-ksa aa emberek megváltásáért, corants-ksa fia számára.
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monn lemt'-ksa az én nevemért || meneln carstvat' inksa. a menny
országáért ; jomaftsij vajments inksan elveszti lelkét értem; inksanza ő érette, tiften denarij siü inksa egyenként egy dénárt egy
napra (tkp. a napért) stb. Hogy ezen inksa alakban csakugyan
egy külön névszótő lappanghat, arra már Ahlqvist gondolt, midőn
határozottan inga tőt («stamm inga») vesz föl, melynek inksa az
inessivusa volna (Moksa-mord. Gramm. 89. 1.). Annyi igaz, hogy
az inksa-n&k inessivusi alakja van, de más kérdés, hogy van-e elég
alapunk egy nem ismert inga, tő felvételére. Az inksa az inessivusi
rag elhagyásával rejthet ugyan magában egy inga tőt, de ép oly
joggal inka-t is; sőt bár magashangú ingd vagy inkd-t is, s így
négyesével kínálkoznak a tők, a melyek mindegyikének van annyi
joga, mint Ahlqvist inga-j&n&k.
Külön elő nem forduló alapszót esetleg valamely származé
kában találhatunk meg, ha nem épen ugyanazon, de legalább meg
férő jelentéssel. A jelen esetben alkalmas származékul kínálkozik
a moksa-mordvin ingei névutó-tő, melynek jelentése «előrész, das
vornbelegene» (tőle valók: ingeid előtt, elül; ingeidd elől, élűiről;
ingeli elé, előre; ingelgd előtt, el; az erzában ikele-nek hangzik :
ikelde, ikele, ikel'ga). A Máté-evangéliomban a szó ingal alakjában
is elé fordul, pl.gimí ingaidd jazicnektnen ingáid ő előttük s a po
gányok előtt. Ezen ingei (ingal)-nak vég Z-jét ugyanazon melléktőképzőnek vehetjük fel, a melylyel a vasolo is alakúit (vasol-do
meszsziről) vasomellett (vasov, vasú messzire), vagymekel s össze
vonva mejl, mel (pl. mekeldd, meldd után) a meke tő mellett (mekev,
meki vissza). így megkaptuk az inge (ingd) «elő» tőalakot, mely
nek alakilag az inksa (e h. inge-sa) szabályos inessivusa.
Még csak a jelentések («elő» és «ért, végett») látszólagos
külömbségével kell tisztába jönnünk. Hogy az «elő (előtt, elé)»-hez
csakugyan az «ért (für, wegen)» jelentés is csatlakozhatik, világosan
mutatja a latin pro (pröd), mely az indogermán pra (elő)-hez tar
tozik (szkr. pra-thama első; Kp<b-zo-z, Tzpó-zspo-c): pl. pro-ducere,
prod-ire, pro oppido (város előtt) és másrészt: pro patria, pro aris
et foris, pro vectura (solvere), pro aliquo habere. Szintígy tartozik
az indog. pra-hoz a németfür ésfor (vor), két eredetileg azonos
alak (ófemém. fari ésfora), melynek külön-külön jelentése azomban még ma sem állapodott meg egészen (((für welchen richterstuhl das geheimniss gehöre» Goethe | «begehrte sie vor sich zum
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weibe» Lichtwer | «\vir stehn vor unsre weiber, unsre kinder»
Schiller). — Hasonló esettel találkozunk a finn edestá «ért» (tkp.
«elől») névutóban, pl. kuoli edestdmme meghalt érettünk; itt azon
ban kétséges, hogy nem svéd hatást (fór) kell-e látnunk.
De még sokkal egyszerűbbnek tűnik fel e kétféle jelentés
társulása, ha magának a mord. ingd-nek eredetibb «vég» jelenté
séből indulunk ki, melynél fogva Budenz (MUg. Szót. 599. sz.)
ugyancsak a m. vég szóval egyeztette. így az inksa különösen a
m. „végett1' névutóval találkozik össze. S összevethető még, mint
«vég»-féle szótól való a török ücün (ucun) «órt, végett» (uc «vég,
begy»).
KUNOS I G N Á C Z .
Tör. a r s l a n «oroszlán».— Tudjuk, hogy a m. oroszlán szó a
törökségből került, a hol az széltiben el van terjedve ; altaji-tör.
arslan, csuvas artslan, kazáni-tatár arslan, oszmán, arslan, aslan,
ujgur arslan, arslang (azaz arslan), kún astlan (Cod. Cuman.-ban;
nyilván aslan h.), kirgiz arstan (rendes hang változással arslan h.).
Itt mindjárt meg lehet jegyezni, hogy a m. oroszlán-hoz a csuv.
arislan áll legközelebb. Habár nem eshetik is kétség alá, hogy
e szót, melyet a többi ugor nyelvek nem ismernek, a magyar köl
csönvette : mégis érdekes kérdésnek látszik, hogy vájjon az
arslan-nok a töröksóg terén etymonja is találkozik-e?
Az altaji-törökben (lásd: Grammatika altajskavo jazika,
Kazán 1869) eléfordúl arslan mellett arsil-aju is ugyanazon jelen
téssel. Minthogy pedig aju (oszm. aji) «medvét» jelent, már az
altáji grammatika is sejti, hogy az arslan összetétel = arsil-an.
Lehet pedig az altáji an, mely «vad állatot» jelent, az egész szó
nak utórésze, úgy mint a német tier ezekben: ren-tier, elenn-tier,
murmel-tier. Sőt az altajiban can (kondomi cazan)-val szintilyen
összetétel can-an «elefánt = nagy állat». Az n és n felcserélődése
sem okoz nehézséget; hiszen ott van arslan mellett maga az ujgur
arslang (arslan), még az eredeti ri-vel. V. ö. csag. tanlamak ós
tanlamak választani; jak. tan és csuvas tan sima.
A can-an összetétel arra vezet, hogy az am7-ban valamely
alkalmas tulajdonság kifejezését keressük. Azt vélem, hogy arsíl
valamely «színt» jelenthetett, mert a kazáni-tatárban azon diminutiv képzők közt, melyek «színt jelentő melléknevekhez» járul
nak, előfordul -sil is, pl. ak-sil «fehéres* (Bálint, Kaz.-tat. nyelvtan
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35. 1.) Ha már most a csuv. arislan szerint az arsH-nnk teljesebb
*arisil alakját vesszük föl, annak előrészében <m-ban alkalmasan
a török sári v. sárig «sárga» szónak elül kopott mását láthatjuk,
vagyis azt vélhetjük, hogy 'arwU, 'arsil ebből lett: *sarisil, sarsil.
Számba vehetjük e mellett, hogy a szókezdő s-nek elkopását
ugyané hangzónak a következő szótag elején való ismétlődése elésegíthette; ezenkívül szókezdő s-nek tűnése amúgyis rendes jelen
ség egyik török nyelvben, a jakutban ; pl. jak. ati árú = köztör.
satu (sat- igétől), as haj = s«c, ari vaj = sári (sari-maj) stb.; sőt
másutt is akad ennek nyoma: csag. is nagy füst = oszm. sis köd.
E szerint az egész arslan szó, eredetibb alakjában *sarisilan, bátran ezt jelenthette : « s á r g á s v a d á l l a t ) ) .
Vámbéry (Etymol. szótár 14. sz.) szerint még függőben kell
kagynunk, vájjon az altáji an «vadállat* szót föl kell-e ismernünk
ezekben is : arsl-an oroszlán, kapl-an tigris, zirtl-an hiéna?
PATRUBÁNY L U K Á C S .

Ujabban Vámbéry (Primitive Cultur des turko-tat. Volkes,
184. 1.) az arslan, káplán, zirtlan (így, s nem sirtlan) vadállat
nevek utórészén^k a lan-t veszi, de csak az an, an nak eredetibb
alakjának tekinti; ars-lan volna «erős vad» (ujgur ars, aris [?]
«stark»); kap-lan meg «raubtier» (kap- «erhaschen, ergreifenu);
zirt-lan «rauhes tier» (zirt, sírt rauh); sőt a kidan, »vad szarnár»
is tartoznék ide (ku-lan, ku- v. kov- «jagen, rennen»-től). Nekem
nagyon merésznek látszik, hogy a tör. an-nak hamarjában lanféle eredetibb alakját vegyük föl, holott a törökség a szókezdő Z-töl
idegenkedik; merésznek az is, hogy igetőket (kap-, kov-) névszói
jelzökül szerepeltessünk. Annyi ugyan bizonyosnak látszik, hogy
az arslan-rxok csak olyan magyarázata fogadható el, a mely mutatis mutandis a kaplan-i&, sirtlan-ra, is alkalmazható lesz. Végre
számba jön még, hogy a mongolnak és mandsunak is van arsalan-jeb, s így még az sem bizonyos, hogy e név csakugyan a török
ség terén termett.
B. J.
Ugor szókezdő média. — Az ugor összehasonlító hangtan
egyik kiváló kérdését képezi, vájjon lehet-e szókezdő lágy explosivát tulajdonítani azon osztatlan alapnyelvnek, melyből e nyelv
csoport egyes tagjai kiszármaztak. Az ugor nyelvek most általán
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csak a kemény- explosivát ejtik a szó kezdetén s csupán az északi
ágban találunk két főnyelvet, a magyart és a zürjén-votjákot,
mely ilyen helyen a médiát is megtűri. Azonban még e nyelvekben
sem felel meg mindig a szókezdő média az eredeti hangfoknak;
szókezdő magyar b sok esetben régibb m vagy v hangnak válto
zata, pl. balog- : v. ö. múl-, ugor in^gl^-; bozog-: v. ö. mozog-, ugor
mBdB-; bíín v. ö. ugor nigg^- \ bandsa : v. ö. ugor vBnB-; beteg: v. ö.
ugor Vggs- stb., s szókezdő g, d explosiváknak is többször találjuk
kemény hangú másait is, így gazdag és kazdag, göny MA. és
k'öny | dob- v. ö. top- BD., melyekben a média eredetibb voltát
semmivel sem lehet igazolnunk. Hasonló megzavarását az eredeti
hangviszonynak tapasztaljuk a zűrjén-votják nyelvben is, hol
kétségtelenül eredetibb kemény szókezdőkkel is, a melyek pl. a
magyarban /-vé vagy mélyhangú szóban fc-vá váltak, g és &-vel
kezdődő alakok állnak szemközt, így zürj. gtbal-: schwimmen:
v. ö. m. hab; gos fett: v. ö. m. háj; bar j ó : v. ö. m. furcsa, bor
das hintere: v. ö. m. far, bergal- sich drehen : v. ö. m. forog-.
E két főnyelven kivűl megtaláljuk még a szókezdő médiát a lapp
nak egyik dialectusában, a finnmarki lappban is, mely az egész
ugorsággal szemben csak is lágy explosiával él a szó kezdetén,
de éppen a kezhőhangok egyneműségénél fogva kérdésünk meg
oldásánál nem jöhet tekintetbe.
Ugyanígy számon kivűl esnek mindazon esetek, midőn
egyéb ugor nyelvekben is szókezdő médiák újabb eredetű kölcsönszókon vagy hangutánzókon fordulnak elő, vagy végűi olyan
szókon, melyek összetételekben mint kapcsolt utórész szerepel
nek, úgy hogy médiájuk nem tekinthető valódi szókezdőnek, pl. a
mordvinban kolma-gemen harmincz (kémen, f. kynvmene); rozbrea rozsfej (prea), sarazoú-dolga tyúktoll (tolga); sőt ' erősebb
összeejtésben is, mint mon dapan ón ütök (=mon tapan; v. ö. f.
tapp a-; Budenz : Mord. nyelvt. 16); a cseremiszben e névutók
derne, dene -nál, -vei, deke -hoz (v. ö. tene, tek) ; az osztjákban
gurbi színű, alakú (v. ö. yurbi ós vog. kurip). Ezen tekintetek al.'i
nem vehető, azaz médiával kezdődő eredeti vagy egyelőre kölcsönvételnek ki nem mutatható szók csakis szórványosan és kivé
telesen fordulnak elő s még így is legnagyobb részt, mint mellékalakjai kemény mássalhangzóval kezdődőknek; így a f i n n nyelv
k a r é i dialectusában: buola: f. puola áfonya; baitíi : f. pciitse
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fék | kezdő v hangból eredtek: babarno (és vavarno) : f. vaderma
málna; boapukkaize: f. vaapukka málna; bulbukka: f. ulpukka
nymphsea || garbalo: f. karpalo sumpfbeere. A v e p s z b e n : bol:
f. puola; butk: f. putki csöves fűszár, budista-; f. pudistarázni || garbói: f. karpalo ; gdga kilincs || dbl: f f. tuuli szél. —
A m o r d v i n b a n : basu-: altat, csillapít; E. berdn, beran rossz ;
R. bobaske mese, bratna fakanta, bra-mes poszméh || E. dive levert
czölöp, E. diga lúd, dugan bátya | J-ből eredt dakavks gyaloghíd,
v. ö. jaka- || gastan bepiszkolok, gorfkasa gyors, gajsd amaz (v. ö.
kaj-tu amoda), E . gajtan madzag az ingen. — A c s e r e m i s z 
b e n dérbe öv. — A l a p p nyelvnek s v é d l a p p dialectusában
gumpe és kumpe farkas || divvek bizonyos búvó madár || berridebere. — Az é s z a k i o s z t j a k b a n : gon gyomor, has
(%on id.).
Joggal kérdezhetjük ezek után, melyek azon nyomok,
melyek a szókezdő média egykori általánosabb használatát bizo
nyítják az ugor nyelvekben. Mert hogy meg kellett annak lenni
az alapnyelvben, feltehető már azért is, hogy az altáji nyelvcso
port egyéb ágai is használják s legfeljebb egyes dialektusokban
láthatunk az ugor nyelvekéhez hasonló fejlődést. így egyformán
szerepel minden explosiva a szó kezdetén a m a n d s u - t u n g u z
ágban, a t ö r ö k n e k oszmanli, turkomán, csagatáj, kirgiz, azerbajdsáni dialektusaiban. A jakutban, kojbal-karagaszban és kazáni
tatárban nem kedvelt ugyan a g mint szókezdő (a kaz.-tatárban
csak ezek fordulnak elő : gdüdd test törzse, gerdd fehér czipó, gel
csupán, tisztán, göbörle teknős bóka), de másrészt meg a b csak
nem terjesen kiszorította a p-t s a d is általános a t mellett. Csu
pán a csuvas és altáji dialektusok azok e nyelvcsoportban, a
melyek a kezdő mássalhangzó megkeményűlését teljesen keresztül
vitték (a csuvasban mindössze néhány b kezdetű szót találunk
még Visnevszkijnél: born- élni, bar- adni, bol- lenni; de Eeguly és
Zolotniczkij ezeket is _p-vel adják). A m o n g o l b a n szintén
ismeretes minden média, mint szókezdő, csakhogy a g valamint
a /; csakis magashangú szókra van szorítva, míg a mélyhangúakban
a fúvó y, j hangok váltak uralkodókká (k, g helyett, melyeket szókezdőktil még meg is tartott a burját-mongolnak nizsneudinszki
ága). A média szókezdő szerepét illetőleg nevezetes itt is az, hogy
mint a törökség egy részében, a b teljesen kitolta a p használatát
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(ennek csak egyetlen adatát ismerjük Bálint közléséből: pinsalá-;
tánczol).— A sz a m o j é d b a n a b megvan a tavgi, jenisszeji
kamaszmez dialektusokban, a d csak két példában a kamaszinczban (di ő, dugu liliomhagyma), míg a g szókezdő szerepére nem
találunk adatot. Az altáji nyelvek ezen áttekintése világosan mu
tatja, hogy az ugorság terén mutatkozó általános hangkeményűlés
a szókezdetben nem lehet ősi sajátság s csak az egyes nyelvek
szétoszlása után fejlődhetett külön-külön, míg a magyarban ós
zürjén-votjákban a szókezdő explosiva eredeti kétfélesége fenntar
totta magát. De vannak erre bizonyítékaink egyéb ugor nyelvek
ben is, azon esetekben t. L, midőn ugyanazon alapszó külömböző
ugor nyelvekben a kezdőhangzónak olyan eltérő fokait mutatja,
melyek közvetlenül egymással nem érintkeznek úgy, hogy az
egyik egyenesen mehetett volna át a másikba, — s a melyek
csak a médiának mint középállású hangnak fölvételével magya
rázhatók, a. melyből egyik is, másik is kiindult. Ilyen szókezdő
médiára utaló esetek a következők :
I. Egy b hanggal kezdődő ugor alapszót lehet felvennünk
mindazon esetekben, melyekben 1) a külömböző ugor nyelvek
p és m elöhanggal mutatkozó alakokat tüntetnek fel. Az orrhang
sonans természeténél fogva már physiologice is jobban egyezik a
médiával, mint a kemény explosiával, de megerősíti azt azon
tény, hogy más nyelvekben is, pl. a törökségben m főképpen 6-vel
szokott váltakozni, részint úgy hogy eredeti m-ből b válik (1. erre
példákat Budenz MUSz. 432.); részint megfordítva i s ; így mong.
bayatur a tatár sagaj dialectusban mattir (v. ö. csuv. pattir);
orosz óo^Ka: tat. mickd hordó (v. ö. pickd),• orosz iiorpeÖT>
pincze, vidékileg nyilván ÓorpeÓT> (v. ö. mordvin boharam és po
haram) a cseremiszben murdp, a csuvasban niiyrep (e h. müyrep)
alakot ölt. Ugyanígy köztörök böjiik, bújuk «magas» az altajiban
muzük ; tör. pamuk : alt. mamik pamut; köztör. burcak borsó, bilek
kössöntyü : v. ö. alt. mirsa*/ és maláj. Az ugorság terén ilyenek
nek telvehető esetek:
mord. manda : bot, m. nád — cserM. panda szál, bot —
vondo: id. MUSz. 414. ez.
m. mart, mord. marhta (mit, zusammen), cserM. mirt-:
mirtna: ad, juxta — m. part. cser. viirdüZ paries — votj. bord
wand, zürj. bord flügel. MUSz. 461.
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lapp moggore- prolabi, concidere — zürj. pör- fallen, vog.
pürmát- id. — m. borid-, borít- MUSz. 495.
m.' márt-, vog. murai- untertauchen — cser. pur- intrare
zürj. pir- id. — m. burok, borúi- sich bedeeken MUSz. 507. sz.
f. möhki- ferire —• f. pökki- cornibus ferire, piekse- casdere,
mordE. pivse- dreschen, mordM. pikse- schlagen — m. bök
MUSz. 501. sz.
f. melkiá aliquantus, lapp mdlked satis multum, m. mély —
f. pyyled grandis — észt. váli laté pátens, finn vdlid spatiosus —
m. bő, bév MUSz. 498.
vog. muftiit- auíwickeln, mariit- einwickeln, vogP. mon- id.,
cser. mundura glomus, oszt. murái knoten, vog. möyul knoten,
m. motyó — osztj. pan- verwickeln, páni- aufwinden —• zürj.
l'oé-vagil! zauskopf, strappkopf — bátyú, bonyolód-, bengyel-, votj.
bin umwinden, biglal- rollen MUSz. 493. sz.
m. mag, maga, magas, cser. mogur, zürj. migör,.votj. mugor
(leib) s az ugor mgnga- «tumere» egyéb alakjai — m. pofa, pohos,
pof ad, pöjfed; f. pove busen, pahka tuber in arboribus, mord. pov
busen, knopf, cser. pomué sinus, votj. pej busen, lapp puona id.,
osztj. pögos id., észt. pung randliches (knospe, keule), f. puka
tuber, cser. pongo fungus, mord. panga id. stb. — m. bufók, bog,
boka, boglya acervus, zürj. bugil buckel MUSz. 468—470, 629,
630, 632, 488,491. sz.
m. mocsok, maszat, f. musta : niger, lapp nueske: sordidus —
m. paszat, piszok, zürj. pez unreinigkt it, cser. peckémes obscurus.
MUSz. 665.
2) Midőn p és v hangokkal kezdődő alakok állnak egymással
szemközt az egyes nyelvekben. A ^-nek spiráns irányú fejlődésé
ből rendesen / szokott keletkezni, a mint ezt az ily kezdőhangzójú magyar szók mutatják, míg a y-nek megfelelő explosiva b.
így változott el az ó-görög fi (b) az újgörögben általában v hanggá
(v. ö. lat. visio : litv. bezdu, gör. (3§éco); hasonlóképpen lett a köz
török ber- ad, bar- megy, bar- megvan szavakból az oszmanliban ver-, var-, var-, az ősaltaji bol- «lenni* igéből az ugorságban
vol-. Ezen kritérium alapján voltak szókezdő médiával alap
szavukban :
f. vadntd- torquere, cser. vüdel- involvere — m. peder, pen- •
der — m. bender-, zürj. bidmal- umwinden MUSz. 462. sz.
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f. vasempa, észt. vázak link — f. paha rossz, lapp puose bőse,
votj. paljan link — m. bal, hosszú, hú. MUSz. 478. 497. 502. sz.
f. vali locus intermedius — votj. peli in, pelin intér — m.
bél (-ben -böl, -he) MUSz. 484. sz.
zürj. vermi- können, vog. verm- bír — vogK. perm. ertragen
— m. bír-, ? zürj. bercöm zweikampf. MUSz. 486. sz.
f. vajoa- mergi, mord. vaja- id., zürj. vaj-, votj. vl- id. —
észt puge- kriechen, lapp puokce- se mérgére — m. búj-, bukkanMUSz. 504. sz.
m. vese — mord. pici niere. MUSz. 608.
Ugyanezen kritérium alapján tarthatjuk jegy ősugor begerscircumire alak külömböző változatainak azon, még az alapnyelv
szétoszlása előtt kifejlődött pBgsra- és vagarg- igéket, melyek a ma
gyar forog és örvény szavakban s családjaikban tűnnek elénk,
annál is inkább, minthogy egy azonos alakú és jelentésű szó a
törökség terén is mutatkozik, így: csag. bur- fordít, csavar,
bura: forgószél, alt. pur- csavarni, melyek eredetibb hogur- öszszevonásai gyanánt tekintketők (v. ö.jor- megy és jogur-: id.)
E teljesebb alak még meg is van, csakhogy megfelelő magashangú
változatban, így: csag. bögrü görbe, bökür púp, alt. bügrük púpos,
görbe, ószm. bögri görbület, csuv. piigür- hajlít, görbít, piigürl'- :
hajol; v. ö. még csag. bök- fordít, hajlít, jak. bügiit- hajlít, bügünhajol, bakir: görbe, hajlott (Vámb. etym. szót. 226). — Szint
ilyen okból tarthatók egy ősugor bagg- currere fejleményeinek az
ugor j ^ , , - és vsgg- alakok, melyek a magyar fut- és üz- szavakban
tartották fenn magukat.
II. Szókezdő ugor d-re következtethetünk mindazon esetek
ből, midőn 1) különféle ugor nyelvekben megfelelő í é s w hanggal
kezdődő alakokat találunk. V. ö. a média és orrhang váltakozását
az ajakhangnak osztályában. Hasonlót látunk a foghangúaknái is
és pedig részint, hogy eredeti n válik d-\e, pl. litv. debesis wolke:
v. ö. gör. viyoc, és lat. nubes; litv. devyni, ószláv deveti kilencz :
v. ö. novem és szanszkrit navan. V. ö. még zürj. dul! speichel,
votj. dildi id.: ugor n^gl^, m. nyál; m. gyermek: oszt., vog.
naurem id.; m. gyomor: osztj., vog. numlr, nqmr rund; m.
gyón-: oszt. nugom- respondere, vog. nult- schwören ; •— részint
úgy is hogy eredeti d (d') válik n- (n)-vé, így litv. namas ház
lat. domus, szanszkrit damas; a kojbal ós karagaszban az egész
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törökséggel ellentétben — hol csak egy w-vel kezdődő közös szót
ismerünk, a dologkérdő ne «mi» névmást, mely azonban a csuvas
min «mi» tanúsága szerint szintén eredetibb ??i<?-ből keletkezett —
egész csoportja található az n (ú)-vel kezdődő szóknak, melyek
eredetibb J-böl d'-vé való sűrűsödés útján keletkeztek (mely közve
títő d alak aztán e nyelv általános hangbeli hajlama szerint meg
is keményűlt í'-vé), így: köztör. jon n é p : kojb. dbn, non, non;
köztör. jigit ifjú: kojb. dit, nit, net, üt; tör. jogán vastag: kojb.
dón, nón, t'ön ; köztör. jingi (m. gyöngy) : kojb. nindi, nindi, t'indi.
Ilyen váltakozással keletkezhettek az ugorságban:
m. nap, észt ndbeda nett, sauber •— m. tavasz, osztj. tovi:
id. s egész családja, f. suoja tempestas tepida, észt. hobeda argentum — m. gyapont-, gyúl-, melyek mindannyian egy felvehető
ugor d„ba- osplendere, ardere» származékai. MUSz. 416. sz.
m. nyaláb — cser. tod- plectere, f. sito- kötni, m. szalag
MUSz. 275. sz.
vog. námpri klein, oszt. nambir: kehricht — f. tápára, zu
kurz, knapp, m. törpe, cseprö, aprC. MUSz. 809. sz.
zürj. nebid weich, votj. nebit id. — osztB. lebit, Irt. tebet
id., mord. cevte, f. heved id., m. éved- MUSz. 880. sz.
lapp narbe rarus — osztj. türap undicht, észt. soré, f. harva
rarus — m. gyér. MUSz. 186. sz.
osztj. nen te, vogB. nán, vogK. nag: id. — m. te, mord. ton,
lapp ton, cser. ten, zürj. te. — A második személy ragja a magyar
tárgyatlan igeragozásban -l, a vogul-osztjákban a főnéven is -n,
melyek mindannyian egy eredetibb d felvételéből érthetők. MUSz.
207. sz.
m. nyom-, vog. nqlmt- quetschen — m. tom-, tombol-, csomó
és családja, v. ö. töm- — zürj. dom-, votj. dum- binden, v. ö.
dömöszköl-, gyömöszöl- MUSz. 240. 450., ugor dslma — «premere»
szóból.
Még az ugor alapnyelv korára tehető egy ősugor dsngB-:
«quiescere, cessare» igének elválása nangB- alakká, mint ez követ
kező adatokból kitűnik: zürj. dugdi- aufhören, votj. dugdi- id.;
zürjP. dundi- és tundi- unbeweglich werden, f. taukoa- subsistere
ex motu, észt. tukku-: id. — m. nyugod-, vog. nuntlayt-: ruhen,
f. nukku-, lapp nokke-, mord. nuva- schlummern. Talán szintén
egy ősugor dgű§- «splendere, lucere» változatai az ugor tsgs- (m.
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tetsz-, tető, tekint-) és w ^ - (m. néz) igék, v. ö. török ten-, tan-:
fényleni, mely az oszmanliban médiával kezdődik (így oszm. dinlik világosság, dan napkölte). Hasonlóan mutatkozik egy ugor
tggB-: «aperire, patefacere» ige (m. tát-, száj, szánt-, számi-) mel
lett egy n„gs-, úggö- hasonjelentésű alak is (m. nyíl-, nyit-), hol
tehát szintén egy ősugor d0ga- volna felvehető.
2) Kezdő d hangra utal azon körülmény, ha külömböző
tagjaiban az ugorságnak t és z élőhangú alakokat találunk. V. ö.
a média s lágy spiráns váltakozását az ajakhangúaknái. Közön
séges a d: #-változás a szóközépen a magyarban s a törökségben.
Az újgörögben minden d (d) lágy interdentalissá változott, mely
a kiejtésben gyakran egészen s-a hangzást tüntet fel. Ezen kri
térium mutatja a szókezdő médiát ez ugor szócsaládokban:
m. zomok, zürj. zumid fest, stark — f. tuuma, cser. tom
nucleus nucis. MUSz. 335. sz. (Szarvas G. a zomok szót szláv ere
detűnek tartja.)
m. zsurol-, zsurló fii — cser. tur£- «perfricare» ; v. ö. m.
töröl-, törzsöl-, vog. sdrt-: reiben — osztB. lort- scheeren — m.
dörzsöl-, dörgöl- MUSz. 244. 372.
3) Kezdő d-re mutatnak oly esetek is, midőn t ós l hangok
állanak egymással szemközt a külömböző ugor alakokon. Isme
retes a szóközépi d liquidatiója, mint jellemző sajátság az éjszaki
ugor ág nagyobb csoportjában. A szókezdetre nézve példák: lat.
lacruma: gör. Sáxpo; lat. levir: gör. SaVjp, szanszkrit dévaras,
ószláv devert. Hasonló esetekűl mutatkoznak az ugorságban:
m. légy, f. lentá- fliegen, mord. lije-, osztjS. légei-: id. — vog.
tiglel-, til- fliegen, osztjlrt. tégd- id. MUSz. 744. sz.
vogB. lej schweif, osztS. le/.- id. osztB. Ui: id. — m. tung,
teg-nap, oszt. teg cauda s családjaik MUSz. 208.
m. lak- (jól lakik), osztj. lugol- kauen — vog. taut- kauen.
MUSz. 731. sz.
m. le, láb, vog. lajl pes, osztj. lel niedrig — vog. tdlkvii
niedrig, ? f. tela unterlegbalken MUSz. 740. sz.
osztB. lert bekannt — m. derű MUSz. 257.
Egyelőre nyílt kérdésnek kell hagynunk, minő értéket tulaj
donítsunk a szókezdő í-nek az ugor explosiva minőségére nézve,
ha az csupán az osztjákban fordul elő s más okunk nincs, mely
nélfogva az alakot eredetileg szókezdő médiával valónak tartsuk.
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Itt kétféle esetet különböztethetünk meg: a) ha az l-es alak csak
az északi osztjákban fordul elő; b) ha egybetalálkozik a szurguti
osztják l, az l hangnak d felé irányuló affricátájával, mi nem
éppen szükségképi (pl. osztS. tigbi das innere, osztB. libi: id.
v. ö. m. szék medulla). E kérdésnél csupán annyit jegyezhetünk
meg, hogy nem minden rokon nyelvi szókezdő í lesz az északi
osztjákban l-vé, s igy egy eredetibb lágy explosiva felvétele nem
éppen valószínűtlenség, pl. m. talál-: osztB. túlim- anfangen, m.
teke: osztB. takll büschel, m. tél: osztB. tal, m. tele : osztbB. telin,
m. tavasz: osztB. tovi || oly esetekben is, a hol a magyarban
elesik a dentalis: m. akad, vog. tagep- hangén bleiben: osztB.
tagarla- id.; m. asz-, vog. igát- trocknen, osztB. sos- id.; m. az,
ugor ttí: osztB. to; m. ősz, vog. tákus herbst: osztB. sns id.
a) A szurguti és északi osztjákban találunk l-es alakokat a
rokon nyelvek t szókezdőjével szemben: osztS. lor, lort wurzel,
B. lér, ler — Irt. túrt, vog. tar id., m. ér MUSz. 862. sz. | osztSlüj eiter, B. Uji — Irt. tej, vog. saj id., m. ev sanies MUSz. 877.
sz. j osztS. llv- essen, B. le-, lev- — Irt. tev-, vog. te-, taj- id., m.
ev- edere MUSz. 878. | osztS. loj finger, B. faj •— Irt. tuj, vog.
tuXe id., m. ujj finger MUSz. 962. | osztS. liil :\ klafter, faden,
B. lal — Irt. tet, vog. táll: id.3 m. ól MUSz. 941. | osztS. le%: ők,
B. lu : ő •—- Irt. teu, vog. táu, m. ő, öv- MUSz. 937. | osztS. lütmstehlen, B. lolmi- — Irt. totm-, vog. tolmant-, m. tolvaj MUSz.
231. Egy felvett dBl- alakból magyarázható volna a m. lop- is e h.
*lolp, v. ö. légy, lak-, le fentebb | osztS. lut: mund — Irt. tui, m.
száj, vog. sop id. MUSz. 272. | osztS, lágert schwer, B. lavirt —
Irt. tágért, vog. tarvit teher, m. teher MUSz. 210. sz.
b) Csupán az északi osztjákban találunk szókezdő l-t e szó
családokban : osztB. lenkir — Irt. tener, vog. táner, m. egér MUSz.
835. sz. | osztB. lola
vog. tol-, m. olvad- MUSz. 927. | osztB.
Itt ármel — vog. tájt id., m. újj armel MUSz. 963. | osztB. lerimtiunterbreiten — Irt. teremd- id., vog. táremt-: id., m. terjed-, térítMUSz. 220. | osztB. libi — S. tigbi, Irt. tibe das innere, m. szék
medulla MUSz. 287. l )
x
) Budenz szókezdő l elesésével magyarázza a következő magyar sza
vakat : aszó : f. laakso vallis MUSz. 822. | az- : osztB. losta- nass maciién,
vogB. jos- id. MUSz. 829. | ék : osztB. lünk nagel, vog. lv/^ splitter (pflock,
nagel), osztlrt. jank nagel MUSz. 841. Szókezdő l elesésére nem találunk
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III. Szókezdő ugor g-nek nyomai maradtak fenn azon ese
tekben, midőn 1) az éjszaki ugor ág szókezdő n mássalhangzó
jának a déliben k felel meg. Budenz (Verzweigung der ugrischen
Spr. 67.) valószínűvé tette, hogy az ugor nyelvek szótoszlását jel
lemző n—n hangmegfelelés részben egy ősugor n szókezdőben leli
alapját. Ámde ezen n fejlődése nemcsak oly irányban történhetett,
hogy a nasalis elem nyomta el a gutfcuralist, hanem úgy is, hogy
a gutturalis tartotta erősebben fenn magát. Ezen esetben, vala
mint az ?«-nek b, w-nek d, úgy az 74-nek csak g felelhet meg ren
desen, mint ezt tényleg a mandsu-tunguzban tapasztaljuk, hol
t. nála, nála kéz = m. gála; t. nalci-, nála- félni — m. gele-;
t. naná-, naná- menni = m. gene-; t. nonim, nonim hosszú == m.
g'olmin (lásd u. o.). Ezen alapon eredetibb szókezdő g-t kell tulaj
donítanunk következő déli-ugor szócsaládoknak :
f. karkaa- currere, cser. kurguz-: id., mord. kurik bald,
schnell, kravto- treiben — m. nyargal, vog. nur- akar MUSz.
434. sz.
f. kuola sputum pituitosum, észt köl: geifer — m. nyál,
osztj. noml schleim, zürj. nult das grün auf stehendem wasser;
v.-ö. déli ugor n„glg MUSz. 431. sz.
f. kapea arctus, angustus: f. nupea arctus; kova hart, fest,
stark — vog. úobis fest, stark (vrerzweig. 67).
f. kuono schnautze — lapp nuone nase (Verzweig. 68).
m. genge, gyenge — vog. úemis dünn, osztj. nainik weich
(Verzweig. 68).
2) Midőn k és v élőhangú egyezéseket találunk az ugorság
különböző részeiben. A közvetetten átmenet is nehezen érthető
fejlődés s a változás úgy érthető csak, ha mindkettőt eredeti g-b'ó\
származtatjuk; v. ö. erre nézve lat. ven- : szanszkrit gam- gehen ;
lat. vor-: szkr. gar- verschlingen, litv. gerti trinken; lat. viv-:
szkr. giv- élni; ? lat. vis: szkr. gi- siegen, gör. pia gewalt (Curtius,
Griech. Etym.). Ilyenek:
m. varr-, zürj., vot. vur- náhen — lapp kora- suere, f. kuorbiztos analógiát a magyarban ; ezenkivűl feltűnő, liogy az l-es alakok csak is
olyan nyelvekben foi\ltilnak elő, melyekről amúgy is tudva van, hogy szó
kezdő d-t l-vé változtatnak (1. fentebb); felvehetőnek tartanám ennélfogva,
hogy ezekben is egy eredetibb d szókezdőnek maradt nyoma.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVI.
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teke sutura calcei infima, votj. kar-, zürj. ker- machen MUSz.
595. sz.
m. vires, üres, verem — vog: keurin hohl, cser. körgö pars
interior, lapp kuoros vacuus, f. koro arbor intus cava— zürj. girk:
höhlung MUSz. 974.
m. vidék — votj. kid'ok férne, weites land, f. kenttá freies féld
MUSz. 995.
Talán az éj szónak kétféleképpen mutatkozó ugor vsgi (zürj.
voj, mord. vej, finn y'ö) éajig£ (vog. jej, lapp ija, m. éj) alakja is
egy eredetibb ősugor gggr alaknak két külömböző változata MUSz.
840. sz.
E nyomokon kivűl eredeti szókezdő médiára vallanak azon
esetek is, midőn az explosivával kezdődő ugor alak azon nyelvek
ben, melyek annak kétféleségét még megőrizték, egyformán lágy
mássalhangzóval tűnik elénk. Ezen esetek száma igen csekély s
a következőkben csoportosítható össze: m. basz-, zürj. bickistechen MUgSz. 482. || divat, diadalom, dísz, dévaj, zürj. diswissen | m. díj, zürj. don, votj. dun preis, lohn MUSz. 259. J m.
dorgál-, doroszol- zürj. dor-, votj. dur- schmieden MUSz. 265. || m.
gacsös kastos, mord. gaste- bemocskol MUgSz. 11. | m. görbe,
görget-, zürj. gögör kör, v. ö. lapp jorba rotundus MUSz. 46, s
még néhány adat a fentebbiek közül, melyekre e szerint más
kritériumaink is vannak.
MUNKÁCSI B E R N Á T .
Szorokin vogul szójegyzéke.
A k a z á n i természetvizsgáló társaság (oóni,ecTBO ecTecTBOHCiiHTaTejieii) megbízásából N. S z o r o k i n az 1872 óv nyarán
kirándulást tett a Közép-Ural egy részében (Verchoturje és a Denezskin hegy között, 59—61° ész. szélesség) — főleg b o t a n i 
k u s nyomozások végett, — de azon másod-czéllal is, hogy a
Loszva mellékén tanyázó v o g u l o k r ó l ethnographiai adatokat
gyűjtsön. Útjáról jelentést tett közzé, e czímmel: «Utazás a Vogulokhoz (nyTemecTBie KB BoryjiaMT,. —• OT^ICTT. . . H. CopoKiraa)»
Kazán 1873 (a Kazáni Természetvizsgáló társaság munkálatainak
III. kötetének, 4-dik száma : Tpy,nbi oÖineCTBa stb.). Szorokin el
is jutott a loszva-melléki vogulokhoz, kiket a magas Denezskinhegy (^eHeíKKiiHT) KaaieHL) meglátogatása után Vszevolod-blagoJatszkból északnak menve, Nikito-Ivdil helységen túl a Loszva
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mentében talált, a hol egy gazdag orosz kereskedőnek kaszálóin
dolgoztak.1) Mindössze néhány napig volt velük, s leírja a mit e
rövid idő alatt anthropologikus és ethnographikus tekintetben
(viseletükről és viselkedésükről) rajtok észlelhetett; de egyúttal
nem restelte, hogy n y e l v ü k r ő l is tudakozódjék s a mennyi
szót tudott tőlük kikérdezni, azt följegyezte, úgy hogy mintegy
300 szóból álló jegyzéket szerzett össze. «A Loszva mellékén lakó
vogulok saját nyelvükön beszéllnek, s csak azon férfiak, a kik az
oroszokkal közlekednek, jelesen Ivdil-be járván lisztért s egyéb
szükségletek beszerzése végett, értik az orosz nyelvet s maguk is
tudják meglehetős helyesen; de a nők és az ifjú legényekaiig
értenek valamicskét s beszéllni egy szót se tudnak oroszul. Nekem
alkalmam volt, mintegy 300 vogul szót följegyeznem, a mit úgy
tettem, hogy néhány embertől kérdeztem a kiejtést, hogy följegy
zésem lehetőleg helyes legyen.»
Szorokinnak e vogul szójegyzéke, noha csak egy nem nyelvész
utazónak különös tanulmány nélkül hamarosan készült anyag
gyűjtése, mégis valamennyire becses adalék a vogul nyelv isme
retforrásaihoz. Becsét az által nyeri e kis közlés, hogy azt a vogul
nyelvismeretnek más, alaposabb tanulmánynyal szerzett anyagá
val összevethetjük s így megláthatjuk, mennyire ez utóbbiak által
igazolható. Tekintetbe véve, hogy Szorokin közlésébe egyes kézzel
fogható sajtóhibák is becsúsztak (pl. Kaain. csónak e h. Kaant),
egészen új adatot, a melylyel megegyezőt sem Eegulynál sem a
kondai-vogulban nem találunk, tőle nem szabad elfogadnunk; de
igen is érdekeseknek találjuk benne a bár ismert vogul szóknak
bizonyos szabályossággal ismétlődő s amúgyis érthető hangalaki
eltéréseit. Mindenesetre megérdemli Szorokin vogul szójegyzéke,
hogy az ugor nyelvészet róla tudomást vegyen, s ezért most itt
közlöm oly módon, hogy a mennyire lehet hasznát is vehessük.
E végett először is betűrendbe szedtem, s az egyes szókat Eegulynak valamint a kondai-vogul bibliafordítás (Máté és Márk evan
géliumai) szótár-készletéből igazoltam, egyúttal itt-ott hiányos
x
) Útközben Reguly emlékezetének is akadt a nyomára. Midőn Ugyanis
"a Denezskin hegyre vezetőt keresett, neki egy vogul vadászt ajánlottak
(Iván Korolyev), a ki az erdei utakat mind úgy ismeri, mint az öt ujját.
Kitűnt, hogy Korolyev még igen jól emlékezett Eegulyra is.
31*
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fölfogását vagy épen tévedését is kimutatván. Szorokinnak, a
mint könnyen érthető, különösen az i g é k kikérdezésével volt
baja; bizonyosan leginkább az orosz i.nfinitivussal kérdezett, ezt
pedig magában úgy is lehet érteni, hogy valamit «tenni k e l l » —
;i miért is az igék vogul fordításában gyakran még a «kell» (eri)
kifejezését is találjuk. Ezenkívül más igealak is került elé: leg
inkább az ind. pra?s. egyes-sz. 3. személy-alak. — Egyébiránt meg
látszik Sz. iparkodása, hogy a vogul szóknak orosz betűvel lehetőleg
bű képét adja; legalább a vocalisok hosszúságát is jelöli sokszor,
kettős betűvel (aa, oo, 99, yy). De még meg kell jegyezni, hogy
gyakrabban él l mellett az orosz jé&ítővel (1'=JII>), mintsem helyén
valónak látszik (pl. KVJIL hal, ToyjiL szárny stb.); ez nyilván onnan
van, hogy az orosz a maga sajátságos JI (afc)-je ellenében másféle
(pl. német) bár jésítetlen l-et lágyítottnak szokott fölfogni.
R ö v i d í t é s e k : B. — vogB. (északi-vogul); L. — vogL.
(Loszva-mellóki); P. — vogP. (Pelim-melléki); K. — vogK.
(Kondai-vogul).
áim leány, tochter, ^o^ib | tkp. leányom: B. ái tochter.
augm beteg, 6O;IBHOM | B. L. aum weh, krankheit; K. agem
krankheit, agmen krank.
auj ajtó | B. ani, L. áa id.
akua egy | B. ákvá, akad (Ahlqvist: áukuá), K. aku (akva-).
ág leány, mádchen, ;i,f,BKa | lásd : aim.
ágirs leányka, ^,f,B0TiKa | v. ö. ág; v. ö. B. áj mellett ajris, pi
mellett piríé, a melyek jóformán csak diminutiv értelműek.
áytas kő, KaMeiih | aytes stein (ayts-keres klippé) || aytus, ebben:
nl'-aytus kova, KpeMeHL.
aytasen: a. soyl jégeső, rpa^B | tkp. «köves mennydörgés» —
L. sqyl donncr.
aj-: ajung inni, niiTb | B. L. áj-, K. aj- id. j | ajimgeri nlvrL, da
lolni | félre értették az orosz IIIITL igét, t. i. UHTB «inni»-nek.
ajimgu (ajim-gu) részeg, IILÍIHMÍÍ | tkp. «ivott-ember».
ajserm (két szónak írva: aj serm) hideg, XOJIO^HO | B. ácarmá
kait, K. acerem.
ajntayt-: ajntdlxiavi iLieBaTL, köpni | L. ajtentayt- okádni | az
-avi szóvóg jóformán reflexív -v +-i praes. 3.
at öt | B. L. át, K. at Jj átban ötven | B. L. átpen.
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at Bo;ioca, haj (crinis) | B. át, L. át (páng-at kopfhaar).
átus ólom (blei), cBiiHen,!) | B. áthus, L. aathus (Reg.).
ás lyuk, ^Lipa | B. L. ás id. | v. ö. isn-as.
ásim atya, 0Teu;'b | tkp. «atyám» : B. áze.
asm-yöl! iio^ymKa, vánkos | v. ö. B. pal-osma seiie des pal an der
mauer | v. ö. osztB. ősim (ozim) iio^yiima, kiasen; ösim-yir id.
(tkp. kissen-sack), v. kiasenüberzug (Ahlq. azerint).
ana csésze, qanrKa | B. ani schüssel, schale; L. ane.
apa bölcső, KOJIBIÖCIB | B. ahá, L. qbá, P. qapá.
ámb kutya, eb | B. ámp, amp id. || ampa, lásd: us-ampa.
al-: alilu ölni, megölni, yŐHTt | tkp. «megöljük (őt)» | B. L. ál-,
K. al- ölni.
ekua asszony, feleség | B. egva id. || v. ö. pojer-ekua, matm-ekua.
enda-koal öv, IIOHCB | B. entáp öv («ein kurzer pojas»): entápkuali «ein langer pojas» ; L. int-kuale.
eri »kell», lásd: jayt-, aj-, yos-, yoíis-, sangult-, por- | B. K. eri,
L. jeri «kell».
elm-golz ember (mensch) | L. ilm-kqls.
iju v. jiu (niy) fa, ^epeBO j B. in, L. in, iju, V.jiu, K. jejv |j v. ö.
keurn-iu, uit-ji (ul-ji).
isnas ablak, OKHO | B. isnes id.; nyilván benne van e szó a (Reg.
szerint) vogL. kusnás «OKOIBKO, fenster»-ben; v. ö. osztB. isni.
isni id., meg isni-vis (A.hl. isnuvis, isnuvis) : utórésze vis tkp.
«lyuk»=vog. as id.
ispovued': i. minim (ncnoye^b MHHiya) gyónni, ncnoB^LiBaTBca |
tkp. gyónás (iicnoB'Eflb) menni.
izub (isub) bot, najiiía | tkp. «fa-darab»; snp hálfte (stück) | v. ö.
K. su-jejv bot, B. sü langer stock, stange (kat-sü schneeschuhatock).
öaz récze, kacsa, yTKa | B. vas, vuas ente.
oul (vég, extremum): 1. tul-oul | B. h. qul,K. ovi (v. ö. MUgSzót.
741. 1.)
oyser róka, jincima | B. oysár, o%ser, L. oyser id.
onga gödör, verem, HMa | lásd: ma-uonga.
ojnt (szarv), ebben : soynojnt.
ond'ol kilencz | B. qntqlu (qntql-lu), L. ondolou (Ahlqvist), K.
ontolov (ontol-lov) j| ond'ol nem teljes végű alak, úgy mint notal
«nyolcz»; teljesebb az ajntelu, ebben ajntelu-söt 900 (1. sót alatt).
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öps vőlegény, /KeHiixi. | B.vuaps, h.i-udps bráutigam, schwiegersohn, jüngerer schwager.
örp rpeőemoK'L, fésű | qrrqp, L. qrp (mit welchem beim weben
der faden festgeschlagen wird).
vj: lá&ájos-uj, lóm-uj | B. K. L. vj «tier».
ujt víz, BO,n,a | B. K. vit, L. iát || v. ö. satm-ut.
ujtkasd (ujt-kasd) hordó, ÖoqkaJ tkp. «víz-hordó»; L. kasse hordó.
us-ampa kutakölyök m,eH0KT> | tkp. «kis kutya» : L. us kicsiny
(us-kum kis ember, gyerek).
üz város, ropo^T. | B. vos, üs, L. uos id.
unt-: unden BCTasafi j e fordítás (BCTasaÉ «kelj föl») hibából
ered, mert unt-, a mivel az unden-heli und- egyező, ezt teszi: «ülletni (rakni), setzen» ; látni való, hogy BCTaB.iaíi («setze ein»)
helyébe került BCTaBaM, akár a magyarázó vogul ember ügyetlen
ségéből, akár a följegyző utazónak figyelmetlenségéből.
nr hegy, ropa | ur (urr) ber-r, bergrücken: ur-pdn bergspitze
(hegy-fej).
úrin, ebben: ypiiHcyKa «varjú, BOpoHa» | sajtóhibából e h. ypimeiíya: Reg. ürin-egva, L. urin-eghu «varjú» | v. ö. ekua.
idd kert, oropoflT. | B. L. ide, uld id.
uld tűz (ignis) | B . ul'e id. || id'-aytus kova, tűzütő kő (KpeMeHb) =
ule-ayjes || uilji (yiuLu) tűzi fa, ^poBa | B. ul'-iu tűz-fa (lásd iju) ;
Reg.-nál vogL. toat-iu «tüzi-fa».
kdku-: kakue köhögni, KanuwTb | pr. 3. = kdkui «köhög» | B.
kakuem, kakvem, V.koqkem ((köhögök».
kasaj kés | vogB. kdsdj, kast; Reg. vogL. szóul jdpit messer.
kasa hordó : lásd ujt-kasd.
yan&c : yanze-yolm necTpyniKa, birkhenne | az orosz név iiecTpbifí
«tarka»-tói való, s így yanze bizonyosan = B. kannzd czifraság,
írás (kannzen tarka, czifra) | yolm 1
kap, kap csónak, jio^Ka (hibásan Kaani e h. Kaant; helyesen
ebben: Kanmib MHH9Ö csónakon megyünk) [ B. kap, kap, L. kap,
K. yap.
kart-: kartsi KypiiTL, pipázni, tabak raachen | v. ö. kqnsd kqrtuy
id., tkp. pipát húzni | kartsi pr. 3. alaknak vehető, kdrtes- frequ.
tőtől, tkp. «pipázik» (tkp. húz).
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keurniu (keurn-iu) faodú, ^yiuio | tkp. odvas (üres) fa; keurn =
B. keurin hohl.
kérsot (ker-sol) szeg, rBoa^b | tkp. «vas-szeg» : sol nagel, stöpsel, L. sql nagel aus holz.
ker, lásd: kosker.
kerskol (kers-kol) barlang, nemepa | tkp. «hegy- v. szikla-ház »> :
L. kers fels (B. kdres, kcirs hoch).
kelt sapka | B. kent, L. P. ket | kelt e h. kent talán hiba, de nem
szükségképen az.
kelp vér, KpoBb | B. kelp, kelp blnt.
kitiy kettő | B. kit, ket két, K. kit (kitag kettő); L. kitü (kettő).
kisi-: kisiva fütyülni, CBHCTaTt | B. kissiem fütyülök | alakra
nézve kisiva csakugyan infinitivusnak látszik, e h. kisiyva, még
végvocalissal; vogK. -yv inf.-vég = vogB. -ngve (v. ö. Beg.-nál vitői vingaa mint vogL. alak).
koat kéz, pyKa | B. kat, kat, L. kaqt id.
koatal nap (sol) | B. kqtel, hatl sonne, t a g ; K. yotel.
koat kötél, BepeBKa | B. L. kuali id. j | v. ö. enda-koat.
kocerka Kjnoita, krücke, ofenkrücke | = or. KO^epra.
köt hat | B. kat, L. koat (kot Ahlq.), K. yot || gótban hatvan | B.
kqtpen, K. yotpen.
yos- : kotyosangeri seperni, elseperni, MecTH, no,a,MeTaTí> j tkp.
kot yosung eri «el seperni kell» J B. kossi- (pr. 1. kossiem) seperni,
kossep (nir-k.) seprű.
kosker (kos-ker) köröm, HorOTb j B. kvos nagel der tiere, kral
len : kvos-ker nagel (beim menschen) | L. kvdnze nagel der tiere.
kofisa (KOHrca) pipa, TpyÖKa | B. kansü tabakspfeife.
yoiis-: yonsungeri írni, nncaTL j tkp. yonsung eri «írni kell» | B.
kanns- (pr. 1. kannsem), K. yans- írni.
kopejka kopéka, = KOiieÜKa.
yopta olló, H05KHHD,BI | L. kopta id. (B. kit-elmip küsi kétélű kés).
köl, kol (ház): köl-bal kunyhó, niajiaui'fc | L. kvdll-poal id. || kolüld házfedél, Kpuuia | B. L. ül fedél, deckel || kol-gen fussboden,
diele (IIOJTB) j = B . kvol-kdnn, L. kvdl-kenn id. (kvdl-kenn poartet
fussboden-bretter) || v. ö. kers kol, jelbun-gol.
kölas halott, holt, MepTBHií | B. kaid halott (leiche, todter); v. ö.
L. ilm-kqls, K. elem-yolesz=m.enaah. (fönt: elm-golz).
kolas liszt, MyKa | B. kalds id. (L. «liszt» Reg. szerint: pqsn).
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kölp nyírfa, óepesa | L. kuqrp birkenwald.
hu, yu (ember): lásd ajim-gu, met-yu | B. kum, K. kuni, yum
ember, férfi.
kuary (tyúk): lásd sis-kuary.
kual-: kualiva ! kelj föl, BCTaBafi ! | tkp. infinitivus-alak : fölkelni!
(lásd kisi- alatt) | B. L. kual- «aufstehen».
yuj-: jol-yujiva (ejr&xyniBa hibásan e h. -xyuHBa) | kuj- liegen,
schlafen: L, jal kujuy sich niederlegen | a -va végű alakról 1. kisi-.
gus húsz J B. K. kus, P. yus.
gttnica nyest, = KyHiiu;a (marder).
küp kanál | kuop Eeg.
kur kályha, ne/ifc: kar-tar kürtő j B. kür, L. kur, kuor kályha,
ne^B; — tur v. turr torok.
yur zsák; lásd . jorn-yur.
kürm három | B. K. köröm (Ahlq. küruui), K. yárum.
kid hal, piscis j kul id.
kul'-: Ky.iiflejiH (jóformán e h. kulivá joli) öpocirrt, eldobni, elej
teni, elhagyni | B. L. kul- hagyni (L. jql kuluy verlassen).
kíday holló, BOpOHi. ( B. L. kullqy id.
kuli ördög, TiopTi>, ^BHBOjrL J L. K. kul id.
ja folyóvíz, piKa J B. ja, L. jci.
jángal (hibásauflaH^ia.nBe h. aanrajiL) mocsár, ŐOJIOTO | B. jangelma, L. jqngq, kahler srnnpf.
jaat íj, jiyKi> | B. jqut, L. jajt id.
jayt-: jaytungeri metszeni, vágni, pisaTL | tkp. jaytung eri
«metszeni kell» | B. h.jáyt-, K. jeyt- schneiden.
jenk-: jenkung mmcaTB, tán ez ölni J B. jegv- (pr. 1. jegvem, inf.
jekungve), K.jekv-, jeyv- tanzen; v. ö. njenk-beli nasalisra nézve:
osztB. jay- és jany- id.
jeltayt-: jeltaytiva magát gyógyítani, JIB^IKTLCÍI | B. K. jalt-. L.
jelt- gyógyulni | -va végű infinitivus (lásd kisi- alatt).
jelbun (írva: rejiLÖyni.): jelbua-gol templom | tkp. «szent-ház» ;
L. jelpufi, B. jelpin (Reg.), K. jalpen szent.
jibi fülesbagoly, #HJJHHE. | B. L. ibi.
jongob hó, hónap, w&CBH'b | B. P. jonkop, L. jongp mond, monat
josuj (jos-uj) sas, opeJiB | B.juos-uj v. nuos-uj adler, steinadler.,
jomas (.9Macf> e h. eiiact) jó, xopomo! | B. h.jommas.
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jorn (epHT. e h. épHT>): jorn-yur tarisznya rénszarvasbőrből,
cyMKa (ii3i> 0JieHtHXT> nmypT,) | jorn tkp. szamojéd (Reg. jqrn, pl.
jqrn-kvol szamojéd sátor) \yur = B. kűri zsák (Reg. föl is jegyezte,
de fordítás nélkül: jqrn-küri).
jol! («le, alá»): lásd pat-, yuj- \\joli : lásd kul'-.
juntop nro.iKa, tű | B. juontep, L. jnontp, V.juntop.
carka pohárka, piOMKa | = o r . iiapKa branntweinglas.
ifik-: sakem szuszogni, kifújni magát, B3,2i;oxHyTí> | v. ö. B. sakap
«schnaufen (vor ermüdung)», sdket- schnaufen machen.
sayl gewitterwolke, Tyqa | v. ö. soyl.
sapt-: el'-saptil'on noxopoHti, temetés | alkalmasint ez volt: elsaptilov «eltemetjük)) ; sapt- ige = vogK. capt- «rejteni, temetni)) ;
v. ö. vogL. (Reg.), jel saptuy «begraben».
siskuar% (sis-kaary) kakas, írETyx'b | Reg. sis kurek «tyúk, Kypim;a» (sis «mutter*) P., s így a «kakas» jelentés nyilván tévedés
ből ered) | L. kvaray henne, Kypiiija (Reg.).
soyl (mennydörgés): lásd aytasen s. || hibásan még: sáyen (caxeirL) donner, rpoMt.
soj szivárvány, pa^yra j L. sqj, P. u(-sqj id.
sojl's hölgymenyét, ropHOCTaíi | L. soqXs.
sus bolha, őüoxa | B. s-m, L. sus.
tau OHT>, ő | B. tan, K.

tav.

tauksi ősz (autumnus), oceHb | B. tciksi, tcikus, tdgus id.
taul KptiJio, szárny | B. L. tqul szárny toll, szárny; K. tóul.
tant ágy, IIOCTCJIB | B. tqul, taul, L. tqul rentierhaut, feli (v. ö.
zürj. vol'-pas bett: vol' ausgebreifcetes, pelzdecke, rentierhaut zum
schlafen ; paé pelz).
taul-: tauli elég (ist genug), ^OBOJILHO ! | B. tqul- «voll werden,
auswachsen» : tauli «es genügt» ; K. at tauli amnane «nem elég
nekem».
taym tetű, BOIUB | B. tdkom, L. toaym, P. tqym |j rus-taym po
loska, K.:ionrL.
tamga jegy, pecsét (3HaK'r>, neTiaTL) || or. TaMra stempel.
tariy fényű (fichte, cocHa) | B. L. tári id.
tat tél, 3HMa | B. tol, Tavd. tál, K. tel-tarom (Reg.); tal v. tel (Pop.).
te-: teem (tem) enni ÍÍCTB (tkp. eszem), teunga vacsorálni, yatnHaTi.) | B. L. te-, K. te-, taj- enni.
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til-: tilitale (sic!) röpülni, jieTaxB | alkalmasint sajtóhibából e h,
úlimle = tilimlej, mint prses. 3 . ; az -ml képzővel szokott szárma
zéka az egyszerű til- igének: B. iildml-, L. tileml- «röpülni»; a tilige ebben: B. tilpd «repülő» || tijl-, lásd: miliy-tijli, lasl-tijli.
tóul MfocL, szőrös bőr | B. tqul, taul feli, rentierhaut; L. tqul ||
v. ö. taul.
toplak (v. toplak) tapló, ipjTb | B. töplek, L. taplók tapló, feuerscbwamm.
tora, töreu (Toopey) medve, Me^Bt^B | Beg.-nál van : tqran «bár»,
mint Tavda-melléki szó; így legalább a végnasalis kopásával (v. ö.
yu e h. yum) a tora alak hitelesnek látszik.
toruind-: toruindi hortyogni, xpairfeTb | pr. 3. alak | B. tarruinti
schnarcht, L. tarvuintuy schnarchen.
tölmay ursus gulo, poccoMaxa | B. tolmáy id.
tűi v. tűji nyár, JIÍJTO | B. tü sommer (tüjimi es wird s.), L. tui
sommer, K. tui-tarom (Beg.).
tűit hó, nix (sajtóhibából: TyynTB) | B. tűit, tűit id.
tűje tavasz, secHa | B. töjq, L. tuoja, P. tűje, K. tuja (Reg.) id.
tűsum bajusz, szakái (ycbi, öopo^a) | tus-pun szakái, L. tuos-punt;
tűp evező, Becjio | B. L. tuop id.
tul-oul (TyjioyjiB e h. Tyjib-oyjiL) ujjak (digiti, najitubi) || tkp. ujj.
hegy, fingerspitze.
tulá gyűrű, KOJII»I],O | csak ezt t e s z i : «ujj, digitus» = tid'e Beg.
«gyűrűw : tule-nur.
tult köd, TyMaHi. | tkp. «felhők» : B. tüll wolke, K. tul.
sak: saknir srót, ^poÓB | L. sak v. pisál-sák flintenschrot.
saki suba, iuyöa | saki, sqki pelz (der weiber, vorne offen).
sajt: eksajt pyÓJiB | e h. ak-sajt egy rubel | B. sait vessző, és :
rubel; v. ö. zürj. saí, sajt id.
sangidt-: sangultogeri hangszeren játszani | e h. sangultong (v.
sangultung) eri ((hangszeren játszani kell» | v. ö. B. sangult-, L.
sangidt «sangur spielenw (Beg.).
sam szem, r.ia3rB | B. sdm, L. P. sdm, sem ; K. sam.
sdrpi borjú, TejieHOKi. | L. sdur kuh: saur-pi kalb.
sdli rénszarvas, ojieHB | B. sáli id.
salmut CJIIOHH, nyál, köpés | tkp. salm-ujt «köpött víz» | B. L.
sdU- speien, L. sel'm-uit' (P. selim-uit) speichel; K. salg- speien.
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setap HiiTKa, fonál, czérna | B. setáp id.
seld puskapor, nopox-b | B. seld id.
siplu (irva : -l'u, -jm) iuea, nyak | B. siplu, L. K. siplu (tkp. sip-lu
nyak-csont).
simsdk fülbevaló, eepi>rii | B. simsdk, simsek kleine ohrgehánge,
L. simsih.
slraj kard, caő-ia | siraj sábel, L. K. siri.
sirp háló, CBTB | Reg.: serp, sirp «ein gerát zum fischfang»;
hogy háló-félét kell érteni, mutatja: serp-pdtt; «netzsack des s-.»
soat hét | B. K. sat, sat, L. sqat (soat (Ahlq.) || sat-lu hetven |
B. sát-lau, K. sat-lov.
soanim (soanim) anya, MRTÍ> | tkp. anyára: B. sana édesanya,
öreganya, MaTyniKa.
soarb fejsze, Tonopi. | B. sajrdp, L. sqjrdp, P. sqjrp id. j v. ö. L.
saur- hacken, K. sagr-.
soar burnót, sehnupftabak | B. sdr, L. sar tabak (sar rautungve
tabak stossen).
sout (plur.) csillagok, 3BrB3,a;bi | L. squ, K. sov csillag.
sour nyúl, saau^ | B. squr id.
sok-: sökejm tabak schnupfen | pr. 1. alak (= sökem) ; v. ö. L.
sqkyu «riechen, tabak schnupfen».
söynojnt (söyn-ojnt) burnótszelencze, TaóaKepiia J tkp. «tabakhorn», illetőleg «schnupfhorn» : L. sqynqnt (Reg.) id. | L. Bqynd
(se. sar) sehnupftabak, sqkyu schnupfen; meg: ant, L. qM horn.
söt száz | B. sat, K. sat, L. sat (Ahlq. set) \\ nul-söt nyolezvan
(B. nol-sat, L. nal-set Ahlq.) || ajntelu-söt kilenczven (B. qnter-sat
v. qntel-sat, K. ontol-sat, L. ondol-set Ahlq.) | a teljes -hí végű ajntelu ( = B. qntqlu) «kilenczet» teszen s így ajntelu-söt nem 90, ha
nem 900.
söt-ere v. söt-drd (COOTT>-3PB) ezer j B. sqter (ós sqterd), K. soter,
L. sqter (Ahlq. 'sater).
sobd poTb, száj | tkp. «szája» | B. sop, suop (v. ö. sup-söl).
sörb jávorszarvas, jiocb | B. sclrpi, L. sorp elentier (stier) || igy
is: svörb SB^pb (Reguly a jávorszarvasnak Öojibinoíi SBipb nevét
is említi).
sot szeg, rB03^b : lásd ker-soL
solvul só, cojib | B. solvel id. (Reg.-nál L. sah • K. cay).
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sup: supsöl (cyncöjib) ajak (ajkak), ryÖH | — sup-söl száj-szél |
B. sop mund, sel rand (lásd sobd).
süp : «a vogulok egy része az inget slip-mik nevezi» \B.sup
hemd; lásd: man-sup.
sub (bot): lásd i-zub.
süli palaczk, őyTbijiKa J = or. cyjiea flache flasche, halbstofige
flasche.
naol nyíl, cTptuia | B. nal, nal, L. nett iá.
naurpi csikó, asepeÓeHORt | L. P. naor v. naorpi, nqrpi csikó
(egy éves); K. naur.
naú kenyér, xjrfeői. | B. L. K. nan.
nebak papiros, óyMara | B. napák papier, K. népek könyv, levél.
nelim (hibásan HSJIHKB e h. HCJIHMTJ) íiauK'i. | B. nelm, L. nilm,
K. nilem (nilem) ; v. ö. oszt. nalim, tíadem.
nild (nild) négy | B. nild, K. nile || naliban negyven | B. ndlimen,
L. ndlmen, K. nelimen.
noul marhabús, roBa^ima | B. nqul fleisch; K. noul.
úo'/os (írva : Hexocf.) czoboly, COŐOJIB | B. L. no/s id.
norma wandbrett, wandbank, iiojnta | B. nqrrmd fussgestell, L".
sun-nqrme schlitten-stellnge.
úol

orr, HOCI. | B. nol, L.

úql.

úolul (HOJUOJIB e b. Hé'-) nyolcz JB. nqlq-lu, L. nqllqu (Ahlq. nolou
e b. nol-lou), K. nollov; | v. ö.ond'ol «kilenez« ésríul-söt nyolczvan.
paul falu, ,3iepeBHH | paul, L. pqjl, K. paul, pojl.
paul-: paiía paulia fürödni fürdőszobában (gőzben), KynaTtca BT.
öaHfi | L. páil-, P. peul- «baden» (v. ö. osztB. pejil-, peil MUgSz.
549. 1.) | paulia inf. alak, e h.pauliva (lásd kisi- alatt).
pák fenyűtoboz, Hiirama Ke^poBasi | L. poqg id.
paylapt gomb, nyroBHija | tkp. gombok J B. pqylep gomb.
pají fül, yniM (fülek) | B. pdl!, L. pel, K. pal' fül. .
pace 3^paBCTByii, légy üdvöz (salve) j K. pace köszöntés (p. ölen
légy üdvöz); B. pasa : kin p. 6y^,L 3,n;opOBrí.!
packat-: jol paskatsu (ejit-n.) nanKaTL, bemocskolni j tkp. bemocs
koltunk.
pazilp (sajtóhiba: naaíiuiBHT. e h. -.IBIIT.) árr (pfriem, ahle),
UIIIJIO | L. pqzildp, P. pasiUip id., B. pazilp, pasiláp fúró.
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pat-: jolpatej (ejn>- e h. mi-) esni, na^aTb | tkp. jol patej — pr.
3. alak, jol — B. jolá, K. jole, L. jql (de, alá» | B. L. pat-, K. patf allén.
pasa keztyű, pyiíaBiina | B. pássá, L. pássá handschuh.
pasa asztal | B. pasán, L. pásén, pásn id. (p. poart tischbrett)
K. pasen.
pana fürdőszoba (gőzfürdő) | L. paúá = 6RHíi | lásd paul- alatt.
pern kereszt | L. perná, P. pern, K. perne.
piim (pim) fiú, CLIHI. j tkp. fiam: B. L. pi fiú (K. pliv).
piirs (pirs) fiú, gyerek, MaaMiiKT. | B. piris ,• v. ö. agirs.
pisel puska, py;Kbe J B. pisál, L. pizil, P. piskel' (— niiniajib).
poalá juh, OBu;a | ? — Reg. poalá-uj zweijáhriger biber (ellenben
«juh» : os).
pojer úr, ÖapiiH'b | K. pojer; óoapiiHb (plur. őoapa) || pojer-ekua
úri asszony, öaptiHa.
pöt üst, KOTejib | pöt, L. K. put késsel.
pos-: posilm az orrát fújni, BLiCMOpiíaTbca | pr. 1. 3-dik tárgy
személyraggal ; hozzá kell pótolni: nolem «orrom» : v. ö. noln poseln (orrodat fújd) Reg.; — e z e n ^ o s - ige jóformán =pqs- «mulgere, fejni», a mennyiben a noln poseln szólás illően így értelmez
hető : «fejd (facsard ki, nyomd ki) az orrodat». •
posim füst, ^,HMb | B. posim, L. pq,sm.
pöp pap, CBHIHeHHHKb | = nőni,.
por-: porungeri szökni, ugrani, upbiráTL | tkp. poriing eri ((Ug
rani kell» | por- = B. porr-, L. pqrr- springen, hüpfen.
pöl pad, lócza, cKaMba | B. pal sitzboden im kvol; h.poal schlafstelle (beim nachtfeuer): il-poal «der vordere poa.ln, ijun poal fa
padló.
polda nyirfajd, TCTepcBb (KOcaTib) | L. polte birkhuhn.
pöl'ros gyertya | = L . pallus, P, pallus Reg.; jóformán összetett
szó, v. ö. vogL. poll, pql «méz» ( = tör. bal); utórésze vos talán az
or. vosk «viasz» ?
puka has, HÍHBOTT> | B. puli id.
pung rojiOBa, fej | B. pofi (pong), L. pan || punk-tor kendő, njiaTOKb (tkp. fej-vászon).
putop (sajtóhiba: nyroHb e h. nyTOirb), szigony, ocTpoTa (KOTOpoíi 6bK)Tb KpynHyio pbióy) | B. pütep spiess (fischgabel): pütstechen, stossen (L.put-).
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pun toll, nepo; pun őpoBH, szemöldökök | B. pun szőr— körperhaare der tiere v. kleine federn am körper.
bum virágok, fű (IJB'BTM, TpaBa) | B. pum, L. pom fű.
pür-: püryat harapni (szúrni, megcsípni), Kycarn> | püryat ragtalan, frequ. -yat (-kat) képzővel való tőalak = L. purkat- «stechen» (von iüsekten) | B. pur- harapni és purkat-.
vqj- : vojel Őepii | vojel vagy e h. vojen ( = vogK. vajén) «végy,
vigy» — vagy vojelen, vojeln h. ( = K. vajalen) «vedd, vídd».
vuajgan, vajgan (írva: yaüraHt) kaftán | B. vojka weisses filztuch (v. ö. vojkdn vaj aus tuch genáhte striimpfe Beg.).
vuat (yaTi.) harmincz | B. vat, L. vuat, K. vat.
vuata (yaTa) Kop3HHa (H3B öepesoBOíí Kopti), nyirfahéjkosár | B.
vuqtd gefáss aus birkenrinde.
vuetra, vetra (yeTpa) veder, Be^po.
vuenstayt-: (yeHniTaxTiuib) megesküdni (jegyesekről) = BIÍHnaTBca.
vuel, vei (yeJiB): vel-suspeger tükör | =vel-suspe-ker, tkp. «arcznéző-holmi» (suspe e h. sunspe: B. sunz-, L. suns- nézni); vei: v. ö.
B. veit gesicht, stirn (MUgSz. öklök alatt).
vina: vina-jung pálinka, BO^ita J tkp. vina ajung pálinkát inni |
B. vina, vine (BHHO).
vuor (yopt) erdő, JÍÍCB | B. vuar, L. vuor.
ma-vuonga sír, MOni.ua | tkp. «föld-gödör» : B. vuonga, K. vonyd
gödör.
matm-ekua öreg asszony, c r rapyxa; matm-ös öregember, CTapiiKB | B. mdt- öregedni, maim öreg, alt.
man-sup niTaHti, nadrág | tkp. «kis sup» \ B. man-sup hősen,
beinkleid.
.mariim menyasszony, meny, neBíiCTa | tkp. menyem : B. L. mdrí
(mdnem).
met-yu pásztor, nacTyxB | tkp. béres (bér-ember), e h. met-yum
(v. ö. B. met-kum, K. met-yum).
miliy : miliy-tijli hamar, CKopo | csak miliy jelenti ezt; B. mol'oy
«bald»; v. ö. mol'eml- festinare | íijli-töl: lasl alatt.
miss tehén J B. miss.
min-: minej nofi^eMB, megyünk (esetleg: menjünk) j kapil minej
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noi^eMB BT> JIO^KB, csónakon megyünk | fölvehető, hogy a vogB.
mineu-nak megfelelő minev alak (mely vogK.-bbn menov-vé, vált)
végre minej-re változott, úgy hogy ez csakugyan prses. több. 1.
szem. alak; összevethető, hogy így az Erza-mordvinban -ej és -ev
szóvégek egymás mellett állanak (pl. kelev és kelej magas).
mogt mell, rpy,a,b | B. majl, L. mqjl.
moyl-: moylongeri összekötni, 3aBH3aTL | tkp. moylong eri (kell) |
B. monyl-, moyl- «knüpfen».
movand-: movandi nevetni, 1 CM"BflTefl | prses. 3. «nevet» | B. müint-,
L. maint-, K. magint- id.
mölsci ing, pyöaniKa | B. moUdn hemdpelz (ingül való suba).
rej, meleg, hő, mapito | B. rej, re wárme, rein heiss; L. ren me
leg, re- ardere ; K. rig hőség.
rong- : röngen kiabálni, ordítani, KpiwaTb j tkp. prses. 2. alak
(«kiabálsz») | B. rang-, rang-, L. rong- schreien, briillen.
lau-: lau szólni, roBopHTi. | lati amúgy csak tőalak ( = B. lau-,
K. lav-), de itt alkalmasint laung (laun) infiaitivus-alak helyett
jegyeztetett föl.
rus (orosz): rus-taym poloska | lásd: taym.
lasl: lasl-tijli lassan, THXO | csak lasl ( = B. lazel, P. lasil) teszi
ezt: THXO, lassan; a megkérdezett vogul ember hozzá adott még
«mozgás»-féle igét: tijli, pr. 3.alak, jóformán = tili «röpűl» ; szintígy «hamar ; cKopo» : miliy-tijli.
Icigl láb, Hóra | B. lajl, L. lllil.
lejn evet, őfeiiía | B. len, L. Un.
lou tíz | B. L. lau (lou Ahlq.), K. lov.
lopta levelek, lomb (JIHCTLS) | B. luopta blatt, levél (m-l. fa
levél); L. luopta; K. lupte.
lömuj (löm-uj) szúnyog, KOMap^ | B. l'qm-uj mücke, L. Ham-uj.
lü ló, equus | B. L. lü id.
lüzum csont, KOCTB | L. P. lusm, luzm, K. lusem id. | B. lu bein,
knochen || v. ö. síp lu nyak.
luns-: Hunsi sírni, n;iaKaTi> | tkp. prses. 3. «sír» | B. Tj.luns-, lunz-,
K. Huné-, tus- id.
l'ul! njioxo : rossz, rosszul | L. K. Xul.
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Nem sikerűit igazolnom a következőket:
keraon (кэраонъ) gyertyatartó, иодсвьчникь || előrésze: ker vas ?
vuaraej (yapaeíi) vadász, охотникъ || eleje nyilván = vuqr, erdő.
tegm (тэгмъ) hívni, звать || talán a megszólító (hívó) tagam (barátom, társam!) szóval felelt a vogul ember?
digid'iv.v. d'igal'i (дигульи) szidni, ругаться jj alkalmasint maga
я szidó szó vagy szólás rejlik a d'igul'i-Ъап; utórésze a kid (fent:
Lul'i) «ördög» szóra emlékeztet.
pojst-: pojstomgeri (пойстомгери) ütni, бить.
ёадар elb tajde (шагапъ элбъ тайде) «futni, hamar elfutok»
бегать, скоро побегу).
pöltetsu(поольтетсу) «megázni,мокнуть» || talánpöltaytsu «meg
fáztunk, meghűltünk» | B. pottayt-, L. poaltayt- sich verkálten.
setlo rnajn (сэтло майнъ) lóháton menni, гГ>хать верхомъ || nyil
ván setlo = СЕДЛО, nyereg; meg a majn-b&n a min- «menni» ige
lappang | vog. «nyereg» : naiv.
koal'oid (коальоуль) végezni, кончить |J koat-ind «kötél-vég» !
ásini «kész vagy-e (готовъ-ли ты)? |j ástem fertig, готовь.
ajm eső, дождь J а пса fürj, куропатка | ortkam ястребъ, habicht | uilajsi vakondok, кроть | vuakldy (уакляхъ) sár, грязь (nyil
ván hiba; Pi9g. voslqy грязь; v. ö. osztB. voslay schlamm) | karié
fazék, горшокъ j kiisup (кшсуиъ) рябчикъ, haselhuhn | kisy (кисхъ)
egér, мышь J sanzi (шангзи) madár, птица | mayld v. mayl'a (махля)
;кукъ, káfer j mansin глухарь, auerhahn.
Nem látszik hitelesnek a számnév-szerkesztés alakja, ezek
ben: ajtbelu «tizenegy», kitij-belu «tizenkettő»; ennek ellenében
Regulynál, Ahlqvistnál és a vogK.-ban a kujp v. kajp kötőszóval
való szerkesztést találjuk (v. ö. MUgSzót. 119. 1.): B. áu-kujp-lu,
kit-kujp-lu (L. kit-kajp-lou Ahlqvist szerint, K. kit-kujp-lov).
B. J.
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