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OROSZ-LAPP NYELVTANI VÁZLAT.
A Nyelvtudományi Közlemények XV. kötetében Genetz Arvidtól mintegy hetvenöt lapnyi orosz-lapp szöveg jelent meg.
E közlés úgy szólván egyedüli ismeretforrásunk az orosz-lapp
nyelvről. Genetz egyszersmind egy IpK. ( = kólái félszigetbeli,
vagyis orosz-lapp) nyelvtant is dolgozott ki, valamint egy IpK. szó
tárt is. Minthogy azonban a közel jövőben egyik munka megjele
nése sem várható, elhatároztam, hogy addig is kísérletképpen egy
kis vázlatot állítok össze a kólái lapp nyelvről. Legalább másnak,
a ki e nyelvvel foglalkozni akar, megkönnyítem a dolgot és meg
kímélem azon nagy vesződségtől és fáradságtól, melyen magam
nak át kellett mennem, midőn minden segítség nélkül a közlött
szövegek olvasásához fogtam. A hangtant csak érintem, a szókép
zésből is csak a legszükségesebbet adom. Vázlatom alapjául a kildini nyelvjárási vettem, melyen a legtöbb szöveg (Máté evangé
liumának 22 fejezete) jelent meg. A többi orosz-lapp dialectusra
csak annyiban terjeszkedem ki, a mennyiben egyes kildini alako
kat megvilágítanak vagy azoktól eltérnek.1)

^ A szövegben előforduló rövidítések : IpK. = kólái félszigetbeli, vagyis
orosz-lapp; IpS. = svéd-lapp ; K. = kildini nyelvjárás; KI. =:a kildini nyelv
járásnak lovozerszki tájbeszéde ; A. = akkalai nyelvjárás; T. — ter-lapp
nyelvjárás; TJ. = a ter-lappnak jokongai tájbeszéde; N. — notozerói
nyelvjárás. — A mely szónak tövét, illetőleg azon alakját, melyből a tövet
kifejthettem, a szövegben nem találtam, annak tövét analógia folytán magam
reconstruáltam és zárjel közt a ragos szó után tettem.

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVII.

1

2

HALÁSZ IGNÁCZ.

I.

Hangtan.

Az orosz-lapp hangtan megírása a legnehezebb föladatok
közé tartozik. Fel kell itt tüntetni az egyes orosz-lapp dialectusok
tetemes hangtani eltérését és a ragozásban valamint a szóképzés
ben nyilvánuló számos hangváltozást. E n sem az egyikre, sem a
másikra nem vállalkozhattam. A nyelvanyagnak teljes szótári föl
dolgozása ós az alaktan minden tüneményének részletes összefogla
lása nélkül ehhez fogni nem lehet. Minthogy nekem sem az egyik,
sem a másik nincs rendelkezésemre, a következőkben csak röviden
utalok azon mással- és magánhangzó-változásokra, melyek az
alaktan terén legszembetűnőbbek.
1. Mássalhangzók változása.
M á s s a l h a n g z ó k e r ő s b ü l ó s e ós g y ö n g ü l é s e . Az
erősbülés abban áll, hogy eredetileg rövid mássalhangzók hoszszuakká lesznek, némely mássalhangzó elé pedig h járul; pl. murr
fa (IpS. muora) ; kitt kéz (IpS. kelte) ; kitté-, kihte- köszönni (IpS.
kite-, kihte-) ; cqrr (or. u;api>) király; nomm (f. nime) név; üfXe(lpS. ode-) alunni; pqhp pap stb.
A gyöngülés alatt értjük az orosz-lappban a tővégi t, tt, k, kk,
s v. ss, s v. ss, cc, cc-nek a név- és igeragozás bizonyos eseteiben és
személyeiben d, d, g, y, z, £, 5, j - r e változását; pl. vq^dij vett: va^te-;
kid' kezet: kitt kéz; vüilgij ment: vü^ke-; lq,yest födélben: lakk
födél; vanzijn sajkával: vans sajka; ra^ magot: ra^s mag; slugij
szolgált: slusse-; sarnmuz'est mondástól: sarnmus mondás; ca cc víz:
éátf' vizet; ko^ij kérdezett: koiéce- kérdezni; a^f atyát; axcc atya.
— E változás azonban nem egész rendszeres. Számos szó egyszer
követi, máskor meg nem. Azt is látjuk, hogy kk, tt, ss, ss, cc erős
hangoknak megfelelő j , d, z, i, 5 gyöngülések mellett egy fokkal
erősebb g, d, s, s, c is gyakran előfordulnak, a t, k, s, c, s pedig sok
szor megmarad; másrészt szintoly gyakori, hogy t, k is d y-vé
gyengül.
A'gyöngülés egy neme az is, midőn az előbbiekhez hasonló
alkalmakkor mm, nn, rr, ll-hől m, n, r, l lesz, a he, hp, ht mellől
pedig a h elmarad; pl. nem' nevet: nomm név; samest szótól:
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aájwn BZÓ; polij félt: pello- félni; mürijn fával: mürr fa; tata-/
akarsz : tahte- akarni; pap papot: pahp pap.
A gyöngülést a név- és igeragozás tárgyalásánál, különösen a
paradigmákban a mennyire lehetett, mindenütt föltüntettem, de
csak a rendes változásokra voltam tekintettel és nem tartottam
szükségesnek, hogy ugyanazon szó egyes alakjának többféle vál
tozatát is kitegyem.
2. Önhangzók változása.
Az orosz-lappban van az önhangzók egy sajátságos elválto
zása, mely hasonlít némileg a német ablauthoz. Ilyen, hogy az ie,
ue tőhangzós főnevek e hangzót az egyes-számi állativusban ea,
oa-ra, az t, ue, ü(, ie tőhangzós igék e hangzókat a jelen idő egyes
számában ie, oa, ue, ea-ra, változtatják; azon kivűl eredeti a gyakron mély a-ra, a o-re, e pedig a-ra változik; pl. ienn anya, állat.
eanna; kuette ház, állat, koatte \ titte- tudni: tiedam, tieday, tiett
tudok, tudsz, tud ; vüjlke- menni: vuelkam megyek stb.; puOittejönni: poadam stb.; áe^hke- mondani: cealkam.
Ennek ellenkezője az ie, uo ikerhangzónak összevonása %,
w-ba; pl. cie^hke-, múlt: cilkim mondtam; püittem jöttem: puo^te-.
Egyike a legsajátságosabb tüneményeknek az orosz-lappban,
hogy bizonyos képzőkkel (st, ht, s) ellátott igéknél a képző előtti
tővégi magánhangzónak mélyebb v. magasabb hangú vocalisatiója
fejezi ki a jelentő mód jelen és múlt ideje közti külömbsóget; pl.
uopeast tanít: uepe^st tanított (tő : uepeste-, uopse-),- vülkaht küld :
vülkeht, vülgeht küldött (tő: vülkehte-, vülk/e-) ; kavvas megtér,
megfordul: kövvés megfordult (tő : kavse-, kövse-J ; tüjast tesz, cse
lekszik: tüjest, tájiét tett (tő: tüjeste-, tüjele-).
Mind e hangváltozásokat egész terjedelmükben feltüntetni és
megállapítani azomban csak Genetz van hivatva.

II.

A l a k t a n .

Névszó.
1. §. N é v r a g o z á s .
Az orosz-lappban a minden ragozható névszóhoz járuló vi
szonyesetek a következők:
1. N o m i n a t i v u s . — Az egyes-számban akiidini nyelv
id
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járásban ugyanaz, mint a végönhangzóját vesztett nóvszótő ; pl.
ne mm név (IpS. namma); adk fiu (IpS. alke); pápn fiú (IpS. pardne);
tctiSt csillog (IpS. taste); mürr fa (IpS. muora). — A többi lpK.
dialectusban a végönhangzó gyakran megmarad, pl. a Ter-lappban
adke fiu; na-pte állat; lojite madár; piejve nap; iojve fej. — A töb
bes-szám nominativusának képzője elveszett. Nyomát a kildini
nyelvjárásban legtöbbnyire csak egy már félig néma önhangzó,
melyet Genetz hiányjellel jelöl és a gyöngülésre alkalmas szavak
nál a mássalhangzó gyöngülése mutatja," pl. alirí: aj.ni ég; sarri :
samm erő, csoda; cühpof: cühpej arató | a,lg\- ajk fiú ; pln<f: plhk
szél; kid': kitt kéz; lo^id': lotnt madár; rieji: riehk bün; pqp:
pahp pap. — Csak kevés szó van, a hol a többes-számban a vég
önhangzó is megmaradt, mint: alge 8, 12; párna 22, 24; Iqjye:
Iqjy adomány 5, 12.
J e g y z e t . Az akkalai ós a ter-lappban i, i képzővel is talá
lunk többes nominativust; pl. ejgi: olk fiú 23, 31 ; kuvdi: kuvd
kigyó; kirji: kirj írás A. | viertazi : viertaz forgács; olmi : olmuj
ember T.
2. A c c u s a t i v u s . — Ragja az egyes-számban elveszett.
Nyomát a rá alkalmas szavaknál a mássalhangzó-gyengülés mu
tatja; ^\.páirri': pápn; ta^t': ta^st csillag | nem'1: nomm név; mür':
mürr fa; cüv': cüvv világosság; küj': küjl h a l ; jt»'.* jian hang;
véri: vinn bor | nijd: nijt leány; su^ v. süd': süjt Ítélet; kid': kitt
kéz; ajg': ajk fiú; a{f: a^c atya; ráfi: rá^ss mag; árvdez : arvdos
példabeszéd; vü^yemuí: vü^yemus jel; küytemplo^:
küytemplojtk
tizenkettő. — Végső önhangzóval: lá^vedvüde: láiVvedvütt irga
lom; uejnajitemvüde: uejnajitemvütt erőtlenség, betegség; küytemploje:
küytemplojik.
J e g y z e t . — A ter-lappban egyetlen egyszer elófordúl a
hajdani m (Ím) accusativusi rag is a riijtim: nljt leány szón (karabeilsehk vált mocced riijtim kápkenes a kapitány elveszi a szép
leányt nejéül). Több szón a tő végönhangzójának {-re változása
mutat a hajdani m-re ; pl. kari : karr h é j ; lánki : lángíj sógor;
riijti (1. riijtim) ; kidi : kit kéz; rníri fát (nom. mirr ?).
A többes-számi accusativus ragja ijt, ijt, jt; pl. kebijt: köb
betegség;'pinkijt: pink szól, ventus; lajyijt: lajy adomány; tüjijt:
tüj cselekedet, dolog; reaklajt: reakla gonosz. — Gyakran önhangzó és néha mássalhangzó-változás is történik, mint: cejmijt:
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ca^mszem; lijbijt: lejp kenyér; cüjTtijt: cuerhtördög; rikijt: riehk
bűn; titijt: iiht jel; arvdezijt: arvdes példabeszéd \vujnsijt: vujrias lélek; uepsurjijt: nepsuvvej tanítvány.
J e g y z e t . — A többes-sz. accusativus ragjának a többi
dialectusokban ijd, it, ej, t, ed, d változatát is találjuk, pl. cuoldijd: cuold karó ; peastagijd: peastag vesszőkötél; co^mijd: coJLm
szem, N. | e^git: e{lk fiú; sanit: sann szó; na^pit ijuodit tálakat
és poharakat, A. \ portolt: port h á z ; kidőlt: kitt kéz, A. | kimet:
kimé medve ; viertaft: viertaz forgács; ml^rí; mírr (?) fa, T. \puketd v. pukod : puk mind; kuyted: kuyt kettő, A.
3. G e n i t i v u s . — Az egyes-számban olyan mint az accu
sativus; pl. öiSsof: öjSsol szamár; nem1: nomm név; cqr\ cqrr ki
rály; ad': att pokol; peald': pealt szántóföld; a$: a^c atya; laf:
Iqkk tető; sarnmuz': sarnmus mondás.
A többes számi genitivus ragja íj, ij, j ugyanolyan hangvál
tozásokkal, mint a többes-sz. accusativusánál; pl. olmij v. olmuj:
olmo ember; viercij: vierc edény; loinnij: le^n v. la^nn város;
cuerhtlaj: cuerhtla ördöngös; parnaj: papn fiú; sijdij: sijt falu;
mürij: mürr ; lo^dij : lo^nt madár; la.yij: lakk tető; seyij: sajik
disznó | uopsuvjij: uepsuvvej tanítvány; vujnsij: vujnas lélek;
cuhksij: cuekas út; lampsij v. lámsij: lampas j u h ; piljij: pielj fül;
cüirtij: cuerht ördög.
J e g y z e t . — Egyéb dialectusokban i, e ragos többes-számi
genitivus is eléfordúl, mint mikij v. mikki: miekk kard; tuvsniki :
tuvsnik lámpás; pajki: pajk hely; pakaldeze : pakaldes szolga,
A. | tilji : ülje toll, T. — Megjegyzendő e ragja vesztett többessz. genitivus: vuopnadij v. vuepnadej: vuopnattij v. vuohpnadej
tanítvány, A.
4. C o m i t a t i v u s . — Ragja az egyes-számban ijn, ijn, jn,
in, in, rendszerint mássalhangzó-gyöngüléssel, pl. Abramin, Isákin,
iJqhkijn : Ábrám, Issak,Jáhk v. Jak; olmujn: olmo; evtijn nqpijn
egy pohárral; evt egy; nqpp (?) pohár; evtin lijpin egy kenyérrel :
evt, lejp; tölijn: toll tüz; mürijn: mürr; pingin : pink szél;
kulmufijn : kulmus hallás ; kajipjezin : káJipjos kereskedő; pülvdeyin: pülvdekk nemzetség.
J e g y z e t . — A ter-lapp dialectusban ezen kivül még egy
comitativusi rag maradt fönn, l: vanzel: vans sajka (jatvre milte
viilki vanzel a tavon elindult a sajkával); nieskemel: nieskem hu-
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soló kés (nieskemel kovta iecce cacki egy husoló késsel keresztül
vágta a homlokát). — Egyszerű n raggal is találunk e dialectusban comitativust: riijdn: nijt leány (jiellegiedij nijdn tajn élt a
leánnyal együtt).
A többes-szám comitativusának nincs ragja. Összetétellel ké
pezik a többes-sz. genitivusával és a guejm, akkalai vujm, ter giejm
«-vel» viszony szó val; pl. piljij guejm fülekkel; cejmij guejm sze
mekkel, parnaj guejm fiúkkal.
5. E s s i v u s . — Ragja az egyes-számban n; pl. cqrr (Aryelaj Judejest li cqrren Arkhelaus van Júdeában királyul); leasken :
leask özvegy (nelj ee l. iellim négy évig mint özvegy éltem, N.
151. ].), — Translativus értékkel: mürren: mürr (cuncyuv mürren
fává lesz); vilkden: vilked fehér ; cqhpden : cqhped fekete (ikk uej
ni evt vüpt tuj'sed vilkden ili cqhpden nem tehetsz egy hajszálat
sem fehérré vagy feketévé); názaretlincen : nazaretlanc (?) názáreti
(son leanc kohcjed n. n.-nek fog hivatni).
J e g y z e t . — Az akkalai nyelvjárásban az essivus ragja ren
desen in ; pl. égin: le, jec, ecce atya 23, 9 ; ejgin : ejk fiú 23, 15;
koillin: koj arany 23, 16 ; cerkvin v. cerkven: cerkov templom.
A többes-számi essivus ugyanolyan, mint az egyes-számi;
pl. sutdjen: siiidej biró (sij lincin tijje su^jen ők nektek birokul
lesznek); akiken: ajk (sto sentcipped a^m-a^ant a$ken hogy égi
atyátok fiaivá legyetek); sülijén : sillej halász (mun tienijt tuj'sa
olmune-sülijén én titeket ember-halászokká teszlek).
6. I n e s s i v u s és e l a t i v u s . — Mind a kettőnek közös
ragja az egyes-számban sí (est, e.jst), a többes-számban pedig ijn,
ijn, jn, in. •— Példák az egyes-számra: küjtkest: küjk szív; sajest:
saje hely; la(nnest: lamn város; rindest: rint part; ólmosi: oiwioy
éa^me^t: cajim szem; pe^te^t: perht ház | iemnjest v. iemnest:
iemnej v. iemne föld; vvjfisest: vajnas lélek; övnest: övvan János J
tivdasvüdest: tivdasvütt teleség, tele volta; kidest: kitt kéz; a^est:
a^cc atya; nemest: nemm név. — Példák a többes-számra: olmijn
v. olmujn : olmo; le^nnyn: lejin, latnn város; pertijn: perht ház ;
pijvijn : piejv nap ; jurtjijn: jurtej okos ; uepsuvjijn: uepsuvvej tanít
vány ; sinagögin v. sinagögijn: sinagökk zsinagóga.
7. A l l a t i v u s , i l l a t i v u s . — Ragja az egyes-számban
legközönségesebben e, a és néha o, u; pl. nemmé: nemm név;
miéire: mierr tenger; cqrre : cqrr király; pulvőejcke: pulvdekk
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nemzetség; sinagöjtke : sinagökk ; nijte : nijt leány | sievndesse:
sievndes sötétség ; kihcelemUiSse: kihcelemus kísértés | vonse : vons
és vonítás hajó ; övne : Ovvan János | cüitsince: cuotsanc százados ||
afica: a^cc, ajc atya; ajhta: ajht csűr; nalma: nalm száj; lanna:
lajnn, lomn város; alma : atlm ég, coelum | pealja: pielj fül; juolka:
jüilk láb | iemnja: iemnej föld ; Abrma : Ahram ; voltra : voltar
oltár; slusja : slussej szolga; uepsuvja : uopsuvvoj tanítvány | carstvo : carstva ország; qtto : att (q,tta ?) pokol; pilto : pealt szántó
föld | rintu: rint part. — Találtam még egy i allativusi ragot is a
kildini nyelvjárásban, de csak ez egy szón: pahpi: pqhp 8, 4, és
néhány példán s ragot i s : lajnas: lajna (lajnas vájted kölcsön
venni 5, 42); peajvas: piejv (mién1 tarmjenc lejti a{nt mije tánn
peajvas a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ezen
napra 6, 11); keagas: kiecce (?) (mojt tij tüj'ya cuoúcbétted táftt
keagas piejv' mit álltak itt tétlenül a nap végéig 20, 6), Ugyancsak
az s illativusi rag eléfordúl több illativus-alakú névutón, határo
zón és személyragok előtt.
J e g y z e t . — A ter-lappban gyakori az i, i ragos illativus,
mint: vanzi : vans csónak, hajó ; jojcki : jo^ke folyó ; uksi: uks
ajtó; cucciji: ciogaj nyáj, csorda; avti: avt egy; rinti: rint p a r t ;
konagatssi: konagas király.
A többes-számi illativus ragja ugyanaz, mint a többes-sz.
accusativusáó; pl. olmijt v. olmujt: olmo; sámajt: samm. csoda, erő;
jinkijt: jínk lélek; jüilkijt: jüilk láb; puodejijt: puodej jövő J sijdijt:
sijt falu | jajnjejt: jd{m,ej halott; cühpjijt: cühpej arató ; lambsijt:
lampas juh.
8. P a r t i t i v u s . — A többi három fő lapp nyelvjárás ezt
már nem ismeri. Ragja az egyes számban d, etted, ejted; pl. sa{kked: sajík disznó (s. surr cucco nagy disznócsorda); prörokked:
prörok próféta (su^reamp p. nagyobb a prófétánál); sammed : sam
erő, csoda (sori sammed ienamp több csodája); éfcked: éje év (kü%templo{jfe Sekked húsz évig); mitta^ed: mitta^ vámos, publikanus;
reaklinced: reaklanc bűnös (ienner miHaped i reaklinced sok p. és
b.); lejped: lejp kenyér (tmn viert l. annyi kenyeret, finn: niin
monta leipad) \ cirkvetted: cirkev templom (suyeamp c. nagyobb a
templomnál); pröroke^ted: prörok próféta; lampsejted: lampas v.
láimpes j u h ; uopsuvjeitted : uopsuvvoj (kü/temploikk u. húsz tanít
vány) ; cüpjeitted: cüpej arató (lejp-svjned ienney, a cüpjeitted vá~
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nas az aratás sok, de az arató kevés); iemnjetted: iemnej föld;
lomtnejtteő: lo(nt (dimin. lomtnej) madár (tij UeppeS pupeamp ienney u{cc lotfitnetteS ti jobbak vagytok sok kis madárkánál); olmne{tted : olmo (dim. olmnej).
J e g y z e t . — Az akkalai és ter-lappban az egyes-számi
part. ragja t; pl. jennej niezanet sok asszony : niezan ; vit talantet
öt talentum: talant, A. | sist érttet akca náluk kilencz csúd van :
cuitte csúd T.
A többes-számban a partitivus ritkábban fordul elé. Ragja
ijt (az akkalai és notozeroiban it), Íj, ij,j; pl. qsgijt: qssey (csak
többes-számban) ruha (jink ijja lea su.reamp pörmussed i romk ijja
lea sUji'eamp qsgijt a lélek nem több [tkp. nagyobb]-e az eledelnél
és a test nem több-e az öltözetnél? ti, 25); siemaj: siema m a g ;
pukij: pukk minden (li UjCmus pukij siemaj legkisebb minden mag
nál 13, 32): sentjij: sentej fű 13, 32 J akce karnassijt kilencz holló :
karnas T. | jenap koytaplögit legiönit apijelit többet tizenkét légió
angyalnál 26, 53. A. — iannij li tujjit mumne sok fáradságom van
nekem: tuj, tuqj fáradság, N.
9. A b e s s i v u s. — Az orosz-lapp abessivus se más, mint a
névszó genitivusának összetétele a ya, ya elkopott viszonyszóval ;
pl. tüj'ya dolog nélkül: tuj; cistya tisztelet nélkül: cist; jii^kya
láb nélkül: jü£k ; kid'ya : kitt kéz. — A többes-számban: niznijyá:
nizan asszony (többes-sz. génit, niznij) ; parnajya: papn fiú (többes -sz. gen. pamaj).
2. §. A névszóhoz járuló viszonyesetek áttekintése.
Egyes-szám.
Nom. —
acc.
—,' | T. lm, i
gen.
—,' | T. i
com. ijn, ijn, jn, in, in | T. I, n
ess.
n j A. in
ine3S.)
,
y
.
) st (est, etst)
állat. 1
.
illat. / ' ' '

Többes-szám.
—,' j A. i, T. i
ijt, ijt, jt | N. ijd, A. it, ej, e-fi,
ed, T. í
ij, ij, j | A. i, e, T. •
[ij guejm | A. ij v. i -vwjin]
' n | A. in
„.
ijn, ijn,jn, in
ijt, ijt, jt stb. mint az accusativusban.
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part. d, etted, eitted | A., T. t
abess. [ya, ya]

ijt, ij, ij> j | A. N. it

3. §. Paradigmák a névragozásról.
A) E g y e s - s z á m .
Nőm. vilj fitestvér
acc.
vilf
gen. vilf
com. viljijn
ess.
viljen
iness.l ,.
, . } iilyest
elat. J J
állat. ) ..
illat, j J
part. viljed v. vlljeitted
abess. viljya

cqrr király
cqr'
cqr1
cqríjn
cqrren .

Nőm. perht ház
acc.
pert'
gen. port'
com.
portijn
ess.
porhten
iness. 1
elat. / í * " " ^
állat. )
..
illat.
íp°rhte
part. porhted
portya

kitt kéz
kid'
kid'
kidijn
kitten

Nom.
acc.
gen.
com.
ess.

pülvdokk nemzetség
pülvdoy'
pülvdoy'
pülvdoyin
pülvdokken

cqrest
cqrra
cqrred
cqrya

kidest
kitté
kitted
kid'ya

a{cc, ajc atya

a*?
ajin
diCcen, ajcen
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iness. 1 _.ulvd&
.
elat.
fP
rest
állat. \
kke
illat / pulvddi
part. pulvdokkedY.pulvdofajtteő
abess. pülvdey'ya

Nom. ráigs mag
acc.
ráz v, rá{z'
gen.
rág v. rág'
com.
rágijn
ess.
rácsén
iness.)
. , > ragest

elat. J

állat. )
.„ . } rassa
illat. / *
part. ráfised
abess. ragya

Nom. uepsuvvej tanítvány
acc.
uepsuvvej'
gen.
uepsuvvej'
com.
uepsuvjijn
ess.
uepsuvjen
iness. ^
i x / uepsuvjest

a^est
a{cca, ajca
a^ced, ajced
Oifxa

sárnmus monda
sarnmuS
sárnmuS
sárnmuéijn
sárnmussen
sármuSest
sárnmUiése
sárnmussed
sárnmuíya

lenn, lenn, anya
ienn
ienn
innijn
tennen
ienest

állat. )
illat. ( " W

eanna

part. uepsuvje^tted
abess. uepsuvvejya

tenned
ien'ya
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B)

Többes-szám.
mur' fa (murr)

Nom. lqj%\ Igjye adomány

(kW
acc.
gen.
com.
ess.
iness."
elat.
állat.
illat.
part.
abess

lajyijt
Iqjyij
Iqjyij guejm
Iqjyen

mürijt
mürij
mürij guejm
mürren

lajyijn

mürijn
mürijt

y.ijt, lajyij

mürijt, mürij
mürijya

Nom. kid' kéz (kitt)
acc.
kidij t
gen.
kidij
com. kidij guejm
[ess.
kitten
iness.^
elat. ) * * * * .
állat. \ . _..
illat. / * • * > '
part. kidijt, kidij
abess. kidijyá

páprí, párna fiú (pátrn)
párnajt
párna)
parnaj guejm
pa^nen]

Nom. nizan' asszony (ntzan)
acc.
nlznijt
gen. niznij
com. niznij guejm
[ess. nlznen (nizanen t)
iness.
niznijn
elat.
állat.
\ nlznijt
illat.
part. nlznijt, niznij
abess., nlznijyá

a{lg\ alge fiú (ajk)
ajgijt, Oilgijt
aJgy, oJgíj
a{lgij v. etlgij guejm
ailken]

párnajn
párnajt
párnajt
párnajyá

ajgijn v. e^gijn
a^gijt v. Oilgijt
atlgijt v. Oilgijt
ailgijyá, e^gij-ya
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4. §. Névutók.
a) Genitivussal járók :
1. ajn, A. Oiln -n, r a ; eV, el -ra.
2. fetíyas -ról (kildij sinijt sárnmen iges hajas megtiltotta ne
kik, hogy róla beszélljenek).
3. ced\ T. cet által, keresztül (a ter-lappban elativussal i s :
éet tavtest a csonton keresztül).
4. gietccen, gieccen -tol, ért, -úl (olmij gieccen emberektől ;
tenn gieiCcen azért; uepesvüd' g. bizonyságul 10, 18.)
5. guejk -ért, miatt.
6. guejm, kuejm T. giejm A. vujm -val, -vei.
7. gorren, gödrén ról, felől, tői; A. ga{rn -nál; gürest -n,
mellett, -nál (cuekas g. az ú 4 on, út mellett); gorra, korra, A. ^fara
-hoz (töri gorra hozzád; i$es korra magához 3, 7 ; A. tijji gara hoz
zátok; migejid gara az árusokhoz 25, 9 ) ; KI. menij kuette-gurris
ment a háza közelébe.
8. kaska, T. kaski közepett, közepén, közben; keskest, A. kos
kost között; kecske, koski közé.
9. lufim, A. lu{n -nál; /M.Z', luz -hoz.

10. mietta mentében, T.
11. nalla (csak bizonyos adverbialis kapcsolatokban: ieres
nalla másképpen, külömben; evt nalla hasonló, tkp. egyre; tlvt
nalla teljes).
12. evtel és evdest előtt; -ért, helyett, -nek; epte, evte, T.
ayti elé.
13. pajjel, A. pejjil, T. pijjele, pijjele által, át.
14. pirr körűi.
15. rajest -tői fogva (ted' rajest attól fogva, azonnal; A. anyeric r. mostantól fogva, OTHtiHii); rajje v. rajjá -ig.
1G. sajja -ért, helyett (ca},m calm sajja i pá{an pa^ri sajja
szem szemért és fog fogért).
17. sisn, T. sizn -ben, -bői; T., N. si*t ben (közt); size, síz,
T. siz (ter-lapp siz illativussal is : narodu siz a nép közé: narot)
be (közé).
18. tieht, dieht N. -ért, A. det.
19. tüikken -n túl, mögött; -n Jordán tüjtken a Jordánon
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túl; kírseV mun' tüjiken könyörülj meg rajtam); tuokka mögé,
túlsó félre.
20. varas ért, végett, miatt.
21. vuln alatt, alól (KI.), A. votln, T.vfyn; — vuolla, A. volla,
N. vuolla, vuoll', T. vije, vi{l alá.
b) Viszonyszók genitivussal, elativussal és partitivussal:
22. manna után.
23. paje, pa$, bá^ -kor (tann p. akkor); pa^lest -tői fogva
(ted' p. ettől fogva).
24. miit, KI. miZíi, A. melt, mielt, T. miZíe szerint, mentében,
után, -vei.
c) Viszonyzzók illativus3al és partitivussal:]
25. ajt -nál, mellett, hosszában, mentében (partitivussal);
-hoz (illativussal); a^tla -hoz (miiune atltla hozzám 15, 8).
d) Viszonyszók illativussal:
26. ra^te, T. át, fölött (rahste mieri a tengeren át, ra{ste kimne
az üst fölött).
27. pijjas föl, fölfelé (£>. jogi a folyón fölfelé), T.
" J e g y z e t . Genitivussal van az utóbbi kettő ?
e) Viszonyszók genitivussal és illativussal :
28. vuosta, T. viosta ellen, elé.

5. §. Igehatározók. •
A) Helyre vonatkozók :
1. ko (kérdő névmástő): ko^t, KI. ko^te hol, a hol; [kong*, a
hol; köz', KI. kozo, T. &Ö2, fto^t, N. kös hová, a hová, T. ni kozi-gen
sehová se.
2. to, tu (mutató névmástő): tof, T. togo oda (togo-ie ugyan
oda) ; to{mpe onnét, A. tömbe ott, amott; T. tobelt, tobelt ott, onnan;
tUjpipla onnét el; T. tuímpelá odább.
3. ta, to (mutató névmástő): ta^t, N. to^t itt, ott; T. taissi>

14

HALÁSZ IGNÁCZ.

tdisse oda; ta{mpe ott; taiinpet, ta^mhet, ta^mped onnan, ott; KI.
tájé, tatl ott (tajli ott van).
4. te (mutató névmástő): test itt, innen, onnan; tlye, T.
tiege ide.
5. corast oldalról, corro félre, N.
6. kujiken távol, messze ; A, kUjkeldagOiSt távolról; T. kukkiz
messzire.
7. láhptest mellette, közel, T.
8. mqst, KI. mq,ze, maz', A. másait, N. másat, T. mázit vissza.
9. olgus, olkus, A. olgas, T. oiHs, olkuzi k i ; olgejt, A. olgejt
kivül, kívülről; A. olg-biejt kivülről; (A. olg-ga^n távolról).
10. a^Zí, A. ejt közel.
11. ovdos tovább.
12. pajjel, k. pejjil át (vüjjed p. átúszni, -hajókázni).
13. yqyo, KI. pffp, T. pa<jré el, weg (f. pois).
14. pirr körül (j?. menned k. menni).
15. *w-át előtte, N. (149. 1.)
16. sisn bent, belül; sist belül A.; siskelt belül, belülről, A.;
size be.
17. foZíis, T. violas le, lefelé.
18. |m;í/s föl, T. pejas fölfelé.
19. vuosta, A. vosta, T. viesta vissza.
20. kiyüas kétfelé, T.
21. kuodest otthon; T. koatta^ haza.
B) Időre vonatkozók :
1. kuGiSS, T. ktOiSs, N. kua^s, kueiSs mikor, valamikor; — ni
kuoiss soha.
2. ííess akkor T. (tioss-aj-kiess valamikor, tkp. akkor vagy
mikor).
3. tanná akkor; táji, T. tajle, taje, N. tejle, tel, KI. ta% ekkor,
akkor | tenn vuer akkor | de hát, akkor.
4. tel KI., te most, N.; testyana, teőe%anna mindjárt.
5. tula, T. tuj régen, hajdan \jujcke vuer' mindig; k.jujck
báj mindenkor.
6. ajt, T. ajte most.
7. áksa megint, T.; óvta, T. avta megint, ismét; A. das
ismét; váfii ismét | veaV, T. veala még.
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8. juffie mindig T.
9. jus KI., jü T. már; uiet T. uste már.
10. keacca végre.
11. kujtks sokáig, T.; küjik id., N.
12. manna, mannelest, ma fiiest, manna test, A. manna dóst
azután; T. mafinelest utoljára; — ma^mUiSse, A. majimUiSse,
T. mafiemiiS végre, utoljára.
13. mefined későn.
14. ovtel, T. avtiile előbb, inkább; ovtlest, N. evdlest előbb,
először.
15. tovf gyakran.
16. vaktinne azonnal; vaktamp, A. viktap hamar; tovda
mindjárt.
17. incekk, incék, KI. inciejk, incejka T.jintsiejke, N. iedesin
reggel; piejvaga nappal, T. iekna, ieknanc, N. iehkeild,iehkild este;
ikka, A. jehka, T. jekka, jikka éjjel; fí^nn. m a ; jento holnap ; taZva
télen.
C) Módhatározók:
1. aktis egybe, össze, T.; 6%to egyedül, külön; ovtest együtt.
2. astu igazán, valóban T. oste valóban, KI.
3. cevta, cuevta, A. cotta, T. cltta, citte igen, nagyon.
4. da igen (ja).
5. iesk (tel iesk csak most) KI.; jiesk' csak T. (táj, j . csak
akkor).
6. koyt, koht mint, a mint | menn mint 18, 13.
7. korsinúe nagyon.
8. kuvtit, kuvtiit T. ketté | kaskit ketté, T.
9. Igpta külön.
10. nitt így, úgy.
11. mayt, maht, A. a mint, a hogyan.
12. losdinne gonoszul | tuvta sebesen T. | mealgaj halkan T.
kommat fölfordítva T. | vovse egészen N. | pureap inkább A.
13. ma{ne, matn miért KI.
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6. §. Birtokos személyragok.
A casusragokhoz járuló birtokos személyragok az orosz-lapp
ban ezek :
Egyes-szám.
Többes-szám.
1. szem. m, n
1. szem. n
2.
» nt, t
2.
» nt
3.

»

s

3.

»

s

Minthogy nem minden casusban találkoztam birtokos ragos
szókkal, nem is adhatok rendszeres paradigmákat, hanem csak a
talált alakok legföltűnőbb példáit sorolom föl.
A) E g y e s - s z á m i b i r t o k o s r a g o k k a l :
1. Egyes-számi I. személyre.
Egyes-sz.
Nom. a&nam, a-fican atyám, T. víljim bátyám; ierpnam húgom,
acc.
ablkán fiamat | nijtim a leányomat T.
gen. aiécan 10, 33 | N. ajji/an atyácska, T. jeacan, jeanan atya,
anya.
com. küitkijnan szív | N. sejbinam fark, T. ierpnan hug (ierpen).
iness.-elat. T. nakkareastan és nakkareasan álmomban.
2. Egyes-számi II. személyre :
Egyes-sz.
nom. T. iorpnat húgod; N. neafáaht anyád.
acc.
Iqj/ant adomány; a^ant atya.
állat.-illat, koatsant házadba, haza.
com. viljijnant testvér; ujvinant fej | T. ierpnant (ierpen) hug.
iness.-elat. T. 7iakkareasant álmodban.

nom.
acc.
gen.
com.
ess.

3. Egyes-számi III. személyre :
Egyes-sz.
T. ájikes (ájike) feleség; níjtiiS, níjtis leány; ajges nagyapja.
atfés atya, jinkes lélek | T. ájtes feleség; nijtis, nijts leány,
N. colmes szem.
iennés anya, viljes testvér.
innijnis anya | T. jienijnes anya, ajgijnes öregatya | T. kidles kezével (kitt).
T. kapkenes feleségéül.
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iness.-elat. kqpkestes feleség, slapeses dicsőségében 6, 29 | T. ajgeses nagyapa (ajgej ; vl{ssises zsák (viss) ; viljses bátya.
allat.-illat. viljses 18, 3 5 ; viljis 5, 22, vtljes 22, 24 testvér; jink&iS
lélek | T. jeaccüiS atya (jiecce) ; ierpnes (iorpen); kápkis
. feleség (kapke); vanzis csónak (vansj.
Többes-sz.
i

nom.
acc.

T. parna^ gyermekei; cieles belei.
kidijdis kezeit | T. nirijdes kötél; ce^mides, N. cilmeas
szem.
com. N. juojjines lábaival.
állat, illat. T. nijtis leányaihoz.
B) T ö b b e s - s z á m i

birtokosragokkal.

1. Többes-számi I. személyre :
Egyes-sz.

Többes-sz.

N. nuorrenen fiatal korunkban.
alla,t.-illat. N. pertsen házunkba.

állat.-illat, vealglajőan a,dŐ8&inknak.

ess.

2. Többes-számi II. személyre :
Egyes-sz.

gen.

dilm-agant
45.

Többes-sz.

égi atya 5,

acc. qsyijdant: assey ruha 5, 40.
gen. viljént guejm testvéreitekkel
5, 47.
3. Többes-számi III. személyre:

Egyes-sz.

Többes-sz.

nom.

T. ajkes fiúk; miris
—
fájuk,
acc.
vonsés hajójukat; a^es
kidijdis kéz ; sqjmijdis háló
atya | T. nijts leány, N.
(sqjm); kasvajdis orcza.
sejbes fark.
gen.
—
kidijdis adn kezeiken 4, 6.
com. ofíijnis atyjukkal; jiríkijnq^lmis guojm szájaikkal 15, 8.
nis lélek,
allat.-illat. T. jeanna^s anyjuk
nak.
Az orosz-lappban is találunk viszonyszókat birtokosragok
kal : vuolnan alattam; mieltant magaddal, mildes, T. mildes magáNYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVII.
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val, v e l e ; kosknés, kosknis magukban, egymás közt 21, 2 5 . ; T.
tiokkenant mögötted.
J e g y z e t . A birtokos személyragok helyett a lpK-ban is
sokkal gyakrabban használatos az illető szó a személynévmás
genitivusával vagy elativusával és néha a ren. névmás gen.-val
összekötve; pl. muri slussej szolgám; töri rofik tested; sori
kqmgijt saruit; mieri ajc v. a{cc mlnest atyánk; tien' ajc atyátok ;
kuitk tienest szívetek; sierí ca^m? szemeik.
7. §. Névmások.
A) S z e m é l y n é v m á s o k .
A lpK.-ban, a többi lappsággal ellentétben, a duális teljesen
kiveszett. Csak egy helyen találtam nyomát, midőn a többes
számot és duálist egy-képen jelölő sij 3. személyü névmás mellett
sonaj alakra is akadtam, még pedig tisztán duális értékkel : sönaj
lejjén küill-silej ők [ketten] halászok voltak 4, 18. Többször sem
ezen, sem más duális alak a közlött szövegekben sehol sem for
dul elő.
A lpK.-ban a személy-névmások ragozása a következő :
Első személy.
Egyes-sz.
Többes-sz.
nom. mun, mon
mij
acc.
muri, mun, KI. muno \ mienijt, mienijt \ N. mijjit
A. mü T. muni
gen.
muri, muri, KI. muno \ miemj, minij, mierí, min | T.
A. mü, T. muni
mini, A., N. mij
com. muritjn | A. mujn
minij guojm
iness -elat. munest, manst \ A. minest \ A., T. mist
miiiSt, T. must
állat. -illat, mumne, ml-nne, KI. mijje, KI. mijji \ A., N. mijjit
minni, minne \ T. mítnni, menne
part. munned
Második személy.
Egyes-sz.
Többes-sz.
tij
nom. ton
töri, KI. tono | T. toni, tienijt, tienijt \ A. tijjit, tijjid
acc.
A., N. tü
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gen.

tori | T. tani, A., N. tu

com. tönijn | A. tujn
iness.-elat. tönst, tonst
A.
tu^t, N. tust, T. tost
állat, illat. ta{nne | T. to^ni, A.
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tienij, tinij, tiene, tien\ tirí | A.
tijje, tijji
A. tijji-vujm
tienest, tínest | A. iist, üst
tijje | A. íyj'ií, tijjid

tUifine.

part.

—

ftt#0£.
Harmadik személy.

nom.
acc.

sonn, son «
söV | T. som, A. sü

gen.

son' | T. som0, A. sü

Egyes-sz.

com.

Többes-sz.

sy
sienijt, sinijt, slnijt | A. sijjit,
T. siem
sienij, sienej, sinij, sien', sin' j A.
sijji, sij
sinij guejm | A. sijji-vujm

sönijn, sönijn, sönin | A.
sujn.
iness. elat. sönest, sőnst, sonst \ siene,;St, sienest, sínest, 10, 26.
A., N. sufít, T. sóst
sienljn j A., T. sist
állat, illat, so^nne, sutnne | T. sijje, KI. sijji j T. sijj\ A. sijji,
sOjimi
sijjit, sijjid
part. sönned.
sienijt 6, 26; siyeo 22, 28.
Harmadik személyű duális nominat. sonaj 4, 18.
B) E e f l e x i v n é v m á s : léé, A. lé, 1$, T. jiéé, jic, N. j'ieftc
a mondatbeli alanynak megfelelő személyragokkal. A nominativusban rendesen nem veszi föl a személyragokat. Genetz szöve
geiben a következő esetekben fordul elő :
Első személy. Egyes-sz. nom. mon léc, N. mon jiehé; gen.
iééan, A. léén. A többes-számban nem fordul elé.
Második személy. Egyes-sz. nom. ton léc; acc. l$ant; gen.
l$ant; elat. Ifsant, all. lésant, A. — Többes-sz. nom. lga?it, A.;
gen. igant, A. i j i í ; iness.-elat. lésant; állat, lésant.
Harmadik személy. Egyes-sz. nom. son léé, N. jijjis (152.
lap); acc. jijjes N . ; gen. í j e s ; com. lénis; iness. *cms 12, 26
(jujcke carstva, kü ratkij lénis minden ország, mely megoszlott
magában v. meghasonlott magával, BCHKoe íjapcTBO, pa3,a,r£jiHBmeecH caMO B t c e Ö ' B 12, 25); állat, lééis, T.jlééis, A. leses;
2*
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part. iccedes 12, 45. — Többes-sz. nom. iga, acc. igés (iga igés
önmagukat) 19, 12; gen. iges, iccés, iccis, iccés; állat, iccés, igijdis.
— Többes-számi iness. vagy comitativus? icnis külön, finn erinánsa, or. Hae^mrE 17, 19.
Nyomatékos refl. alakok: sqbest igant a^tmus go{tt icc igán
szeresd felebarátodat mint tenmagadat 19, 19; ic icsant tenmagadnak 27, 4 0 ; ic icses önmagának 27, 42.
C) M u t a t ó

névmás.

1. tátt ez, az.
Egyes-sz.

nom.
aco.

tátt, KI. tajte | T. tejtté
tánn | A., N. tan, T.
ta^mme
gen.
tann | T. tá{nne, ta{nne
com.
tajn
iness.-elat. táid', tad' | T. ta{st,
ta{de
állat, ta^ssi T.

part.

Többes-sz.

tákk | T. tajcke, ták, A. tak
tájt, táit | A. tajd

tajn, tajn.

tád\ ta$\

2. t&tt, T. teitte az, ez (egyes-sz.: acc. tenn, ten; gen. tenn,
ten; iness.-elat. t&t8t; állat. tos. — Többes-sz. nom. tokk; acc.
tojt; gen. tej ; iness.-elat. tejn; állat, tejd, A.).
3. tUjtte amaz, T. (gen. tun KI.; iness.-elat., tUid'; part. tu^.
— Többes-sz. nom. tukko KI., tujcke T., £M&, tok N.).
4. íeíí ^ ez, az, (iness.-elat. ted' test, te fit; part. ted').
5. te-la-kte 18, 4, to-lajte 13, 34, te-lajne, ie-lajn', 20, 14; 7,
12. ez; (A. táblán send el ezen nemzetségre 23, 36).
6. mukká, muka, A. mokkám ilyen ; téle-mukkem ilyen (csak
többes-sz. genitivusban találtam : téle-mukmij li a^m-carstva ilyeneké a mennyország, TaKOBHxt ecTL napcTBO He6ecHoe 19, 14).
D) K é r d ő és r e l a t i v

névmások.

1. mi mi, a mi (acc. monn ; T. mom; gen. menn ; com. mijn,
mejn, T. majn, mafle; iness.-elat. ma{st, mást, T.; állat, mos,
mez', mez. — Többes-sz. nom. mokk, acc. mijt, mejt, T. majt / gen.
moj ; iness.-elat. mejn).
2. kie, ki .ki, a ki (acc. kienn; gen. kienn, kién; com. ftiejn,
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kienn; iness.-elat. kiest, kie^t; állat. kiez. — Többes-sz. nom.
kiekk; acc. kiejt).
3. kü, ku ki, a ki (acc. konn, kon; gen. konn, kon; iness.elat. (adverbiumként) ko^t hol, honnan; állat, köz, koz. — Töb
bes-sz. nom. kukk, kukk, kokk, A. kok; acc. kojt; gen. koj; iness.elat. kojn).
4. kuobenc a ki A. (com. köbein a ki által 26, 24; iness.-elat.
köbest, kobest 25, 28).
5. koambaj melyik, melyikük, T.
6. ma^nte, A. me^ntem milyen, a milyen.
.7. konka a mennyi, T.
8. momet hány A. (momet varr hányszor 23, 37).
E) H a t á r o z a t l a n

névmások.

Kie, ki valaki; mi ni valami (go^tt kie cilkinc tijje mejt ni ha
valaki mondana nektek valamit 21, 3); ni-kie, A. ni-ki senki; ni
mi semmi; jujija, jujijanc, jujcke, jujijénce, N. juojike,
Á.jukikanc,
joksenc (all. sing. joksence) minden, mindenki; kuelea-kokk 12, 38
és kuelea kiek/enn némelyek 16, 28.
Névmásszerű fő- és melléknevek : pukk mind, minden, egész;
ienney, T. jiennij, A. jenneji, N. iannij, jennaj sok, sokan (ienamp
több); varas kevés ; ka£no, KI. káZnoj, káznij, minden, mindenki;
mutam valaki, némely, A. muottam némely, T. muttam néhány,
K. muta néhány; muttapn másik, T. (muttapn a{vti karrab a másiknak eleibe futnak. — Az akkalaiban: all. s. motme a másiknak
25, 15); ieyes, iers, T. jieres más, egyéb, a többi (plur. nom.
earras 22, 6); nu{mp, nujmh, T. n^mpe másik, más (eyti az
egyiknek, numpa a másiknak 8, 9. — A. juo{gest evtet numbin
elválasztja egyikeket a másikaktól 25, 3 2 ; — nujnp numipas egyik
a másiknak 21, 38); kamc kámces T., kamc ka{n%es,k.. egymással;
jUikke-nalsem mindenféle ; lissa kie bárki (köpcén pufik, kiejt lissa
köivnén összegyűjtöttek mindenkit, bárkit [a kit csak] találtak 22,
10); lissa mi bármi (lissa son mejt anajic bármit kérne is 14, 7).
8. §. Számnevek.
A) A l a p s z á m n e v e k : 1. oyt, evt, T. akt, avt (afti kárnast egy hollótól); 2. kü/t, küjt, KI. kü-t, A. koyt, kuo'/t, T. klkt,
kiyt, km (elat. kí^te); 3. kolm; 4. nielj, T. nielje, N. nelj; 5. vitt,
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A. vit, N. víht; &.kutt; 7. kiccem; 8. kavc ; 9. ayc, T. akca, akce;
10. foi&fc; 100 cüitt; 1000 íö/awf, toafant.
Szerkesztett tőszámnevek : 11. oylomploikk ; 12. küytemphikk ;
13. kolmemploikk • 14. nieljémplojtk; 15. vittomploikk ; 16. A;MÍtemplöjkk; 17. kigémploikk; 18. kavcemplojik ; 19. aycemplojík •
20. kuyt-loikk ; 21. küyt-hikk eyt; 30. kolm-lojc; 40. nielj-loikk ós
neljimplojik / 90. ayc-lo^k • 99. ayc-lojc ayc.
J e g y z e t . — A tőszámnevek az egyes-sz. iness.-elativusában nem sí, hanem <5 ragot kapnak; pl. o^íe^ lapinest egy város
ban 10, 23 ; manna kutted piejvest hat nap múlva 17, 1.
I?) S o r s z á m n e v e k az 1. és 2.-on kivűl az alapszámnevekből wí, az akkalaiban í képzővel alakúinak: 3-dik koalmant,
A. kolmat ,• 4-dik nealjant, A. neljat; 5-dik vidant, A. vidat;
6-dik kudant, A. küdat; 7-dik kiccant, A. ki$at; 8-dik kavcant,
A. kavcat; 9-dik avcant, A. avcat; 10-dik loyant. — Az «első»
vüsmus, aíotmus, a-pdmunc, a-vtinunc, evtlinc ; a «második» nu{mp ;
az «utolsó» ma^nemus, ma$muú&
Szerkesztett sorszámnevek: 11-dik eytemployant; 12-dik
küytemployant; 17-dik ki^émployant; 20-dik küytloyant; 21-dik
küyt-loyant eyt; 22-dik küyt-loyant nuínip; — az akkalai nyelv
járásban 23-dik koyt-loik-kolmat; 24-dik koyt-loJk-neljat stb.
(7J C o l l e c t i v s z á m n e v e k . — küjtas (acc. kuehtas
11, 2 ; elat. kueytsest 21, 31), KI. /c^íes, A. /co/íesű 24, 20 (elat.
kuoitest'%7, 21), T. kiefta ketten, ^Boe; kolmas hárman; vittas,
vits öten, KI. — ftw^ío mind a kettő, oóa 9, 17, T. kukt beidé.
D,) «hányszor/» kérdésre csak egy képzett számnevet talál
tam az akkalai nyelvben: kolmeest háromszor 26, 34. — Egyéb
ként a vuorr szóval összetéve alkotják: cüiőe-vuerreS ienamp
százszor több 19, 27; kiccem vuerreő kicloQ-e rajjá 77-szerig;
kiccem vuer' rajjá hétszerig 18, 21.
E) A «hányszorosan» kérdésre megfelelő számnevek: cuetsince százszorosan; kuttloccelince hatvanszorosan; kolmlo^elince
harminczszorosan. Ezek tkp. allativusi alakok. Nominativusok,
egyéb analógiák szerint: cuetsanc (ilyen alakban, de «százados»
jelentéssel többször előfordul), kvdtlocyelahc hatvanszoros; kaímlocyelanc harminczszoros volna (v. ö. saiinlanc, állat. s. saímlince
lapp ember).
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Ige.
9. §. Igeragozás.
A) I n d i c a t i v u s (jelentő mód). Külön módképzője
nincsen. — A p r a e s e n s b e n a tőhöz (mely több személyben
gyöngülni is szokott) járulnak hozzá a személyragok. Az egyes
szám első személyének ragja m (am, a ter.-lappban lm is); pl.
sarnam: sarne-; tufsam: tufse- \ cealkam: cielhke- mondani;
oajam: uojje- birni, posse | tatám: tahte- akarni; kitam: kitté-,
kíhte- köszönni; antam és andam: ante- adni; ko^am: ko^ccekérdezni | toskjadim : toskjade- bdsulni; manim : (manne-)
menni, T. — Az m rag néha el is maradhat: cealhka (v. ö.
cealkam); mun poada: puOitte- jönni j T. niji lemegyek: (nije-) ;
éani: (cüne-) lépni, merülni.
A többes-szám 1. személyének ragja p; pl. vü^kep: vü^kemenni; mennep : menne- menni; uejjep : uojje- ; cie^hkep: cielhkemondani; tittep: titte- tudni, ismerni. — A notozeroi dialectusban a p előtt hosszú e-t is találunk: sierep: (sierre-, sirre-)
játszani; ürcep : ürce- futni; jörep : jorre- (jöre-) leesni.
A praesens 2. személyének ragja y (ay)> a többi dialectusokban (a lovozerszkiban is) mindenütt eredetibb k; pl. tufsay:
tufse- cselekedni; sarnay: sarne- mondani | koccay, koiécay:
kojxce- hívni; pütay: püitte- vinni; tatay: (tahte-) akarni; oajay:
(uojje-) birni; poaday : puOitte- jönni; antay, anday : ante-;
tieday: titte-1| A. cüppak: cüppe- aratni, T. taták, N. kirjtak: kirjtemegczifráz.
A többes-sz. 2. személyének ragjai beated, bétted, beated,
(SeJLted, fitted, bitteő, buotted, N. vettet, A. vette, vette, viette, továbbá
epped, A. eppe; pl. váiltbétted: vajlte- venni; ujnbeitted: ujnelátni; uojfteitted : (uojje-) ; sütboitted: sütte- Ítélni; ielbitted :
(ielle-) élni | N. sirvetted: sirre- játszani, A. tatvette: tahteakarni; porvette: pörre- enni; ujneviette: ujne- látni. — tvfseppeö: tufse- tenni; pa^yepped: pa^ye- böjtölni; vüVyepped : (vüTye-)
aggódni; miexrdepped: miepde- mérni j A. tujjeseppe: tujjesetenni; mocideppe : (mocide-) ékesítni.
A prses. egyes-sz. 3. személyének nincs ragja. Némely
igénél magánhangzóváltozás történik; pl. sarn: sarne-; vikk:
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vikke- vezet; occ: occe- keres; cuonc: cuonce- állni; porr: pörreenni; jukk: jukke- inni | poatt: puefite- jönni; oast: üiste- venni,
emere ; kuett: kürtté- elhagyni; vuolk: vüflce- menni, indulni;
luost: lüiite- elbocsátani; miekk: mikké- eladni; lieyt: liytekimenni; | mann: menne- menni; kavn: kqvne-, kövne- találni |
uopeast: uopse- (uopeste-) tanítani; tüjast: tüfse- (tüjeste-) tenni;
vülkaht: vülkye- (vülkehte-) küldeni; koccall: koccolle- fölkelni; kqvvas: kövse- megtérni; vöttatt: vöttotte- járni (v. ö. prset. s. 3.)
— A többi dialectusban az egyes-sz. 3. sz. gyakran teljesebb a
végű alakot tűntet föl, mint pitta : pitte- CK. hitt) kelleni; cealka
mond; alka: alke- (K. aJ,k) kezdeni, KI. | sarna mond; porra
eszik; poatta j ö n ; violka indul; oajja bír, T. | kahca: (kahce-)
kérdez ; poahta v. poaht jön; oajna v. oajn lát (T. ujna, K. ujn) N.
A többes 3. sz. ragja a kildini lappban b, gyakrabban fi\ fi,
a ter-lappban b, v, az akkalaiban t, a notozeroiban semmi; pl.
aymeb: atnne- bírni; orreb: orré- ülni, maradni, lakni; sarneb,
sarnefi : sarne- ; ujneb, ujnefi: ujne-; cielhkefi : cielke- mondani
puottefi: piiOitte- jönni; sqb'sefi': sqb'se- szeretni | ko^cceb: ko-fiéekérdezni; piottev: piotte- jönni; manniv : manne-, manni- men
ni, T. | cejlket, cielket: cielke-: sarnefi: sarno-; pijjet: pijje- tenni;
puoidet: puocde- jönni A. | ciefike mondanak; kapne: kapnetalálni; sierre : sierre- játszani; poarre: pörre- megenni; ave:
(avve-J kinyitni, N.

Az i n d i c a t i v u s p r a e t e r i t u m jele ij, i, é.
A prast. egyes-sz. 1. sz'. ragja ém, em, m; pl. píifitém v.
püjttem jöttem; vü^kém: vüjike- menni, járni; tufsém: tufsetenni. — A többi dialectusokban sűrűn találunk im ragot i s :
cilkim mondtam: tittim: titte- tudni; vu^kim: vu^ke- menni, A. |
viilkim indultam; si£ni?n szerteszét jártam; tidim tudtam, T. |
műim éltem; kieltim megtagadtam, N. — Néha a személyrag el is
marad: puhti hoztam, KI.; mim nikku álmodtam, T.
A több. 1. sz. ragja ijm,jm, im, ém, m ; pl. tujsijm:
tufse-;
vuejyijm: vuojye-, vujye- kihajtani | vjnim : ujne-; vüilkim: vüjlke- ;
qntsim : qntse- érteni | püdim : pnofite-; küiőim : küfite- hagyni |
sarnajm: sarne-; nurgajm: nurge- sípolni; küiudém: kÜMde- vi
selni ; lavlom : lavle- dalolni.
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A prset. egy. 2. személye i%, é%, e/, a többi nyelvjárásokban
ik; pl. vierji-/: vierje- hinni; pihtiy-. pihte- elrejteni; pvbfitéy :
pu&itte- jönni; tufse-/ : tufse- tenni | cilkik mondtál; tittik ismer
tél, A. — ka{vnik találtál, nikkuk álmodtál, T. — mamnik meg
csaltál, N.
A többes-sz. 2. személyének ragja ijt, ijt; pl. kulijt, kulijt:
kulle-; vüilkijt: vüilke- menni; vEiltijt: vajte- venni; qntsijt:
qntse- érteni; vqrdijt, vqrdijt menni. — Az akkalai nyelvjárás
ban más rag van: in, en, az it ritkán fordul elő; pl. k^ddin :
ku^de- elhagyni; vajjdin : vadde- befogadni; kiccin : kicce- nézni,
látogatni; jugeten : jugote- itatni; tievv'ten : tievv'te- befödözni;
külhon: kulle- hallani | tij komdit megöltetek 23, 35.
A praet. egyes-sz. 3. személyében ij, ij, i,j a rag, néha pedig
semmi rag se látszik; pl. kommorSelij : kommordole- könyörögni ;
ujnij: ujne-; livtij: líyte- kimenni | vujgij, vujkij: vvjke- kinyúj
tani ; sondij, sondij: s&nte- lenni, születni; sontij: s&ntte- szülni;
vulgij, vülkij: vüilke- menni | kulij: kulle- hallani; polij: pellefélni; menij: mernie- menni; tátaj: tahte- akarni; pu^tij: pu$tehozni | püőij : puoitte- jönni; tidij: titte- tudni, ismerni; üoij :
üjtte.- aludni; küSij: kürtté- elhagyni; viyij: vikke- vinni;
miyij: mikké- eladni; sluéij: slusse- szolgálni; kopj, ke-fiij:
kQf.ce- kérdezni | vqldij, vq^ltij: vajie- venni; qlgij, qilkij: atlkekezdeni, fogni; vámcij: vqmce- menni, járni; emtij, omdij: a-nteadni; kelvij: ka^ve- vetni, sáen; bédij: hitte-, bitté- kelleni; édij:
itte- megjelenni | anaj: a^ne- kérni; sarnaj: sarne- • koccaj:
kocce- fölkelni, fölébredni; pakaj: pakké- parancsolni; oraj:
orré- maradni | sendi: sente-; ujni: ujne-. Különös prast. alakok,
melyekben a képző előtti tővégző magánhangzón van megjelölve
a múlt képzés functiója : tüjist v. tüjest cselekedett 13, 28 és 21,
3 3 ; sqlist könyörült 14, 14; vqlmist készített 20, 23, tidist tudott
12, 14; kicist nézett 19, 2 6 ; Oildint kinyújtott, npocTepT> 14, 31 ;
puttciiSm megtisztult, O^HCTHJCÍI 8, 3 ; mahcél visszatért 21, 18;
vülgeht küldött 21, 1 ; népeit tanított 5, 2 ; q-ve^ kinyitott 5, 2 ;
kövvés megfordult 9, 22 (v. ö. praesens sing. 3. sz. : tüjast tesz ;
kqvvas megtér, megfordul; uepeast tanit; vülkaht küld stb. ós
Hangtan). — A notozeroiban i s : pij: pej tette; vuelk elment; a
lovoszerszkiban: keccist fogta. — A többi dialectusok is úgy ké-
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pezik a prset. 3. személyét, mint a kildini, csak hogy az ij
mellett az i gyakrabban előfordul.
A többes-sz. 3. sz. ragja in, in, én, en, n; pL jammin: jamme- meghalni; vünkén, vünkén : vü^ke-; pü-ttén, püitten : pue^tejönni; me^nén: menne- menni; fittén : titte- megismerni | cuncun:
curlce- állni; örrun: őrre-, orré- lenni, maradni, lakni, letele
pedni; lunnun: lunne- nevetni | qnniin; a^nne- kérni; sqrnun:
sarne-; q^lken: a{lke- kezdni, fogni; tqhtun : tahte- akarni |
diliken: ciejhke- mondani; püitten: puefite- jönni. — A terlappban in, in, a lovozerszkiban is gyakran in, az akkalaiban is,
es, s (es), a többes 3. sz. ragja, a notozeroiban pedig elveszett és
csak a végmagánhangzó megnyújtása mutatja a nyomát; pl. illin
éltek; cilhkin mondtak, KI. | kiptin: kepte- főzni; iettin: iettealunni; porriti: porri- enni; vijikin, vilkin, vi^lke: vijlke- in
dulni; Uoptin: liopte- elvégezni, T. j istis : iste- ülni; popris :
pörre- enni; vajtié: vajie- venni; sárnus : sarne-, sarne-; takkus:
takke- ostorozni, ü t n i ; pultéi jöttek; e intés adtak; pajnes föltá
madtak, A. | seitte lettek; s>j vuejjüe hajtani kezdtek; tierlé
elszöktek, N.
10. §. Az igékhez járuló személyragok áttekintése.
1. P r a e s e n s .
Egyes-szárn.

Többes-szám.

1. szem. m (am, T. im), — (a,
T.i).
2.
» y (ay) | A; (ak)

3.

»

— | — (a).

p (ep), N. ép
be-tted, bétted, beated,
fitted, bitted, buetted
vettet, A. vette, vette,
— eppeő | A. eppe.
b, $\ fi | T. v, A. t, N. —

fojtted,
| N.
viette;
(e, é).

2. P r a e t e r i t u m .
Egyes-sz.

1. szem. m (ém, em) \ im, i, —

Többes-sz.

m (ijm,jm, im, ém)

2-

» X öz* é'/> e'/J I k> W

* (&> VO I A- J* Q*)\ n (in>

3.

»

n (in, én, en) J T. in, in, A. is,
s, N. — (é, e).

— (íj, ij, i,j).

en

)

n
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Paradigmák az indicativus prsesens és praeteritumbeli ragozásról (ujne- l á t n i ; sarne- mondani; puo{tte- jönni; vü-lke- m e n n i ;
dekliké- mondani; tufse- tenni).
Praesens
Egyes-sz.

1. sz. ujnam

sarnam

2. » ujnay
3 . » ujn

sarnay
sarn

Praeteritum.
Egyes-sz.
ujném
sarném
(sqrnum ?)
ujné%, ujniy
sárnéy
yjmj

Többes-sz.
1. sz. ujnep
2. » ujnbeitteS
3 . » ujne[¥, ujneb

sárnep
sárnbétted
sarneb

ujnim
ujnijt
ujnén

Egyes-sz.

1. sz . poadam
2. » poaday
3. » poatt

vuelkam
vuolkay
vuolk

Egyes-sz.

püjttem
püittég
püdij

Többes-sz.

1. sz . puottep
vüilkep
c
2. )) puetbeitteS vüjlkbétted
3. » puetteb
vüilkeb

sarnaj
Többes-sz.
sarnajm
sarnajt
sarnun.

vüilkém
vüj,kéy
vülkij, vülgij
Többes-sz.

püdim
püdijt
pUittén

vüilkim
vuilkijt
vüilkén.
Egyes-sz.

Egyes-sz.

cllkém
cilké%
cilkij

1. sz. cealkam
2. » cealkay
3. » cealk
Többes-sz.

1. sz. cie^hkep
2. » cielkbeitted
3. » cieilhkeL3
Egyes-sz.
1. sz. tuj'sam
2. » tuj'say
3. » tuja ét
i

Többes-sz.

cilkim
cilkij t
cilkén.
Egyes-sz.
tuj'sém
tuj'séx
tujist, tújest
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Többes-sz.

1. sz. tuj'sep'
2. » tufsepped
3. » tuj'seft'

Többes-sz.

tufsijm
tufsijt
tufsén, tufáin

B) I m p e r a t i v u s (fölszólító mód). — Módjegye k (ekke),
mely azonban csak a többes-sz. 1. és 2. személyében lép föl.
A fölszólító mód egy.-sz. 1. személyére csak egy példát
találtam a kildini lappban: sto i mun menam hogy ón is menjek
2, 8; és egyet a ter-lappban közi manim hova menjek. Ragja
tehát m. — A 2. személyben nincs személyrag és sok esetben
csak a gyöngülés vagy a tő véghangzójának megmaradása mu
tatja a hajdani teljesebb alak nyomát; pl. lü^t; lü^te- elbocsátni;
cüp: cuhpe- vágni; vájt: váfite- venni | cielk, A. celk: cielhkemondani; men\ mon': menne- menni; pufi: püfite- vinni; kic:
kicce- nézni; ko;é: kojice hívni; pez1: pesse- mosni, meg
mosni ; mif: mikké- eladni; küd' v. kü$e: küfite- hagyni, megbocsátni; puede : puefite- jönni \vujke: vujke- kinyújtani; kocco,
kocc': kocce- fölkelni; suejipe : suojipe- vetni.
A 3. személyt összetétellel képezik a jelentő mód jelen idő
egyes-sz. 3. személyével és az qmn, A. a{n szóval; pl. q{nn paizyuv
szenteltessék meg; amn poatt jöjjön; A. am son koll halljon (inf.
kullofi) 25, 3 0 ; amn poatta jöjjön 23, 35.
A többes-sz. 1. személyének ragja p, aka, A. ekkep, T. a,
akka ; pl. vuelkep, kontaka sön' i váltaka sön' kuotjej eaV menjünk,
öljük meg őt és vegyük el az örökségét 21, 38 | A. vamclekkep
menjünk el 26, 46 | T. rajknatkiettep szúrjuk egymást; vanlahtap
nyújtsuk; lieyta olkis, vilseakka menjünk ki, nézzük | N. vuelkap, vuolkahp menjünk.
A többes-sz. 2. személyének ragja a kildini nyelvjárásban
d, ekked, (jekked); az akkalaiban d, ekked, ekked, iekked, ekke, jekke,
iekke, ikke, eppe, többször pedig semmi r a g ; a ter-lappban d, t,
a notozeroiban t, d és semmi r a g ; pl. menned: menne-; ciefihked :
ciefihke-; puefited: puefite-; vicced : vicce- futni | kicsekked: kicsenézni; antsekked: antse- érteni; vuf-/ekked: vufye- kiűzni;
vilsyekked: vilsye- tekinteni; ealyekked: ealye- föltámasztani;
kuetjejiked, kuetjékkcd: kuotje- maradni 10, 11 és 5, 48 | suehp-
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jerkéd: suejipe- vetni (suehpje- vettetni) 22, 1 3 ; kocjeikkeő :
(kocce-) fölkelni. (Lehet külömben, hogy az utóbbi két pél
dában a j nem is tartozik az imperativusi képzőhöz, hanem
a passiv, illetőleg inchoativ igetőhöz ; — v. ö. szóképzés) || A.
vajted: vaj,te- venni; kicced: kicée- látni | vuOiHlekked marad
jatok, legyetek 26, 38. vuop'stiekked .\ vuopeste- tanítani | valvetekke, valvedekke: valvete- vigyázni; sujipjekke : sujipe- vetni;
koccejékke: kocce- fölkelni; kiéstiekke: kieste- nézni; vuopestiekke: vuopeste- • váredikke: varete- óvakodajtok, őeperHTecfc, 24,
4. | rukk'déppe: rukkede- megtartani 23, 3 | vuofite: vuo{stevenni, emere 35, 9 ; puofite: puojtte- jönni 25, 3 4 ; vajte: vajtevenni 24, 32 || T. ma^nned menjetek; pihted hozzatok; TJ. viccet
fussatok; koheat hívjatok || N. éuovet gyújtsatok; pijjit tegyetek;
poahteő jöjjetek ; kuette vigyetek.
A többes-sz. 3. személyére csak az akkalai dialectusban
találtam példát. Szintén úgy képezik, hogy a jelen idő többes-sz.
3. személye elé a{n-i tesznek: atn urcet fussanak 24, 16.
C) C o n j u n c t i v u s . — Módjegye he, c, (ói, éé, ce).
Gyakran előfordul föltételes mondatokban is. Az igetőben előfor
duló magán- és mássalhangzóváltozások olyanok, mint a jelentő
mód jelen idő egy.-sz. 1 és 2. személyében láttuk.
Egy.-sz. 1. sz. ce, A. cini; pl. sto mun sienijt tirvgatce hogy
meggyógyítsam őket 13, 15 | kon tatvette, stob mun luost'cim tijjit
kit akartok, hogy eleresszek nektek 27, 17.
2. sz. ci%, cé-/-. sto ton poaő'ci% hogy te jöjj 8, 8 ; lqj% jimla
tett, mejn ton oajéé% munst vieji/uvved ajándék az istennek, a mit
(tkp. a„ mivel) te tőlem élvezhetsz, TOM/L ŐLI TLI OTT> MeHfl
nojiL30Bajica 15, 5.
3. sz. hé (ahé, a-hc), A. éij, ci, c; pl. lissa son mejt anajié
bármit kívánjon is 14, 7 ; sto son vuolkajié hogy menjen 8, 34;
sto son vülk/üihé hogy küldjön 9, 3 8 ; sto sentahc hogy beteljesed
jék, hogy legyen 2, 15 | A. sto lenéi kuot-%OiZJin tied'éi, kon vartjem-baj, sul pött, tanná son valvecij i ij andeéij kojveLd iges kuo^
hogyha tudná a házi gazda, mely órában (tkp. őrállás-kor) jön a
tolvaj, akkor ő vigyázna és nem hagyná (tkp. adná, ^ajiT. 6u)
aláásni az ő házát 24, 43 ; sto ujneéij kiege hogy lássa a végét 26,
58; lecci mu^nne galgeé i jámmed tujn ha nekem meg kellene is
halnom veled 26, 35.
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Többes-sz. 1. sz. éép ; pl. tatéép mij tonst ujned vxixz%emu£
akarnánk (XOTÉJIOCB 6W HaMT>) tőled jelt látni 12, 38.
2. sz. cipped, éépped, éepped, ehébe^ted; pl. sto tij tiedcipped
hogy ti tudjátok 9, 6.; sto s&ntéipped a^m-a^ant ajiken hogy legye
tek égi atyátok fiaivá 5, 4 5 ; go tij tied'cepped mi tátt li .. . to
ieppeő vier'/ehcbejtteő vief/emmes olmujt ha ti tudnátok mi az . . .
nem Ítélnétek el az ártatlan embereket 1 2 , 7 ; mejt tij anosgoad'cepped, leané tijje muri a^m-a^est a mit kértek (qero 6EI HH
nonpocHjiH), meglesz nektek égi atyámtól 18, 19.
3. sz. éhéén, één, cin, cen, A. éis; pl. sto avnéhéén minest éa^lm
hogy megnyíljanak szemeim 20, 3 3 ; sto sij vuolg'één . . . i oast'één
hogy elmenjenek... és vegyenek 14, 15 ; sto olmo eaVcén hogy az
emberek cselekedjenek (tkp. éljenek) 7, 12; sto ujnéin tienijt hogy
lássanak titeket 6, 1 | A. sto sendoéis prörokit kirji hogy betelje
sedjenek a próféták írásai 26, 5 6 ; stobi ujricis sijjit olmu hogy lás
sák őket az emberek 23, 5 ; stobo olmu ko^éiéis sijjit hogy az em
berek hívják őket 23, 7.
J e g y z e t . A notozeroi nyelvjárásban hé (héi), is, i£ módjegyet találunk, eltérő személyraggal; pl. üdehéim mon adnék é n ;
üttisit mumne pujte-ronn' adnátok-e nekem egy kövér meddő rén
tehenet; üdiZit muinne puojt-rörí ha adtok nekem egy kövér
meddő réntehenet; többes-sz. 2. személyére példa: saUjehévehted
méltóztassatok.
D) Előfordul egy alak, melyet minthogy sto «hogy» után
soha, föltétes mondatokban azonban gyakrabban előfordul, c o nd i t i o n a l i s n a k (föltétes módnak) nevezhetünk. Módjegye iné.
Egyedül a kildini nyelvjárásban ós ott is csak az egyes-sz. 2. ós 3.
személyében találtam; pl. 2. szem. iiíér/ : go ton vuje/inéi"/ mienijt
ha te kihajtasz bennünket 8, 3 1 ; mun pukk to-lajte tömne andam,
budi ko{mmerinci% mimne juolka mind ezt neked adom, ha lábam
hoz borulsz 4, 9. — 3. sz. iné: goft kie cilkiné tijje mejt ni ha
valaki mond(ana) nektek valamit 21, 3 : go$t son kövniné sön' ha
megtalálja őt 18, 13; budi süjll kadyiné sámajdis ha a só elveszti
erőit 5, 13 | kie peahtodiné munest a ki megtagad engemet (wer
sich lossagt von mir, KTO OTpe'ieTcn OTI> Meim) 10, 3 3 ; mi tijje
vüilginé, antam tijje a mi nektek jár, megadom nektek 20, 4 ;
kuo^s püdiné vénn-ajd' %0izjen mikor eljő a szőllő gazdája 21, 40,
S ^ C o n c e s s i v u s . — Azért nevezem így, mert alak s néha
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jelentés szerint is hasonlít a finn concessivushoz. A többi lapp
nyelvjárás ezt a módot nem ismeri. Módjegye: n (ne, ni).
Egyes-sz. 1. sz. nem: sto küsknem sörí qsyijt, to tanná mun
tirvyuvam hacsak érintem is ruháit, hát akkor meggyógyulok 9, 21.
2. sz. úi% : go ton tatni% liecf tivt naüa ha tökéletes akarsz
lenni 19, 21 ; mun vu&lkam tön' miit, yos ton köz' mb~ríni% veled
megyek, bárhová mégy (Ky^a 6u TH HH noniejn.) 8, 19; tatniy,
mij vüilkep akarod-e, elmegyünk (xo^ieiiTL JIH) 13, 2 8 ; mejt kör'niy
iemmej a^n, tett leanc i őjlmijn körmanc a mit megkötsz a földön,
az meg lesz kötve az egekben is 16, 19.
Többes-sz. 2. sz. ríippeő, néppé d, nepped: go-tt tij cilknipped
mimne ha megmondjátok nekem 21, 24; qmesjnd'nippeő vier*
ha hitetek lesz, ecjra 6y,n;eTe HMETB Btpy 21, 2 1 ; mejt tij árínépped... vaJXbetted a mit ti kértek (*iero HH nonpocHTe), megkap
játok 21, 2 2 : go{tt ti)" tatnépped va-jted ha el akarjátok fogadni
11, 14; budi tij q-^gnepped olmijt pro^tjed sien' rikkijt ha meg
fogjátok (tkp. kezditek) az embereknek bocsátani az ő bűnei
ket 6, 14.
11. §. Határozatlan többesi alanyra mutató igeragozás.
a) Jelentő mód. — 1. Jelen idő. Ragja tt, t; pl. amtett man
gibt: amte- adni 13,12; vajtétt man nimmt: vaj,te- venni, elvenni 13,
12 ; sárnejtt: sarne- mondani 11, 1 8 ; puo^tétt: puo^te- megégetni
13, 40; amsett: (amse-) elvenni 9, 15 ; valett: vale- önteni 9, 17;
ie^it: ie^le- élni 22, 30; qpdett: (q-vőe-) kinyitani; loyeft:
(lokke-) számlálni, tartani, 21, 27; tidett: titte- megismerni 12,
33. (cselekvő jelentéssel: kus^s ajkétt vuj'yeő tienijt midőn titeket
űzni fognak (tkp. kezdenek) 10, 2 3 ; ie^e^ go{tt jimmel ienkaV
a^lmest élnek mint isten angyalai az égben 22, 30; kuo^s tienijt
amtesguoidett midőn titeket átadnak 10, 19. — Szenvedő jelentés
sel : mühcdatt gyötrődik, vaivataan 8, 6; mürr tidett santaj miit a
fa megismertetik gyümölcséről; — az akkalaiban: köbest li,
omtlat . . . a köbest elleak, su^t valtlat i tot, mi li a kinek van,
annak a d a t i k . . . és a kinek nincs, attól elvétetik az is, a mi van
25, 29. — Az utóbbiak azonban aligha tartoznak ide, hanem min
den valószínűség szerint igazi szenvedő alakok (v. ö. Szóképzés);
mert ezen ragozásnak, nem úgy mint a finnben, e most fölsorolt
példákon kivűl mindenütt cselekvő jelentése van.

32

HALÁSZ IGNÁCZ.

b) Múlt idő : is, és, es raggal; pl. pujitis man brachte :pu{hte-;
Ointis: atnte (ipUjhtis sori uejv' jü^ a^n, i Ointis nijte és hozták az ő
fejét tálon és odadták a leánynak 14, 11); istis: iste- ülni 13,
4 8 ; kissis: kissé- húzni; köpcis: köpce- kiválasztani (kuo^s son
sendij tivt, kissis rintu, di istis i köpcis siy kulijt ácsija mikor
tele lett, kihúzták a partra és leültek és kiválasztották a jó
halakat az edénybe 13, 48); koncéi kérdezték: koiéce-; tufsés:
tufáé- tenni 17, 12; pujités v. pujites: pujite- hozni 12, 22. —
Különös alak: a sienest kujiken pinnes sa^kked sürr cücce és
tőlük távol legelt egy nagy csorda disznó 8, 30.
J e g y z e t . Az akkalai dialectusban a határozatlan többesi
alanyra mutató ragok kiszorították a praesens és praeteritum
többes-sz. 3. sz. ragját és most annak a functióját is végzik. —
A ter-lappban is találjuk már e ragokat határozott alanyra muta
tással : olmuj va^tes, vikkes sori, avta rappus kiccem solled em
berek fogták, vitték őt, verembe ásták hét ölnyire. — Ugyancsak
a ter-lapp jokongoi dialectusában a prseteritumban ii ragot talá
lunk : sönt valtii ja ujni£ őt meglátták (tkp. vették v. fogták és
látták); narot pik sijniz a nép mind nevetett.
c) Kötőmód: sluscés (olmo atlk ij tenn varas poattanc, sto
so{nne sluscés az ember fia nem azért jött, hogy neki szolgál
janak 20, 28); korcis (tos' lehc pupeamp, go köreié so{nne mielnehe rajk-kiedg' pirr éápefit annak jobb volna, ha malomkövet
kötnének nyaka köré 18, 6).
12. §. A lie ige ragozása.
Praesens.
Egyes-sz.

Többes-sz.

1. sz. leam | T. lam
2. » Icai I A- leak> N. leahk
3. » li | A. lij, N. lea

liepped A. | lépped
liet3\ lie(3 | A. léb, leb, lév, lev,
liet, lie | T. liev.

Praeteritum.
Egyes-sz.

1. sz. A lejm, lejjim
2. » A. lejik
3. » leaj | T. lej, Hej, N. laj

Többes-sz.

léjjén, léjjm, lijjén j T. Un, A.
lejjis.
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Imperativus.
A lie- ige imperativusa a lpK.-ból kiveszett. Helyette az
egyes és többes-sz. második személyében a conjuncrtivust, az
egyes-sz. 3. személyében az qjm-n&X összekötött futurumot hasz
nálják ; pl. léycé% mijje la^ved légy nekünk irgalmas 9, 27 ;
lehcbeitted juftej gOjtt kupd' legyetek okosak, mint a kigyók 10,
16; qpin leanc 6, 10, A. a{n lené 23, 11, legyen.
Conjunctivus.
Egyes-sz.

Többes-sz.

1. sz.
2. » leheiy, léhééy
3. » léhé

lehcbeitted
leltein, leltéén j N. leltéé (föltétes
mondatban).
Conditionalis.
A lie- igének conditionalisa csak az akkalai nyelvjárásban
maradt meg e jelentéssel és a következő alakokban találjuk:
egy.-sz. 2. sz. len^ak (l. jummej éjik ha isten fia vagy 27, 40) ;
3. sz. lengi, lenéi, leggi, lécéi (lengi tőt pakaldos kayn ha azon
szolga gonosz 24, 4 8 ; lenéi son Izrail car ha ő Izrael királya
27, 4 2 ; pöreap lécéi ton olmoge jobb volna azon embernek 26, 24.
— Többes-sz. 1. sz. lentim (l. mij iéen jeccin pepid ha atyáink
napjaiban lettünk volna, ecjm ÖLI MM ŐHJIH 23, 30). — A harma
dik személyű lécéi, letfgi-nek már egész kötőszói értéke lett «ha»
jelentéssel és az egyes és többes-számban ragozott ige van utána:
U33Í ki cealk tijjit havalaki mondja nektek 24, 2 3 ; lécéi ce^ket
tijjit ha mondják nektek 24, 26.
Az eredeti conditionalisnak a kildini nyelvjárásban és
nagyobbára az akkalaihan is, oda módosult a functiója, hogy
f u t u r u m lett belőle. Ragozása e szereplésében a következő:
Futurum.
Egyes-sz.

Többes-sz.

1. sz. lincem, lince
2. » linéiy

linébétted, líncbőitted | A. lengvette
3. » leanc, lince | A. lené
liftéin, linéén | A. lenget.
S z e m é l y t e l e n linéis.
J e g y z e t . — Az akkalaihan az egyes-sz. 3. személyében
egyszer (23, 26) lenéi, is előfordul, de «legyen» jelentéssel.
irrELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVII.
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A lie-nék még egy föltétes alakját találjuk, de csak a többes
szám 3. személyében líkkus alakban (go$t Tirest i Sidonest
vüz%anc Hkkus sám .. .to tula sij líkkus kqjdetmanc ha Tirusban
és Sidonban történtek volna csodák . . . hát régen bűnbánatot
tartottak volna (noKaaTLca) 11, 21. — E likkus-b&n valószínűleg a
híjdani imperativus nyoma maradt fönn, és ép úgy vált föltétessé,
mint a kötő-mód.

Az ige névszói alakjai.
13. §. Participiumok.
1. P a r t i c i p i u m p r a e s e n t i s képzőjéül az orosz
lappban -j szerepel; pl. öccej kereső; uepsej tanító; uepsuvvej v.
uepsuvvej tanítvány; puottej jövendő; kíhclej kísértő; kalvej mag
vető; annej kérő. — Az akkalaiban a j mellett ij, a notozeroiban
csak ij képzős jelen idejű igenév fordul elő, mint: lokkij olvasó;
emtij adó, geber; vuopnattij tanítvány, A. | cacc-kuoddij víz
hordó ; puollij égő; sílij halász; pörij evő, N.
2. P a r t i c i p i u m p r a e t e r i t i képző a kildini nyelv
járásban négy is van.
a) m. Ez csak ritkán fordul elő; pl. sah'sem: sab'se-, sqbesteszeretni (tatt li muri' sq^sem a{lk ez az én szeretett fiam 3, 17);
mu{rtem: mutfte- törni (kesk-m^rtem sujn eltörött nád 12, 20);
peaclussem siralmas, nenajiBHHH 11, 17.
Az akkalai dialectusban ez igenévi alak már gyakrabban
előkerül s megtaláljuk a notozeroiban i s ; mind a kettőben
azonban a van az m előtt: antam: ante adni; kirjetam írott, írva;
vuopestam tanított, tanítva A. | prohpam döglött N.
b) ma. Ez is ritka. Csak a kildiniben találjuk s egyszer
amma alakban az akkalaiban is; pl. cikjuvma elrejtett 10, 26;
vier'yuma kárhoztatott, kárhoztatva 12, 37; suohpma vetett,
vetve 13, 4 7 ; sütma Ítélve 7, 1 ; kovnma talált, találva 21, 19 |
vulgetamma küldött 23, 37, A.
c) manc: kojicmanc meghívott (ciejhked k. olmijt mond
játok a meghívott embereknek 22, 4 ) ; katmanc elveszett (k. lámpsij gorra az elveszett bárányokhoz 10, 6); luenmanc megcsalva
(írod tanná vjni iges luenmanc Heródes ekkor magát megcsalva
látta % 16). Ez, és

OROSZ-LAPP NYELVTANI VÁZLAT.

35

d) ahc a kildini nyelvben leggyakrabban előforduló múlt
idejű igenévképzők. Az anc is előfordul jelzőként és önállóan; pl.
cqjdanc eltévedt: cqjjede- (c. lámpás eltévedt bárány 18, 12); kalvanc elvetett (k. pealt elv. föld 12, 1); safi'sanc muri pá(rn sze
retett fiam 12, 18; leanc váltanc lesz elvéve, elvétetik 21, 48.
A lie-, A. leajje- «lenni» igének múlt idejű igenevét csak az
akkalaiban találtam leamanc és a notozeroiban leamma, leames
(v. ö. IpS. Idmac) alakban: samatis sopmus papéit puk mi li
leamanc elmondtak a fő papoknak mindent, a mi történt 28, 11.
J e g y z e t . — A manc képzős part. praat. a kildinin kivűl
csak még az akkalaiban, az anc képzős pedig egyedül a kildiniben
fordul elő. — A ter-lappban mind e most fölsorolt part. praet.
képzői közül egyet sem ismernek. Alakja ott majn, mijn; péld.
kiptemajn megfőzve : kipte-; piohtamajn hozva, hozott: pthte- /
poattamajn j ö t t : plötte- \ pormíjn evett; santmijn születve, szüle
tett ; pijmijn téve; ronkmijn kiásva. — Jelzőkűl e participialis
alakokat a ter-lappban nem láttam alkalmazva.
Az összetett múlt csak igen ritkán használatos. Ilyenkor,
mint a IpS.-ban, a lie- igét találjuk összekötve a múlt idejű ige
névvel, még pedig a kildiniben csak a manc, anc képzőssel; péld.
küdK/anc li elvesztette 10, 39; leaj antanc adott volt 9, 8 | leaj
sentmanc történt 18, 3 1 ; léjjen neatkmanc megéheztek 12, 1 . —
A ter-lappban: mim lam poattamajn jöttem; pallamajn li meg
ölte; mun lam sickantmijn, mun lam porsticmijn megfáztam, meg
éheztem. (Ez utóbbiak tkpen mind gerundialis alakok); — a no
tozeroiban : prohpam li megdöglött. — Az akkalaiban nem talál
tam összetett múltra.
A lie- ige a múlt idejű igenévvel összekötve rendesen a
szenvedő alakot fejezi ki; pl. li kirjyaric írva van; leaj peajhtanc
el volt rejtve (elrejtetett): mokk léjjén kalvaúc a m i k elvettettek;
leanc tijje antanc lesz nektek adva (adatik); pohtanc léjjén somne
párna hozva voltak (hozattak) hozzá gyermekek | pukk lieS lokmanc mind megszámláltattak 10, 30; lincbe^ted sütmaúc el lesz
tek Ítélve (elitéltettek) 7, 2 ; lirícén suőhpmanc lesznek kihajítva
(kihajíttatnak) 8, 12 | li suohpma vettetett 13, 4 7 ; linci% vier'yuvma leszel kárhoztatva (kárhoztatol) 12, 37.
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14. §. Gerundiumok.
A) Az i n f i n i t i v u s . Képzője a kildinibend (d), az akkalaiban d, t, d, a notozeroiban d, d, t, a ter.-lappban t (et, ttj, d; pl.
vüdked menni; mühced kínozni; ciedhked mondani; pörred
enni; sarned mondani; pa^ed böjtölni | sarned mondani; pör
red enni: jukhűji inni; sarnet mondani; cojetet megmutatni;
kullog hallani; vadted venni, A. | sedled halászni; vatcced járni;
juhked i n n i ; kuetted és kuetted hordani, vinni; sirret játszani, N. j
suktet evezni; lieptet elvégezni; tievtet megtölteni; vikkit vinni;
ussit szedni; occit keresni; vi^eded mutatni; porrid enni, T. —A létigének infinitivusa a kildiniben lied, az akkalaiban leajjed,

leajd.

Az infinitivust a lie- igének futurumával összekapcsolva
alakúi a j ö v ő i d ő ; pl. ton linói-/ somne sarned nem' te fogod
neki mondani a nevet 1, 2 1 ; leanc son sentted adf fog ő szülni
egy fiút 1, 2 1 ; celmij guejm lincbétted kilxced szemekkel fogtok
nézni 13, 14; linóén vikked tienijt fognak titeket vinni 10, 18. —•
Néha a jövő idő kifejezésére, az adke- igét kapcsolják össze az
infinitivussal; pl. nuimp alksqTsed a másikat fogja szeretni 6, 24;
A. ddget sarnet fogják mondani 24, 5.
B) mm, m képzős gerundium; pl. vd^ieemm járni (són' ujnén
mier' miit vdmcemm őt látták a tengeren járni 14, 26); vqrdemm
járni (sij ie(3' uja ohno papn vqrdemm ők nem látják az ember
fiát menni 16, 28) | mennem menni (son pelij tof mennem ő félt
oda menni 2, 22); sdrnem beszélni, vettetem járni, ujnem látni
(olmo tovtu.ssén, go ujnén nü/ómajitmijt sdrnem .. lehksijt vöttetem
i cadmyemijt ujnem&z emberek csodálkoztak, midőn látták a némá
kat beszélni... a sántákat járni és a vakokat látni 15, 31); —
vadtam venni (söii' uopsuvvoj' oaflehtén vadtam lijbijt tanítványai
elfelejtettek kenyeret venni 16, 5).
E gerundiumnak ragos alakjai: a) emmen; pl. pötlemmen
(ielled ca{vced sinijt pötlemmen muri' gorra ne tiltsátok őket hoz
zám jönni 19, 14; mcijiclemmen (sto sij... .mddiclemmen ieft
kisknehóe tienijt hogy ő k . . . visszafordulván el ne szaggassanak
titeket 7, 6).
b) men; pl. sarnmen (kildij sinijt sarnmen i^es hajas megtil
totta nekik [tkp. őket], hogy róla beszéljenek 12, 16); kihcmen
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(mejt tij vqrdijt pu^t sajest kihcmen mit mentetek a pusztában
látni 11, 7); liesmen (ujnij sori vaőnna^m liesmen püille ksbest
látta az ő napát feküdni láz betegségben [BT, ropaiKE] 8, 14) ;
pucmen (leaj p. beteg volt 9, 20); leanc ielmen eleven lesz 9, 18 ;
polmén kuk/oVsküittén félvén kiáltoztak 14, 26; koccaj Uojskuojtmen fölébredt József az álomból 1, 24. (az akkalaiban: kavnac
sijjit uOidmen találja őket alva 26, 40).
J e g y z e t . — A ter-lappban is megtaláljuk a men (rövi
dülve me, ime) végű gerundiumot; de ezen kivűl majn, mijn
alakúra is akadunk. Ez utóbbi azonban, mint említettük, nagyobb
részt participialis szerepű lett.
C) Sajátságos gerundialis alak még ez is : va(n%nélle gyalog
(tkp. járván), vance- járni igétől (olmo. .. vünkén lOjUnijn vapignélle sön' miit az emberek elindultak a városokból gyalog utána,
Hapo^Tb... noinejiT) 3a HHMT. HST. ropo,noBrj> IIÍÍHIKOMT. 14, 13).

15. f. Tagadó ige.
Egyes-sz.

1. sz. im | Á.jim,

Többes-sz.

im

2. » ikk, KI. ik | A. jik, ik
3. » ij, KI. i | T. ji, A. i.

iepp, ieipp, iep | A. jep, jep, N.
iehp, je
ieppeS, ie(pptd | A. jepped, jeppe,
jepped, jiepped, jieppe
iep iefi, KI. ieb | T. jieb, jiev
k.je

Imperativus.
-" Egyes-sz.

2. sz. ieV, KI. iel \ A. jel, T.jiel

Többes-sz.

ielled, i'elled | A. jelled, jelled,
jellé, jielled, N. iele.

3. » jeallas (csak az akkalai
ban).
Személytelen : iettt, A. jet.
16. §. Tagadó igeragozás.
1. A tagadó ige önállóan: mun püttém kohced im vvjk
olmujt, a reaklajt jöttem hívni nem az igaz embereket, hanem a
bűnösöket 9, 1 3 ; — ton lea-/ atli ikk te vagy-e vagy nem; —
oskbejted, iepped, sto mun oajam tojt tüjsed hiszitek-e (vagy) nem,
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hogy én meg bírom ezt tenni 9, 28.; T. va-ncin jieb kukkiz mentek
nem messze.
2. A személyragos tagadó ige után a lpK.-ban is nagyobbára
a főige módalakjának töve (a hol lehet, gyöngült töve) járul.
a) J e l e n t ő m ó d . — J e l e n i d ő : 1, lm tát nem aka
rok ; 2. sz. ikk atnt nem adsz; 3. sz. ij vádt nem vesz; ij béd nem
kell (hitte-); ij pör' da ni juf ij se nem eszik, se nem iszik;
többes-sz. 1. sz. ietpp tid' nem tudunk vagy ismerünk; 2. szem.
iepped ujn nem láttok; iepped tide v. tid'; 3. sz. ieft sqbest nem
szeretnek; i<?/3 ráfi i suolent iet3 ki nem ássák és el nem lopják
(rappe-, suolne-) ; ie[3 uef koLnted nem ölhetik meg.
A tagadó alak m ú l t j á t úgy képezik mindendialectusban,
hogy a személyragos tagadó igét összekapcsolják valamelyik múlt
idejű igenévvel; pl. egyes-sz. 1. sz. lm kqvmanc nem találtam;
lm poattanc nem jöttem; 2. ikka ton siehtmanc munijn oyted
dinarejest nem szerződtél-e velem egy dénárban? 20, 13; Ikk
ton . .. kalvanc nem vetettél-e? 1 3 , 2 7 ; 3. ij tüstmaúc .. .kotcced
nem m e r t . . . kérdezni 22, 46 ; ni kie ij oajjanc cilhked senki se
mondhatta meg 22, 4 6 ; sonst ij kovnma ni m&jt go evtijt lostijt
rajta nem talált semmit mint csak leveleket 21, 19; — többes-sz.
1. sz. mij lijbijt iep valtanc mi kenyereket nem vettünk; 2. tij
iepped lokmanc ti nem olvastatok; 3. sij ie§ kulmanc ők nem hal
lották; ietÍ vjnanc nem láttak; sij iefi jákyolma tonn Ők nem hall
gattak erre 22, 5.
b) F ö l s z ó l í t ó m ó d . — Egyes-sz. 2. sz. iel kofat ne ölj;
ie$ vif mienijt kihclemiiiSse ne vigy minket kísértetbe; 3. sz csak
az akkalaiban: tőt jeallas luostlat az le ne szálljon 24, 17; töt
jeallasponlat masat az vissza ne térjen 24, 18; — a többes-sz.
2. személyében a főige személyraga is megmarad: iedled köpced
ne gyűjtsetek; ielled polleő ne féljetek | ielled ontU^ked ne adja
tok 7, 6; ielled vül'yekked ne aggódjatok.
c) K ö t ő m ó d : egyes-sz. 2. sz. ik ton küskce keadga jülgijnant ne botolj kőbe lábaddal 4, 6; 3. sz. sto ni kie ij tied'ce
hogy senki se tudja 9, 30; A. ni-kl ij kezoci tijjit senki el ne
tévelyítsen titeket 24, 4 ; i sondaci ne legyen 24, 2 0 ; — többes
szám 2. sz. sto tij... iepped rqd'ce hogy t i . . . ki ne gyomláljátok
13, 2 9 ; A. sto jeppe vir'ci küttalmuíe hogy ne essetek kísértetbe
26, 4 1 ; 3. sz. tonn-varas sto ieft vjnce celmij gtwjin, i iefi kuVce
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piljij guejm, i ie8 qnséhcé kü^kijnis, i w§ macce, sto mun sienijt
tirvyatce azért, hogy ne lássanak szemükkel ós ne halljanak fülük
kel és ne értsenek szívükkel és meg ne térjenek, hogy őket meg
gyógyítsam 13, 15.
Találunk a kötő módban egy-két olyan példát is, a hol a
főigén is megmaradt a személyrag; pl. többes-sz. 2. sz. go tij
tieo'cépped, mi főtt ii ..to iepped vier yehcbefted vie{ryemmes olmujt
ha ti tudnátok, mi az, nem kárhoztatnátok az ártatlan embereket
12, 7 ; — személytelen: sudj ij antcé íön' slusja, i tön1 iejt istyehcis turma a bíró ne adjon téged a szolgának és tégedet ne vesse
nek a tömlöczbe 5, 2 5 ; — többes-sz. 3. A. koj jé uonnadaccis tok
pejv, ij pastodeci ni eyt lesk' ha meg nem rövidültek volna azon
napok, nem szabadulna meg egy test sem 24, 22.
d) C o n d i t i o n a l i s : egyes-sz. 3. sz. goft kie... ij kultlince tien sqgijt ha valaki. . . meg nem hallgatja szavaitokat 10,
14; — többes-sz. 2. sz. go,(tt tij iepped kovsince ha ti meg nem
tértek 18, 3.
e) C o n c e s s i v u s : egyes-sz. 3. sz. go^tt ij jakyeVne sinijt
ha meg nem hallgatná őket 18, 17; gottt kie tienijt ij vajtne
ha valaki titeket nem fogad be 10, 14; — többes-sz. 2. sz. a iep
ped ajgne projstjeő olmijt sien1 ríkkijt de ha nem fogjátok megbo
csátani az embereknek bűneiket 6, 15. — A lovozerszki kildini
nyelvjárásban: ik meneni evtel mune ha (talán) nem mégy előbb
nálamnál 147. 1.
3. A tagadó ige személytelen alakja: eaXjem-páX ieit nqjhtlettut i iett mennuLt kujjo, a ielett goLtt jimmel ienkal? a^mest a föl
támadáskor nem házasodnak és nem mennek férjhez, hanem
élnek mint isten angyalai az égben 22, 30; i nirt-se ieit vqllo vers
vén' uejnm vierc size és szintígy nem öntenek új bort régi
edénybe 9, 17; A. jet tujjed nem cselekszik 23, 3 ; — ie-U üd^anc
"sön' nem ismerték őt 17, 12; A. jet jortmanc nem gondolták 24,
39. (1. még föntebb a tagadó kötő módot).
4. Passiv v. reflexív igével összekötve: ij ented so{nne iepes
vüizyemus nem adatik neki más jel 12, 39; tiht ij ento sijje jel
nem adatik nekik 16, 4 ; ij eallo föl nem támad (ealjed föltá
madni) 17, 9 ; ij teavto be nem teljesedik 5, 18.
5. A tagadó ige a lie-, k.leajje «lenni» igével összekötve. —
a) Jelen idő: egyes-sz. 1. szem. jim leakku nem vagyok, A. 2G,
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11 ; im mon leakku vier nem vagyok bűnös, A. 27, 2 4 ; 2. sz. ik
lea nem vagy; 3. sz. ij lenne? lea nem sok van 7, 14; illea
si^reamp nem nagyobb 10, 2 4 ; kiest illea a kinek nincs 13, 12;
kie ij leay a ki nincs 12, 3 0 ; illeay 18, 4 ; 22, 1 7 ; A. tat veal
elleak kiec ez még nem a' vége 24, 6 ; T. jella, jillak nem, nem van
(ni kiette jillak, ni mi-gen jillak se lappház nincs, se semmi
sincs); — többes-sz. 3. sz. ie3 leay nincsenek 2, 18; 12, 5 ;
ie-leay 9, 36. — bj Múlt idő: egyes-sz. 3. sz. ij linc nem volt 9,
3 3 ; koyt sonst illinc mejn maysed midőn neki nem volt miből
fizetni 18, 2 5 ; — többes-sz. 3. sz. ie3 linc nem voltak 22, 8 ;
22, 25. — Az akkalaiban és a notozeróiban a tagadó múltat így
találjuk kifejezve: elmanc nem volt 24, 21, A. — a notozeróiban:
je mij kühk leamma nem sokáig voltunk és iehp kühk leammes
nem sokáig voltunk. — c) Jövő idő: egyes-sz. 3. sz. ij lince
ienamp nem lesz több 5, 20; illince ni mi nem lesz semmi 17,
20; a illince qu'yjj de ha nem lesz méltó 10, 1 3 ; tijje ij licce
páilhk nektek nem lesz jutalmatok 6, 1; — többes-sz. 2. sz. goitt
tij... iepped lince muka koyt párna ha t i . . . nem lesztek olyanok
mint a gyermekek 18, 3. — Conditionalis: lenjim mij ícen
jeccin pejvid, jep len§im evtsanc sijji prorokij verr vallejest ha
atyáink napjaiban lettünk volna, nem volnánk részeseik (tkp. ré
szesek nekik) a próféták vérének kiontásában, A. 23, 30.
17. §. Mondatszerkesztő segédszók (nyomatékosító particulák,
kötőszók).
AJ E n c l i t i c u s conjunctiók és nyomatékosító particulák :
1. -íe, se ugyan, szinte, pedig (tüjesttonn-se tedd ugyanazt;
nitt-se szintúgy; ővvan-ze Iván pedig); T. toyo-ée szintén (konagaz nijt sijnij toyo-ze a király leánya nevetett szintén).
2. gen «is» tagadó mondatban a ter-lappban: ajges jillak,
ni kiette jillak, ni mi-gen jillak nincsen se nagyapja, se lappház,
semmi sincs.
3. -kas, -gas «is» a ter-lappban: koalmant-kas vintim piedij
harmadik kérő is jött; tassi-gas annak is.
4. ja, a, T. ga «-e» kérdő szócska: Uja v. Ujja tienij keskest mukká olmunc "van-e köztetek olyan ember 7, 9 ; ieppeda tij
lokmanc nem olvastátok-e ? — T. piejvaga pasta nap süt-e.
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B) Ö n á l l ó k ö t ő s z ó k : i, T. ja, ji, ju é s ; de, di és, i s ;
a és, de, pedig; mieltsat szintén, T.; ili, ili, aji, T. aj, vagy,
oder; ni, T. ni sem; ni-ni sem-sem; sto, T. usta, A. stobi, stobe
hogy; T. a(tte hogy; tenn guőjk sto, tenn miit sto, A. ton-det sto
mert; ta^t-yo mert; A. mojt mert (23, 2 3 ; 25, 2 7 ) ; tönn-milt,
tann miit, A. ton-det azért; £d*í£, #o, A. kott, T. /co^í midőn, mi
kor, ha, mint; koyt a mint, mint; monn mint (18, 13); budi, budi h a ;
to akkor, hát, úgy; kuo^s, N. kuetss, A. kos midőn, mikor; konn
míg; ovtel konn, ovtel tonn kuess mielőtt; yo-t noha, ámbár 26,
6 0 ; dá~ igen; yosse, yos bár, ámbár; nu n o ; vaf, vaj N. vej vaj,
vájjon, vagy; ovt csak (ragozva: ovt sojxne sluf csak neki szol
gálj 4, 10; evtijt pqpijt csak a papoknak 12, 4).

Szóképzés.
Csak azon névszó- és igeképzőket akarom fölsorolni, még
pedig csakis a kildini nyelvjárásból, melyeknek functiója világos
s a melyek a szövegben gyakrabban előfordulnak. A szóképzők
teljes összeállítása, mint már a bevezetésben is említettem, szótár
nélkül lehetetlen.
18.-§. Nóvszóképzés.
I. N é v s z ó t ő t ő l n é v s z ó t ő .
a) K i c s i n y í t ő n é v s z ó (nom. diminutivum). 1. -né
képzővel; pl. olmurié: olmo ember: ucyané (essivus: ucyinéén) :
ucya kicsiny; viljiné: vilj testvér (küyt viljiné. — v . ö. IpS. valjeéeh). — 2. -j képzővel; pl. olmvj: olmo. — Gyakoribb e képző a
ter-lappban : kall az aj: ka les férj; akaj: ahke feleség; nijdij:
nijt leány. — 3. -ne (nej) képzővel, melyet csak ragok előtt talál
t a m : lontne- (partit, lomt/ietted) : lopit madár; a^ne(a^nam
atyám): a^é; nijtríe- (nijtiíam leányom, T. nijtnis leánya): nijt.
b) N o m e n p o s s e s s o r i s t jelentő képzők: 1. -s (as) :
tirvas egészséges : iirv egészség. — 2. -jés: sqmjés erős : samm
erő. •— 3. -la, lané: kob'la, koVlané (állat, kob'linée) beteg: kop
betegség ; küytla, küytlané képmutató : küyt kettő; vealgla, vealglané adós: (vealg adósság); vájin-vierla kis hitű: vierr h i t ;
kuditla lakos : kuoft ház ; valtlané hatalmas : vaLlt hatalom ; vuostlané (essiv. vuostlincén) ellenség: vuoste ellen.
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c) « V a l a n i i h e z t a r t o z ó t ) ) jelentő névszó: 1. (a) né
képzővel; pl. cuötsanc százados : cü tt száz (collectiv alak volna :
cüjttas, cuettas). — 2. -jené, -jinc képzővel időt jelentő szók mel
lett ; pl. tarmjenc m a i : tapm ma ; jentjinc holnapi: jenta holnap.
d) « V a l a m i f é l e á l l a p o t o t ) ) jelentő névszó. 1. -es
képzővel; pl. peajhtes titok: peajht titkos; sievúdos sötétség:
sievned sötét. — 2. -vütt képzővel; pl. la^desvütt irgalom: lá-v'des (lájVved) irgalmas; sievneővütt sötétség: sievned sötét; uejnaihtemvütt erőtlenség: uejna htem erőtlen. — 3. kont ff. kunta)
összetétellel: iemne-ko{nt tartomány.
e) « V a l a m i n é l k ü l v a l ó t * jelentő névszó (nomen
earítivum) -j^emwt, %emt yemmes, yemes, htem (ajitem) képzőkkel;
pl. calmyemm, calmyem vak: ca^lm szem; sairiyemes erőtlen:
samm erő; zákonyemmes törvénytelen: zakón törvény; ca^yemmes víztelen : cá^c víz ; nüycmalitem néma : líüycem nyelv.
f) H a s o n l í t á s t , f o k o z á s t jelentő névszók: 1. K ö 
z é p f o k (comparativus) -amp, A. -ap. 2. f ö l s ő f o k (superlativus) -mus képzővel; pl. sayeamp nagyobb; su^remus legna
gyobb: sajr nagy; pu^eamp jobb; pu{remus legjobb: yuhr j ó ;
ienamp több: ienney sok; kiehpsamp, kiepsamp könnyebb : kieppés
könnyű; nuetzeamp rosszabb: niidizés (úiiOiSs) rossz; ajtmus
felebarát (tkp. legközelebbi): ajt közel; poarsemus legöregebb:
poares öreg. — A pupeamp mellett ilyen középfokot is találtam:
pu(rea 18, 8 és 18, 9 ; — a mafiemus utolsó és atvtmus első superlativusi alakok mellett majimunc és a(otmuy'ic alakok is haszná
latosak (12, 45).
II. I g e t ő t ő l n é v s z ó t ő .
a) C s e l e k v ö t jelentő névszó (nom. agentis v. actoris) -j
képzővel (1. participium prsesentis).
h) A 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. -m nom. actionis képzővel; pl. cühpem aratás: cühpearatni, vágni; lujhkem sírás : lujhke- sírni; uepsem tanítás : uepse(uopeste-) tanítani; süttettem törvénykezés: suttotte- törvény
kezni ; majkem elvesztés, megölés: majke- elveszteni, megölni.
2. -mus képzővel; pl. sentmus születés: sonte- születni;
pahkmusparancsolat:
páhke- parancsolni; pörmus étel: pörre enni;
sámmus mondás : sárne- mondani; kulmus hallás : kulle -hallani.
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3. -U8, os képzővel; pl. sontus fajzat, nopojK^eme: senteszületni; á^vdus, arvdos példázat, npHT'ia : (apvede- ?) ; törtmus
megfertőztetés : törtme- (— v. ö. törtmaht megfertőztet 15, 18).
4. -Ivos (tkp. vos) képzővel: pakolvos szolga: pahke- paran
csolni.
c) Fosztó képzés igéktől:
1. -najitem képzővel; pl. kuVnaJitem siket: kulle- hallani;
ujnajitem erőtlen : uojje- bírni.
2. -yanna képzővel; pl. pakyanna (tierí airf pakyanna a ti
atyátok akarata [parancsa] nélkül): paliké- parancsolni: uOiStyanna ingyen, ,a;apoMT> : w;síe- (uOiSte-J venni; pör'yanna étlen:
pörre- enni.
19. §. Adverbiumképzés.
Csak a módhatározó képzőkről (illetőleg ragokról) szólunk.
Legközönségesebb -st; pl. vujkest igazán: vujk igaz; puorest, puora.st jól: pu{rr jó ; peajhtast titkon : peajht titkos. — 2. a superlativusból a módhatározó te (hte)-vei készül, de ekkor a superl.
végső s-je elmarad; pl. pupemujite nagyon jól, gondosan : pupemus legjobb. — 3. inne; pl. lösdinne gonoszul: (lössed i) ; vaktinne azonnal (v. ö. vaktamp hamar).
20. §. Igeképzés.
I. I g e t ő t ő l i g e t ő .
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 reflexivum) -uvve (uvvu)
képzővel; pl. nopsuvve- tanulni: uopse-, uopeste tanítani; vü^zyuvve- mutatkozni: vüzye- (vüzehte-) mutatni; tüfsuvve- készülni,
történni: tüfse-, tüjeste- készíteni, cselekedni.
b) S z e n v e d ő i g e t ő (verbum passivum) 1. -je képzővel;
pl. kontje- megöletni: ko^te- ölni; kohcje- hivatni: kohce- hívni;
mikje- eladatni: mikké- eladni; kuotje- megbocsáttatni: küttehagyni, megbocsátani, erlassen. — 2. -tte (otte) képzővel; pl.
tovv'notte- öltözni, ruháztatni (v. ö. tov'naht ruház); loktotteszámláltatni: lökké- számlálni; antotte- adatni (ij antod so(ane
nem adatik neki 12, 38): atnte adni. — 3. -s képzővel; pl. fcofcs«neveztetni 10, 25 : ko^ce- hívni.
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Szenvedő és visszaható képzők összetétele: -suvve, -suvve és
•juvve; pl. porsuvve- megéhezni: pörre- enni; mühksuvve- fára
dozni, vesződni (v. ö. muhce- kínozni); suehpjuvve- vettetni:
sitohpe- vetni, hajítani.
c) M í v e l t e t ő igető (verbum causativum):
1. -de, -te képzővel; pl. jajríde- megölni: jajnme- meg
halni; a^de- (praes. egyes-sz. 1. sz. ap'dam) kinyitni: (v. ö. avnenyílni); pie^te- szabadítani: pie^e- szabadulni; sontte- szülni:
fonté- születni.
2. -hte(sL ragozás legnagyobb részében ^e alakú képzővel); pl.
puttesmajüe megtisztítani: puttesme- megtisz-túlni; vulkehte-, vülcjehte-, vültye- küldeni: vülke- menni; jugahte- itatni: jukke- inni.
d) G y a k o r i t ó igető (veri), frequentativum, continuativum):
1. -dotte (d+tt) képzővel; pl. andette- könyörögni (praet, sing.
2. ando-ttéy-, sing. 3. ándedij): a{nne- kérni.
2. -le, -lle képzővel; pl. vicle- futni : vicce-; entle-: a{nteadni; juptele- gondolkodni : jutrte- gondolni | tomtsaü megvall,
tomtsolam megvallom 10, 32 | vulkyelam küldök; vülkyal küld:
vülkye- küldeni.
e) H i r t e l e n b e á l l ó v. e g y s z e r i cselekvést jelentő igető
(verb. nomentaneum) : 1. lle képzővel; pl. koccelle- föltámadni:
kocce- ébredni (praes. sing. 3. koccall 12,42). — 2. -st képzővel; pl.
tátaste-: táhte- akarni. — 3. -ne képzővel; ^ú.vijdene-: vijde- kimenni.
f) K e z d ő d ő cselekvést jelentő igető (verbum inchoativum):
1. yuOitte, --fOitte, -kiiOitte megelőző s frequentativ képzővel;
pl. aintesyuűitte- átadni, elárulni: ante- adni; ciejjkesguoitte-:
cie^lke- mondani; ánesyue^tte-: a nne- kérni; ko ccesyo^te: koficehívni; ristleskuette-: ristle- megkeresztelni; pineskuOjtte-: pirleelszenved, elszivel.
2. -je képzővel; pl. ealje- föltámadni: ie%lle- élni; koccajefólébredni: kocce- ébredni.
3.ealsolle- föltámadni (jqmm-olmo eaUelleS a halottak föl
támadnak 11, 5 ) : ielle- élni.
II. N é v s z ó t ő t ő l i g e t ő .
a) V a l a m i t - t e v ó s t , csinálást, v a l a m i v e l
bánást, ellátást jelentő igető :

tevést,
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1. -e (-te?) képzővel; pl. sütte- Ítélni: sütt Ítélet; ristte- ke
resztelni : rtst kereszt.
2. -de képzővel; pl. miepSe- mérni: mlrr (mierr?) mérték.
3. -yajite, -yatte képzővel; pl. tuvyaj-ite, tirv^atte- meggyó
gyítani : tirv egészség (prset. s. 3. tirvyeftij).
4. -se (-he) képzővel; pl. tufse- tenni: tnj dolog (prses. s. 3.
tujast; praet. s. 3. tujist).
5. -nte, -ne képzővel; pl. suolente- lopni: süli tolvaj (negat.
imperat. s. 2. lej? suelent ne lopj, pra3S. többes-sz. 3. sz. suo^ne?
lopnak 6,19 és 20); cüune- fényleni, világítani: őüvv világosság, lény.
b) V a l a m i v é v á l á s t jelentő igetö :
1. -m képzővel: pl. puttesme- megtisztulni (praet. s. 3. puttapm): puttes tiszta.
2. -ne képzővel; pl. altne- közeledni: alt közel.
Az nt, st, st, ht képzős igéknek e teljesebb alakja megmarad
még a nyelvtanban fölemlített eseteken kívül, az imperativus egyessz. 2. személyében és a tagadó ragozás jelentő mód jelen idejében;
pl. tüjest tedd: tüjse- (tüjeste-) tenni; vuLzeht mutasd; vu.zye(viiiZehte-) mutatni; iej,* sqbest ne szeress: sq,bse- (sqbeste-) sze
retni. — A tagadó ragozás jelentő mód jelen idejére 1. egy-két pél
dát a 38. lapon.

Pótlások.
5. lap, a genitivushoz. Az akkalai nyelvjárásban a többes-sz.
genitivusának egy-ií ragját is találunk; pl. pakaldezit: pakaldes
szolga (tojt pakaldezit yozjin ezen szolgáknak gazdája 25, 19);
prörokit: prörok próféta (sto sendecis prörokit kirji hogy betelje
sedjenek a próféták Írásai 26, 56). — Valószínűleg genitivusi ala
kok ezen időhatározók i s : tejd pepid azon napokban 24. 9 ; Noj
pejvett Noé napjaiban 24, 37 (v. ö. kildini: tej píjvij azon napok
ban 3 , 1 . és IpS. tai pepi id., melyek kétség kívül ginitivusi alakok).
6. lap, inessivus-elativushoz. Az egyes-számi iness.-elativusban a főnév előtt álló számnévi jelző rendesen, a melléknévi
jelző pedig néha a rendes -sí helyett d ragot kap ; pl. eyted latnnest
egy városban (1. 22. lap) | sürreS sla vesés nagy dicsőségében: su^rr
nagy 6, 29. — A többes-sz. iness.-elativusában pedig a szokott
-ijn helyett egyszer -ist ragot találunk: jetksist az utczákon, Ha
y;nm,axT>: (jetkas) utcza 6, 2. — Lehet külömben, hogy ez is csak
egyes-számi alak (v. ö. 11, 16. jetksést az utczán, Ha yjrairfi).
Dr. HALÁSZ IÖNÁCZ.

A MAGYAR GYAKORÍTÓ ÉS MOZZANATOS
IGÉK KÉPZÉSE.
B) A m o z z a n a t o s

képzők.l)

Élénken érezhető mozzanatos jelentéssel a mai magyarság
ban csak négy képző dívik: <an en, <cint, <.ít, <all ell; péld.
suhan csattan, érint emelint kavarint, emelít kaparít pödörít, lövell
rivall. — Mi az elsorolt öt u g o r képző alá csoportosítjuk a hátra
levő adatokat, s itt tárgyaljuk egyúttal az illető mozz. képzőknek
gyakoritokkal való kapcsolatait is.
VII. -Ttv

(-n).

65. -m.
Egyszerű -m alakjában e képző talán csak a töm tom nyom
igékben maradt fönn, 1. B . ; mert már az <am-végű igékben is
valószínűleg más képzővel van összeforrva. — Van azonban két
főnévképző, melyeknek első elemében úgy látszik az egyszerű
mom. -m lappang: -mány -meny és -más -més, 1. Ny. V. 100—101.

x
) Az I. részt 1. a NvK. XVI. kötetében 237—269. — Újra ide iktat
juk a leggyakrabban előforduló rövidítéseket: Ny. = Magyar Nyelvőr,
MNy. = Magyar Nyelvészet. NyK. = Nyelvtud. Közleményei'. Erd. =
Erdélyi, Népdalok és Mondák. K. = Kriza, Vadrózsák. Kr. == Kresznerics
szótára. Mt. — Molnár Albert Kresznericsnél. T. v. Tsz. = Tájszótár. B. v.
Bud. = Budenz Magyar-Ugor szótára. Be. = Bécsi codex. M. = Müncheni
codex. F. ss Faludi. A. = Arany Költeményei (csal. kiad. három köt.).
Vör. = Vörösmarty Munkái (csal. kiad. hat köt.).
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66. -n.
Magában szintén csak kevés szóban maradt fönn, s ezek
közül is csak kettőnek van élő alapszava: csap — csapon(ik)
GKat., Ny. 11:117, csaponyón MNy. VL319. összecsaponyuló Ny.
IV. 70; csök(ik) — csökön(ik) PPáp. lat. s. v. vacuus || a többi:
köszön, gyapon, gyón, hány, 1. B. | oson ? \ esennen: esengve,
*esén-vén ? j dagonag: daganat Wp. 81 | ilon-káz Ny. IV: 172,
V:182 | iszon-kod-ni: a jégen csúszkálni 111:232 | iszonyú, iszonyo
dik), iszonkod(ik) 1. B. | szürönköd(ik) MNy. VL351 [ fonnyad
1. B . ; pirnyad a. m. pirkad 91. sz., pirosodik | rikkongat Erd.
11:211 | kotonoz (kotomáz AL. népm. 173), motonoz | hadonáz, v. ö.
hadaz \ sékonyál Ny. 11:45, v. ö. sékod-, síkolt | ? sajnál, v. ö. a
27. képzőt.
Csaponó mellett van csapinó, csapinós i s ; és ugyanezen
hangváltozással: csorinkál BSzemle 1:177; bilinkel: billegve jár
MNy. VL319 | szabinál, lóginál Ny. 11:277.
Omlik ont, bomlik bont, romlik ront, önt, dönt, számlik szánt.
1. Bud. Hasonlik, azelőtt hasomlik.
67. -v.
Az er. m h. v alakban jelenik meg e mom. képző a -mány
-meny egy értékűjében: a névképző -vány -vény-hen; továbbá a
névképző -val -vel-hen, melynek ragos alakjai az ir-ván és
ír-va(r)-íé\e igenevek, 1. Ny. IV:343. — Hasonló szerepe van még
e r-nek a sérvés = sérés főnévben (Pázm. öt lev. 234, MNy. V:127,
Ny. IV:277), a folyvást lépvést-íéle határozókban (1. Ny. IV:101), s
a gyülevész és gyiijtevész (Ny. VIIL567) szókban.
Megtaláljuk még e v-t különféle gyakorító képzők előtt:
örvend,1 v. ö.: öröm, örül || letyved (letyhed, lettyed) \ hervad, sor
vad, 1. B. J ? szenved, senyved: v. ö. sín(lik), sind(ik), csün(ikj B. |
? posvad (poshad, possad) SK. || sindevész, csenevész B. =sanyavész
? (v. ö. sanyar-) \ csökevész* melléknév, 1. Ny. V:150.
68. < a m .
A gyak. -j beolvadásával: vylla mat fulgur Ehr. 138, villám
nak 3. pl. Zr. 1:91 ; villámó, -ás MA. | csillám-ik, csillámé micans,
coruscus MA, csillám-lik, csillám-pol, csillám-jJoz-ik, székely |
falámol: fal Debr. Ny. VII: 189.
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69. <án.
Bocsánat, rég. megbocsánja, bocsánandó bűn: v. ö. bocsát,
búcsú | kíván Bud.
Továbbképezve: sirán-koz(ik), botrán-koz(ik)
*botl-án-koz-,
nyulánkoz- MNy. VL243, iszánkóz- Ny. IV:284, dő'lénkez(ik)
111:355, Mikes \ficán-kol A. 11:251; ? csimbánkul Ny. 111:178 | ?
tikán-csol, v. ö. tikog, Ny. VL425; pisláncsol, Belényesi kar. ón.
7, 41. — Csakhogy ezek ép oly jól lehetnek (l: n változással) <ál
<á£-képzős gyakoritok továbbképzései; v. ö. fönt a 27. és 52.
képzőt.
70. <.am, <cem.
Az <.ám <ém rövidülése, v. ö. a régi villám(ik), csillám(ik)
igéket (68. sz.). — Az <.am <em képzős igék ma mind elavultak
s csak továbbképzésekben maradtak fönn:
futam Gyöngy. 1:93 (futamatnyi föld; futamat, Abonyi A mi
nőt. 11:116; külömben ma csak futamodik, futamlik) \ folyamfolyamat : kis hegyi patak, deésaknai szó. Ny. 1:381, külömben
ma csak folyamodik, folyamlik) \félem(ik) Be. M. j élem(ik) = éle
medik ; megélemet élettel való fórfiú: vir setate provectus Be. 9 0 ;
megélemet: processit M. 107; élemetes \uszam(ik) SzD. uszamás
MA. SzD. | csuszamlik) : folytonosan (?) csúszik, sikamlik, csuszamít [ F . ] : eszközli, hogy vmi csuszamjók, csuszamékos, csuszamás : csúszós, sikamlós CzF; rendesen csuszamodik, csuszamlik ||
forramat: folyameredet, székelyeknél Ny. 1:381 j út válamat-ja,,
székely, MNy. VI.-353 | hegy nyilamat-'^, nyiladéka, székely, K. |
ériemet Kisf. S. bold. szer. 115. dal || fogamzik j | iszamós A.
— izamtekos Ku. c. 79 j |
loham(ik) Ny. 11:328, v. ö. lohamodik, lohad \ ficamik, v. ö.
ficánkol, fickándoz.
71. <an,

<en.

Elő alapszóktól: fog —fogan (v. ö. fog és fogad u. a. jelen
téssel B e , s másutt, és viszont fogan ,fogad' jelentésével ebben:
(foganatos a szüzesség istennek előtte» Érd. 149. stb. = acceptus) |
hull: a visszaeső vízcseppek hullanása Jók. Erd. 159 | rí: a mely
kutyát éri a kő, az rivanik el Erd. közm.; megrian Kisf. S. kes.
szer. 163. dal; a Balaton rianása J sí, sivít: sivan T., sian szék. |
szív: szívanó (szénvonó-ból elváltozva?) Ny. IV: 183.
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Elavult alapszóktól: dagad — dagan-at; v. ö. dagonag
66. sz. | borzad: borzanat Kazinczy | cselleg, csellen Bud. 400 J
csattog, pattog : csattan, pattan \ horkol, horkan; meghorkanyodik
Ny. 111:182 | piheg: pihen, tulajdk. lélekzetet vesz, p. PG. 129 |
zuhog: zuhan \ rohan \ duzzog, duzzad: fel-duzzan-kodik Érs. 840 |
illog ,bolyog', illaszt ,szalaszt': illan \ virrog : virran MNy. VL355 |
göbbedez: el-göbben jelmerül' K. | héppég ,lassan jár f : le-heppen
,leesikc K. | rostán- Ny. 11:467 ; v. ö. rastagott u. o. | harsog: har
san; oh te semmirevaló! mondja fölharsanva az anyja K. 483 j
meg-torpanik: meghökken a ló Ny. 1:333 \ gerjenéibe hozni: anblasen Kaz. m. VIII: 125.
Bökken bukkan csökken csukkan(ás Ny. 111:226) a bök buk
csök csuk igéktől, melyeknek eredetibb alakja *bökk *bukk *csökk*csukk, ill. *bövk- *buvk- (a búv- buj igétől) *csövk csuvk. Ellappan, el-szellent (,szelet bocsát' Ny. 11:325, v. ö. szellentyű)
ft-hépzős denominativ igék származékai; a denom. -h látható
még a verhenö, derhenö szókban M. 44.
Valami közbevetett deverb. képző lappanghat a nagyszámú
csörren dörren mozzan-íéle igékben az <an <en képző előtti
mássalhangzónyújtásban (talán a 67. sz. a. tárgyalt v ? vagy a
gyak. j-nek egy h változata? x ). Példák:
önállóan is élő alapszóktól: csüsz- be\e-csusszan a rák a
csöbörbe, Gyulai Költ. 243 | lök, lük (így Kecskeméten): lükken
Tsz., elé-lükken: véletlen előáll K. | roggyan PG., Kónyi J. ;
roggyan s omlik F. 66; olyat int, hogy a parasztnak megroggyan
a lába, Győry V. «Havi Szemle» 1:47 | sül: megsüllent a puliszka
K:398 | é-zök-ik Ny. 11:176 : megzökken o. 86 ||
önállóan nem élő alapszóktól: bugyog : buggyan \ csurog :
könnye csurran BSzemle 17:380 | fityeg: fittyen \hibog, hibbad:
hibban K. | leffeg: leffen T. | libeg, libbég : libben, libbent T. | lobog :
lobban, lobbant \ meg-mozzan, Kemény Zs. Er. és ill. 15 j rezeg :
rézzen \ szotyog, szotyolog, szotyong : szottyan; megszottyan Ny.
111:182 | topog: toppan \ zörög: zörren \ zubog : zubban 111:375 |
zupog : zuppan stb. számos egyéb -#-végű gyakorító mellett, v. ö.
*) Ilyen deverbális ^.-nak van néhány nyoma: törheszt Kr., verhődöni és verhűdöm SK., sérhűdik (vagy tán volt egy *sér főnév ie? v. ö.
sérez).
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVII.
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a 18. számot || röpül, röpköd, röpít: röppen \ burunkozik: dong a
cserebogár MNy. VL318: hurrán ,röppen' u. o. | iramodik, irongál: el-irran ^lillan' o. 323 | csikorog: csikkan o. 319 | vigyorog:
viggyan K. || rokkan (lerokkan Ny. 111:182, rokkant), v. ö. rogy,
1. Bud.
72. <.aml(ik),
<eml(ik).
Hogy <:áml(ik) <éml(ik) elrövidülése, azt bizonyítják a
még hosszú hangzóval megmaradt villámlik, csillámlik, melyek a
villámik, csillámik igék Z-kópzős gyakorítói. Az <.aml(ik) <eml(ik) képzős igék mind inchoativ-értékűek; ma legközönségeseb
bek : szólamlik, félemiik, véteniük, futamlik (p. Kaz. műnk. VL189),
csuszamlik, és nem élő alapigéktől: sikamUk (v. ö. siklik, 1. Bud.),
ficzamlik\\ folyamlik 1780-ból idézve Ny. IX:326 | nyilamlik MNy.
YL323: 1) hirtelen megnyílik, 2) a székelyeknél a. m. előre nyulamodik, a ló elényilamlott vagy nyilamodott (K) CzF. | meggyilkemlik a lába: félre csuklik, Borsod, Ny. IX:332; v. ö. gyö
kint, gyökkent \ háramlik, v. ö. hárul, hárít \ gyMenüik a holló
(nagy tömegben összegyűl), Vajda J.
73. <.amod(ik)
<eméd(ik).
Van villog és villámlik mellett villamod(ik) Pz. MA. és vilámod(ik) T., meg-vilámodik: megvilágosodik hirtelen NyK. 111:13;
az < á m képzőhöz itt a gyakoritó d járult. Nyilván ezen <ámod(ik) rövidülése az <amod(ik) képző, mely — mint <.amlik —
ma csupa kezdő igében fordul elő. — Ma legszokottabbak : futa
modik folyamodik vetemedik iramodik (v. ö. irongál, el-irran) ficzamodik | élemedett: éltes; élemedik Batsányinál költ. 38 a. m. éled |
uszamodik: úszásnak indul, úszni kezd CzF. | csuszamodik : csú
szásnak indul, csúszni kezd CzF. | iszamodik u. a. | sikamodás,
Brassai Szép. Figyelő 1:289, a m. sikamlás \ nyilamodik a. m.
nyilamlik 72. sz. | jutamodol: ibis 1780-ból Ny. IX:325 | hülemédni kezdett «Ebresztő kakasszó» 1707. czímlap; meghülemedett a vére Czegl. En. 111:20; Megy. zsin. 5 ; Emb. GE. 151 stb. |
hullamodik SK. | loham,odik MNy. VI.338; v. ö. lohamik, lohad
80. sz. | füremedik: fürge Ny. 11:345; megelevenedik, frissen
megindul K:364; meg-füremít: fürgít u. o. — V. ö. ánd, énd 46. sz.
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73. -mol -mél -möl.
A gyak. I képzővel.
Törmöl: morzsol MNy. VL352, Ny. 11:32 (v. ö. zsur-mol ?j \
gyurmol Lőrincz Károly Ny. II. | vermel-ődik SzD. Magy. vir.
told. || mormol, v. ö. morog \ dormöl; dörmölödik A. | ? zékmelödik
MNy. V: 160.
Ide tartozik a régieknél hasoml(ik), ma hasonl(ik) : v. ö.
hasad hasít hasáb.
Denom. bajmól, bajmolódik; káromol, v. ö. kárhoztat denominativ /i-val.
Az l r-re váltva és tovább képezve: keczmérég, keczmerkédik
(keczmeredik Ny. 1:279), v. ö. kecel, keczél keczeficzél ,szalad, ugrál'.
Az m-nek kasonló továbbképzése, de gyak. g-vel: szusz mog,
a. m. szuszog, szoszmotol, szöszmötöl; piszmog ?
75. -mái -mél.
A gyak. <ál <.él képzővel.
Szuszmál-kodik, v. ö. szuszmog, szuszog \ duzmál Ny., duzmálódik K., v. ö. duzzog, duzmad | kászmálódik Mer. Er. népm.
106, v. ö. kászolódik | ? kuszmál a. m. kuszál SK. | kegymél ((elké
nyeztetni v. gondosan növelni» moldvai csángó szó Ny. V:378,
talán abból a kegy- igétől, melytől kegyelem s a HB.-beli kegiggen \
ide tartozhatik a becsmél ige is, mert az alapúi szolgáló becs- igé
ből magyarázható a becsű főnév i s ; az l: r hangváltozással lett
becsmérel és böcsmérez F. (tehát nem a mér igével). — Fitymál
talán abból a fitymá-tol származik, mely a Bc.-ben praeputiumot
jelent. Az eszmél igéről 1. Bud.
76. -mad -med.
Támad dermed förmed 1. Bud. V. ö. támaszt dermeszt förmeszt.
VIII. -t.
11. -t.

É l ő a l a p s z ó k t ó l : félt, irt (v. ö. irdatlan , faragatlan';
irdal,meghasogat'
T.; az ir szóhoz csatolnám, mert ez is jelent
hetett bevésést, rovást; irt mellett van ort és orot-: orotás, orotvány, ortovány T., K.; az oroí-féle két-magánhangzós alak ellene
4*
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szól Budenz azon véleményének, hogy irtani a rittani metathesise | kísért a. m. kísér, Esztergom, B.-Gyarmat || hánytorog,
hánytorgat.
Más képzésekből k ö n n y e n k i f e j t h e t ő a l a p s z ó k 
k a l : kiált, kajált, v. ö. kajabál, és kajál-bajál MA., Zvon. | hajt a
szavára a. m. hajol a szavára | sejt: sejdít \ sért: sérés, sérelem
stb. | tilt: tilos, tilalom, tilódik \ árt: ármány • ár-ik ,romlik' a
csángóknál, Simonyi Tanúim. 1:94 | siet: sied («ne siedjen: ne
siessen* K. Szép. Figy. 11:2:14), sieszt.
N y e l v h a s o n l í t á s útján kifejtett alapszókkal: jut fut
süt (lesüti szemét, sötét), tet-ik tetszik, lót lát tát, sújt, tart, fest
(feseték Ehr., fesető M. c ) , csatangol csótolog kótorog v. kujtorog
tántorog : mindezekről 1. Bud.
Némelyek csak t o v á b b k é p z é s e k b e n élnek: a) az
álltó helyében, p. AL. népm. 199; ültő helyén Ny. 111:31, 361,
IV:419, Abonyi A mi nót. 11:122; egész liétüő [létő, azaz lévő,
álló] nyárba MNy. V:160 || b) akartva Ny. 111:354, kész-a.; vélte ós
el-vétve *véltve ? || c) cselekvést jelentő névszók : <.al <.el képző
vel (mint fonal, lepel) : étel ital tétel vétel létei vitel hitel \ <.alom
<Lelém képzővel: tételem: Ehr., ótalom: óvni | -mány, -meny:
„kértemény PP. s. v. p e t i t u m ; . . . olyan a szintén régi tétemény,
szötemény, étmény" Ny. 111:500 | <ék (v. ö. maradék, keverek), és
röv. <.ék <.ok (v. ö. rejtek : rejtek, ajándék: ajándok) : érték mér
ték, étek, birtok.
78. <at

<et.

Valószínűleg <aji <át rövidítése, melynek rendes mai
alakja < í í , 1. alább. Valóban hosszú hangzóval találjuk a szerét
igét a Peer- és Sándor-codexben, 1. Sim. Tan. 1:25. — Ide tar
toznak : sirat, szeret: szerelem, vezet: vezér, nevet, 1. Bud., illet
1. Bud. 893. sz. | ?büzlet MNy, VL318. — T o v á b b k é p z é s s e l :
hallatszik (szenvedő < a í - ?), havatozik SK. | csalatkozik (csalalkozikNy. IV:412, csala-t-ság o.), nyilatkozik, szövetkezik (v. ö. szö
vetség és ismeretség ?), fogatkozik, fogyatkozik (v. ö. fogyat-ék),
hagyatkozik Ny. V:37, (v. ö. hagyaték), hivatkozik (v. ö. hivatás ?)
vonatkozik, unatkozik, keletkezik, ? szabatkozik Ny. IV:3"/6, v. ö.
szabódik. — Névszói továbbképzések: hivatal hozatal menetel jöve
tel | hagyaték fogyaték.
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valószínűleg csak a míveltető

79. -lat -let.
Azaz l + at et. A -lat -let végzet egységes képzőnek látszik a
következőkben: vizslat SzD. vislat MA.; v. ö. vizsgál J kosiatok :
divagor SK., koslat: kószlál T. | ? nyasla.t: koslat, peslet, járkál
T. \nyiislet: ide-oda jár Ny. VL272; v. ö. nyüzsög ? \ ? caflat:
haszontalanul jár-kól o. 273; caplat: u. a. 11:135 | baklat: koslat
T.; v. ö. baktat, bagdácsol \ ? iklat: ösztönöz, p. ökröt T. |
zaklat ?
Ide tartoznak talán l: r változással a következők is : katrat:
apróságot keres, szedeget K. v. ö. katat, kutat, kotonoz | ? dékret,
dökret: zörget, zakatol K. | ? sátrat: ide s tova kap, kikap T. ;
nyüstöl: a fejérnép, mikor mindenfelé sátrat o.
80. -gat -get.
Hosszú hangzóval van halgaat a Peer- ós yaygaat a Sándorcodexben (1. Sim. Tan. 1:25), tehát gat = g + át, mely utóbbi a
mozzanatos <at et föltehető régibb alakja. Mai nyelvünkben
legélénkebben érzett s legkiterjedtebb használatú g y a k o r í t ó
képzőnk. Példák:
a) A kéttagúak ritkák: duggat (ós dugogat) ; liiget: taszít,
üt, dob Tsz. azaz *lük-get: lük, lök; ? nézget: idem ac nézeget
F.-ból Kr.; csóggat ,csókolgat' 1. Ny. VI: 193 ; lyuggat 1. c). —
Leginkább az i n d u l a t s z ó k b ó l származók: jajgat, juj-gat,
ugat, búgat (a dobosgóm), béget, bőget SK., cságat, csigát: csitít,
hógat MNy. VL333, nógat, ühm-get és hm-get A., ünget, hünget SK.
(de ümmöget Tompa), krü-gat Tompa 1:299, hőget Lisznyai |
té-get ,tégez, téz£ Gyarm, Nyelvm. 1:148, Tsz. — Az aggat faggatféléket 1. alább a c) pontban.
b) Háromtagúak egytagú alapigétől: tesz: tévégét évéget
ivogat (Kisf. S. kes. szer. 122. dal) — Őrségben: meg-ijogat tééget
leéget vééget mééget e h. *ménéget Ny. VII:469, Göcsejben: lööget
vööget mööget Ny. 111:179, 180,11:44— észéget (csángó ésszéget,
1. Sim. Tan. I.) iszogat tészéget (Dunán túl) — végre élléget illogat
freq. Z-lel a. m. eveget, ivogat | jövöget BSzemle VI: 147; szövöget,
rovogat \ hívogat szívogat, rivogatás Ny. 111:359 | kéreget vereget
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irogat töröget varrogat; járogat Ny. 111:375, Sí, «megérem még
azt az időt, j.-sz a házam előtt» Nópd. | csalogat; Göcsejben:
lölögeti a hideg Ny. VII:86, és eléget 1:376, emez a csángóknál is,
Sim. Tan. I.; állogat Kaz. lev, 1:150 j nyomogat, vonogat; hunyogat | húzogat rázogat nézeget; mosogat, nyeseget \ lopogat, szopogat \
rakogat \ hagyogat; adogat; tudogat csáng. Sim. Tan. I. | látogat-;
tátogat Kisf. S. kes. szer. III. én.; kötöget; ütöget ; ötöget, ,öntözget' Ehr. j öntöget, döntöget, bontogat; rántogat Erd. nd. 11:22;
bántogat MA, Pázm. | hajtogat, bujtogat, nyújtogat, gyújtogat; gyiijL
töget, rejteget | mártogat, sérteget, oltogat \ osztogat, fosztogat, veszte
get \foldogat. — N é v i a l a p s z ó v a l (v. ö. Ny. VI: 193): csövÖget lactat, Káldiból Kr.; gyorsogat Ballagi; sulyogat Vör. —
I n d u l a t s z ó k t ó l : ümmöget, ejh-jeget Tompa; pisszéget; hess
eget ; v. ö. a c j pontot.
.,
c) Háromtagúak kéttagú alapigétől, sokszor gyakori-totó^:
cirógat: v. ö. cirókál \ kapargat, kavargat, keverget, takargat, teker
get, csavargat \ ápolgat, beszélget (reciprocum jelentésével), csókol
gat, dörgölget Ny. 111:178, felelget, irkálgatás 111:356, járkálgat
Mer. Dun. 1:55, kapálgat, lakálgat Ny. IV:239, nézelget III;3&>
szörpölget, szurkálgatás 111:359, törölget, találgat (conativ jelentés
sel), vizsgálgat; késziilget, tanulgat; nehezülget Gyulai j izenget,
köszönget \ kérdezget, példázgat \ halászgat Gyulai, vadászgat {ol
vasgat, rakosgat; rebesget, v. ö. rebeg \ áztatgat Kaz. c. 130, siratgat,
mutatgat; szaggatgat N. 11:167 | aprítgat o. 385, simítgat, tisztítgat,
öblítget, fordítgat, készítget; Á.eskxü&p^kevesítgeté a Tartarusz orszá
gát Kaz. 1:362; tanítgat Kaz. Berzs. 189; visítgat Kaz. lev, 15 |
halasztgat, meresztget; élesztgeté virágait Jókai Népv. I L 8 ; .ón
impertinenciának nézem vendégemet marasztgatni Kaz. Berzs.
185 | tekintget, kacsintgat.
•
:-. '• )
A í-végű alapszók ilyenkor különféle rövidítéseket is szenvednek : 1. aí-végűekből mutat-gat h. mutogat, fitat-gat h. fitogat,
hullat-gat h. hullogat, áztat-gat h. áztogat Kr., siratgat h. sirogat
Ny. 11:421 | 2. ít, rég. ojt, ej'í-végüekből: simojtgat, simítgat h.
simogat, tisztít: tisztogat, aprít: aprogat, puhít: puhogat (Balaton
mell.), öblít: öblöget, borít: borogat, hasít: hasogat, szárít: száro?
gat, terít: tereget, feszít: feszéget; hurít: hurogat; említ: emiégét/;
fenyít: fenyeget; szépít: szépéget;? lapít: a gyermek, fejét megr
lapogatta, Belényesi Kar. én. 125, 127; ? enyhít: enyéget; — még
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további rövidítéssel van hasogat h. hasgat (p. Abonyi, A. mi nót.
11:101), *szakojt-gat *szakogat h. szaggat • v. ö. a 3. pontot; — az
o-gat é-get hangja az alapszó mai i hangjához alkalmazkodik
néhol a népnyelvben : tisztít: tisztigat, Veszprém ; hasít : hasigat
'N. 11:275; terít : teriget Ny. V:89 | 3. ászt es^í-végűekből: halaszt
gat h. halászgat stb. főleg a népies kiejtésbt-n; terjeszget Kónyi,
Ábel h. 97, éleszget Kármán, Fanni L. stb.; aztán az sz is elvész:
halaszt: halogat, választ: válogat, tapaszt: tapogat, borzaszt: borzogat, virraszt: virrogat Sí. Kaz. Berzs. 126. ébreszt: ébréget Tel.
ev. 32, Sí., ereszt: ereget, terjeszt: tereget Csokonai; riaszt: riogat;
— további összerántással: *akaszt-gat *akogat h. aggat, fakaszt:
faggat, lyukaszt: lyuggat, ragaszt: raggat; nyegget ? | 4. nt-végtíekből: tekint-get h. tekinget, kacsint: kacsingat, kacsongat,
orront: orrongat MNy. VL343, kurjant: kurjongat, s ezeknek
analógiájába átmenve borzogat (*borzasztgat) mellett is dívik bor
zongat;— tovább rövidülve van kurjong at mellett kurjogat (Du
nán túl), pillantgat h. pillogat SK., A. 111:235, rézzentgct h. rézzéget, liórpentget h. hörpöget, szörpentget h. szörpöget; végre *nyakont-gat: *nyakogat h. nyaggat (ezen föltevés mellett nem volna
szükség a Budenztől föltételezett *nyakojt igére; a *nyakont alap
szóra nézve v. ö. a meglevő nyakint igét).
N ó v i a l a p s z ó v á 1 (1. Al-deverb. képzések Ny. VI: 193):
elöget, igazgat, édesget, ékésget, csinosgat, hímésget, üresget (tszó
Ball.); kar aggat Ball.; bátorgat Dank. ; hamargat Biró Mból Kr.;
egyenget, bizongat, istenget Ny. IX:478; vereséggel illeték osztán
haza szégyengeték PG. mes. 57 ; közelget; szelédgeti a lovat Com.'
jan. 88. — I n d u l a t s z ó f é l é k b ő l : óbé-gat; mió-gat ,nyávog'; tüllü-get Ny. 11:563; kurráh-gat «Ellenőr» IX:484; nosza:
noszo-gat, az wmmögfeí-félékhez hasonult alakkal.
d) Nógytaguak háromtagú alapszótól: igazítgat, parancsol
gat, tatarozgat stb. | egyenesget Vitk. cod.
Némely igéknek a -(/aí-képzős alak mellett egyszerű, ^-képzős
alakjuk is van : p. bég : béget, bőg : bőget SK., búg : búgat, zúg :
zúgat (zúgatni kezdik, hogy ma-holnap papnak teszik. K. 478);
gágog : jajgat, pisszeg : pisszéget, tüsszög : tüsszöget, (ujjong : ujjongat) | tátog: tátogat,bólog'Kx.: bólogat,vonyogó (1. 18. sz.): vonogat,
enyeleg: enyelget ,trófálc Ny. IX:376. — Közelget mellé újabban
keletkezett közelég.
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Vannak más ilyen párok is, de az <at et végzetük mi veitető képző; igy mozog: mozgat, rezeg: rezget, csöng: csönget,
inog: ingat, zörög : zörget; lóg : lógat; sürög : sürget, *kerég: ker
get, bolyog : bolygat \ suhog : suhogat, kopog : kopogat, kótog : kótogat, kocog: kocogat \ nyomorog: nyomorgat, sanyarog: sanyargat,
háborog: háborgat, agyarog : agyargat stb.
81. <U.
Azelőtt -jt: ajojt, ajejt stb., ma áhít, áhít(at-os) ; alojt olajt,
később alít; v. ö. még hurít mellett huro(jt)gat, fenyít:
fenyé(jt)get. Megmaradtak óhajt sóhajt felejt (v. ö. feled) ; taszít is még
néhol taszajt Halász szerint Ny. IV:213. Elavult vellejt ,vesz' a
re'ü-tőből gyakorító l közbejöttével (»eg kicinded nugodalmnak
vtanna esmeg eg kicinded erőt velleythe», Nádor c. 359). — Más
kép fejlődött bocsajt: bocsát (v. ö. bocsánat, bocsánandó, búcsú, —
bulcsú: bulcsát HB.), és sirat, szeret stb. 1. 78. sz. Talán ugyanez
az -át lappang a rováték: hagyaték, fuját: fúvat, jelönét szerzet
nemzet stb. (1. Simonyi Tanúim.-ban 1:27): jelenet szerzet nemzetféle képzésekben, ha fölvesszük Budenzzel, hogy az <cat et név
képzőben mozzanatos képzést kell látnunk, mely mellett az igazi
névképző v (ildetv, kezdetv, hitves) elveszett.
Az -ít képzővel ma nem igen alakulnak új szók (minő pl.
vetít azaz projiciál a geometriai műnyelvben), de mozzanatos jelen
tése — különösen a még élő alapszavúakban — élénken érezhető.
a) E l ő a l a p s z ó v a l :
mer: merít; sí: sivít (v. ö. visít); nyom: nyomít^y.
1:222
(«Czifra bunda válla hegyét nyomítja, a sallangja lába fejét borítja»
pusztai dal, CzF.); szop: szopít székely; hagy: hagyít, hajít; told:
tódít; tosz: toszít, taszít; vág : vágít ebben: favágító Ny. VI:325,
VIL189; szól: szólít; vár: várit (várét Tsz., ién aztot hallottam,
hogy a Mikluósiók asszonya váriéit te rád MNy. V:161); von:
vonít a kutya, «hidegen vonítasz vállat» A. 11:161, elövonít vmit
PGL; huny : szöm-hunyítás Ny. VIIL85 | ? áll: beállít vhová ,belép,
megjelenik' ||
emelít PG.; ízelít Ny. IV:373; színelít o. 121 | takarít (taka
rító : nagy kendő 1:422), vakarít kaparít kuporít csavarít csikorít
tekerít; megkavarít Tsz.; zavarít turbulento PP., fölzavarít Gvad.
p. för. 23; sodorít Ny. 111:95; pödörít, pöndörít.
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b) E l a v u l t a l a p s z ó v a l :
hunyorít nyomorít sanyarít kanyarít vigyorit vicsorít ||
ásít fenyít menyit nyerít segít (segéd segédelém) sejdít 1. Bud.;
konyít Ny. 111:540; ? sandít bandsít (v. ö. sandái sanda, bandsal);
szundít, v. ö. szunnyad szunyókál; be-támít ,váratlan bemegy, Ny.
11:135, (ellenben jtámaszt' jelentésű, míveltető támít VIL125):
v. ö. támolyog tán-torog • el-tökít ,ellop' v. ö. ugyanolyan jelentés
sel eltökél, azaz eltesz, félretesz a té(sz) igéből; csatit lármáz
VI: 137 : v. ö. csataj, csataráz, csattog stb. J ? lombít a tűz Ny.
IX: 137; ? csahít: nicto SK.; kuhít MA.: v. ö. kuhant Sí. | hurít,
v. ö. hurogat, uszít | kukorít: egyet kukorékol, Dunán túl.
82. -nt.
Mozz. n~\-t: fogont-ozik K. 441, Ny. IV: 183; kacsont, köszön:
köszönt, oson: osont 1. Bud.; iront ós iron(t)gál: v. ö. iramodik,
irran ; boszont: v. ö. boszú. — V. ö. 84. sz.
83. <ánt ént.
A 69. sz. alatti <zá7i + t: ér: érént MA.; tet(szik) : *tetént:
teként(él MA.); illetént- és mondánt- Geleji Katonánál; segéd segít:
segeench meg Érd. 594 b | az őrségi nyelvjárásban : „fujánt: egyet
fuj, hujjánt: felkiált egyszer, p. lakodalmon, kurjant v. kurjant:
kiált* Ny. VIIL469. — V. ö. 85. sz.
84. <ant ent.
Az így végződő igék közül némelyik csak az -ní-képzös
-ont-végü szók nyíltabban ejtett alakja, így fogantyú = foganta
Ny. 11:93, v. ö. fogontozik, boszont: bosszant. De a nagyobb rósz
valószínűleg <.ánt áftí-képzős ige rövidítése; v. ö. kurjant és
kurjant.
Elő alapszóval: csíp: csippent, Abonyi, A mi nót. 11:127,
el-csippent «Havi Szemle» 1:154; s í : sivan Tsz.: sivant • hal: halantoz- Ny. 11:522.
Nem élő alapszóval: illan: illant; ussant SK. = osont;
iránt: biczeg Ny. 1:279, v. ö. irran 71. sz.; horkan: horkant,
Kálmány Vadvir. 207, a magyarnak elég egy horkantás Erd. köz
mond. : v. ö. horkol, hortyog; hörpent \ csillent jCsen', *csen-
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l-en-t ? | meg-illent: berühren, Kaz. műnk. 1.-338. 342 | ujjant Ny.
V:272 : v. ö. ujjong • suppant: csapint 11:89.
(Ezekkel nem tévesztendők össze az <an en-végií igéktől
-í képzővel származó míveltető igék, minők pattan : pattant, dur
ran ; durrant, böffen : ki-böffent; leheppen-t-i magát K.; dóílen-t:
félre billent MNy. VI:322; csubban-t: csubbot üt úszva o. 320).

85. <int.
Élénken érezhető momentán értékkel divik (legnagyobb
kiterjedéssel a székelységben), de csak újabb időben keletkezett,
még pedig — úgy látszik — három külömböző módon.
a) Némely igékben a régi <.ont végzet (82. sz.) újabb válto
zata, így kacsont: kacsint, osont: usint (kiusint Ny. VI:179),
boszont: boszint (így ejtik p. Veszprémben), * nyakont:
nyakint,
v. ö. *nyako(nt)gat: nyaggat 80. sz., *bólont: bólint, v. ö. *bólo(nt)gat. A hangváltozás ugyanaz volna, mint a szállong: szállingózik,
abroncs: abrincs, asszony: achscin (grádus: grádics, poczok :
poczik) stb. példákban. De lehet, hogy az idézett igék nem egy
szerű
ngváltozás útján keletkeztek, hanem csak a ^-pontbeliek
analóg ja alatt.
b) Másokban régibb <.ánt ént vagy <.ant ent végzet kép
viselője s ilyenkor <ání-ből keletkezhetett a szokott é :i változás
sal ; így lett a régi érént, teként igékből érint, tekint; így sorako
zik az őrségi fujánt mellé a székely fuvint K. 428, 439, N. 1:177.
így van továbbá kollant h. kollint MNy. VL335, toppant h. toppint
K. 441, kortyunt: kortyint, leggyent SK.: legyint, gyökkent: gyö
kint, lökként: lökint, Ment (? Kazinczynál a. m. illet) : Mint ,koppint' K., elsurran és elsuhan mellett elsurrint, elsuhint K.,
kuhant Sí. mellett kuhint Pósaházi, Matkó. — (Még a míveltető
<an-t en-t-fé\e igéknek is fejlődtek ilyen mellékalakjaik újabban;
így zuhan: *zuhan-t: zuhint SK., A. I I . ; suhan : suhint SK.; koczczan : kocczant: kocczint; csattan-t: csattint ; pattan-t:
pattint
BSzemle 1:189; koppan-t: koppint Üstökös 1874. aug.; komman-t: kommint; reccsent: réccsint Ny. IX:565 ; pécczent: pécczint o.
c) Végre némelyekben újabban a 81. számú mozz. <ít vég
zet helyébe lépett, még pedig a mozz. -nt <cánt ént <ant ent
végűek hatása által, vagyis az ít-végü igék fölvették az n hangot
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az -wí-végű mozz. igék jelentésben" rokonsága miatt. így a kuhint
ige talán kuhít-bó\ lett a kuhant analógiája miatt. így lett újabban
hagyít-ból hagyint, taszít: taszint, nyomít: nyomint (leniter, molliter premit Kr.; MNy. VL337; vmit kis nyomással illet, Három
szék, Ny. 111:373), vonít: vonint, várit: várint („várints ! — fele
let: várintok" Göcsej, Ny. 11:473 | emelít: emelint («felemelinté
magát az ágyból» Dugonics, Szer. 345); izel-ít: izelintő «Ellenőr»
XIIL237. sz. 3. 1.; vakarít: egy vakarintás BSzemle V:157; csavarít: csavarint Ny. IV:141 ; csikorít: csikorintom torqueo SK.
11:127; kavarít: kavarint A. 11:215; sodorit: sodorint «Fővárosi
Lapok* XVIL1341 ; pödörít: pödörint; tekerít: tekerint Ny.
VI:280. — (Az imént idézettek mintájára még míveltető -it végű
igék is átváltoztatták képzőjüket -int-ve, így térít •: térint, fordít :
fordint, hárít: hárint, fitít: fityintsd Ny. 111:181, kényszerít: kény
szerint már Matkónál, stb.; sőt denominativ igék i s : búsít: basint [busintóRj. IV:383], hibít: hibint Ny. IV:229 stb.).
így fejlődött nyelvünkben lassanként a különálló -int képző.
A következő példák közül lehet, hogy némelyek azelőtt szintén -ít
végzettel voltak használatosak, csakhogy erre nézve bizonyító
adatok nincsenek rendelkezésünkre, de a nagyobb rész a már
önállóvá fejlődött -int képző odaragasztásával keletkezett:
tap (Sí. említ egy régi tap ,csap' igét — ?): tapint \ halUnt, foghegygyei hallint K., MNy. VL330; verint Sí. ; csapini
SzD.; dobint K.; húz: huzint «huzincs kü az asztalfiát» Ny. VII;
köppinteni (köpni ?) székely, Ny. V.175; lépint gradior SK., lípint
Ny. I I . ; lopint már Matkónál Ny. 11:120; nyalint K. ; rázint
(«megrázintván kaczagányát» Fazekas, Ludas Matyi I . ; «megrázintá fejecskéjét*) Abonyi, A mi nót. IV:38; rázintás «Üstökös»
1874. aug.) | körmölint: körmöl egyet MNy. VL336; meg-szémélint
o. 341; bűzölint o. 319 ;forralint K. ; kotorint Ny. V:124 || n é v r
s z ó k t ó l : lappint ,lapjával üt' (v. ö. lapogat, lappogat: ütöget
vmely lapos tárgygyal Ny. IX:563), lábbint v. lábint ,lábával nyomint' MNy. VL397 (a második a lább-ani ige származéka is lehet)
le-kaszarint: leszel, p. kenyeret, Ny. 111:87, v. ö. kaczor: ágnyeső
görbe kés | el-gágintotta mayát a lúd K. 203.
Úgy látszik, hozzájárult e képző néhány nem-élő alapszó
hoz is, úgy hogy ezeknek végéről előbb egy-egy másféle képző
elmaradt s mintegy helyet engedett az új képzőnek ; így ill-ogat;
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Mint ,kortyant' K.; csikl-and: csiklint Ny, V.-181 ; kacz-ag : kacczintani „gyengén kaczagni, rövid kaczagás' Ny. 111:229.
Továbbképző szótagok mássalhangzója előtt elmarad az
<int t hangja: kacsin(t)gat, hajin(t)gál, ? kérin(t)csél K.
86. -tol.
Mozz. -t-\- gyak. -I: csevetöl Veszprémben a. m. cseveg;
lefetél, lafatol Tsz.: lefég, lepetyöl Ny. 11:92; r-óköl és rőkötöl Tsz.;
supátöl = supákol K. 425. | homályosabbak, de talán szintén ilyen
képzésüek: habatol Tsz., hebetel Ny. IV:330, hepedel 11:136; kaki
tól 1:279; letyetö azaz letyetöl IV:514; meszétől V:12; zakatol
IV:329, zökötöl stb. | szöszmötöl- IV:521, szoszmotol; kasmatol, piszmatol SK.; izmatíinyi azaz izmatolni Dunán túl stb. | csótolog
1. Bud. || léletélék: lélekzek Tsz.; neszetél v. neszlet: zajt csinál
MNy. VL342.
Kótolog és kótorog, kujtorog ; *tám-tol~og tántorog 1. Bud.;
h ány tor og hány torgat; kustorog Ny. 11:131: v. ö. kushad ; ? hen
tereg.
87. -tál.
Mozz. í-f-gyak. <ál: szab: szabitál Ny. 111:177; tapog: tapotál; kapar: kapirtyál a tyúk Pázm. pr. 175; kentefitél, *kentélfentél ? azaz keneget-feneget Ny. IV:520, SK.; kolotál (költ, koczog
a l ó ) Ny. IV:420; csahitál Tsz.; lómbitál Ny. 11:372; ? börbitél
V. 175 || fiaz : fiaztal Ehr.; nehéz : neheztel ?
IX. -p,

-b.

88. -p.
Tisztán kiváló alapszóval: hagy : hagyap ,köpf a nyelvemlé
kekben ; állap (állapot, -at, mív. állaptat, állapít) u. o., ma
továbbk. állapodik ; ülep főnév, talán képzővesztett származéka a
föltehető *ülep- igének, melyet ma ülepedik és ülepszik helyettesít
(újabb szótárainkban ülepül, ülepít, ülepeszt is található); hülepedik Tel. ev. 172, K. 730 | csempész talán a csen igétől.
Már nem élő alapszóktól: harap 1. Bud. | terped terpeszt úgy
látszik a terjed, tér igék rokona, terepéd(ik) SzD., s a *terep- igé
ből terepélyes v. terebélyes ós terepes vagy terebes (úgy látszik, ide
való a Terebes helynév is, mely mellett Terebe&d, Terebő is van,
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ez utóbbi tiszta igenév volna) | teleped(ik) telepít: v. ö. televény
föld | csillapod(ik) csillapsz(ik) csillapít: v. ö. csillaszt MNy.
VL320 | csilldmpol csillámpoz(ik) o. 219. a. m. csillámlik csillog \
csiápol Ny. V:180, talán *csi-ál-pol o. sí (sivít) igéből | csörömpöl:
v. ö. csörög, mozz. m-mel | szörpöl, hörpöl.
89. -hol, -böl.
A -p-nek lágyabb -b alakja leginkább a gyakorító -l és -ál
társaságában fordul elő; máskép ritkán: löcsbötöl Ny. 11:336,
a. m. lőcsből, löcsköl, locsol ; hörbötél a. m. hörpöl; túr: turbikol
SK. turbokol; ? bób-iskol a. m. bólogat, bó-kol \ terebélyes, terebes
1. 88. sz.; ? les-b-eteg: farkas, lupus, székely sz. Tsz.
K-bolböl képzővel: zürböl: szürcsöl, táj szó, v. ö. szörpöl;
zurbolSK., MNy. VL355; lőcsből NyK. 11:377 : locsol; sarából:
v. ö. sarval, 1. Bud.; „begy-bel-ék: böngy-öl-ék1' Ny. 11:171; *bugybol-ék: bugyborék, v. ö. bugyog, buggyan; tombol: v. ö. tom ,nyom,
töm', tomakodik ,tolakodik'; rombol, v. ö. romlik, romt: ront \
mozz. m-mel: zörömböl: zörög ; dorombol, dörömböl (doromb fn.),
v. ö. dorol ,dongf a légy, székely szó, dörög stb.: v. ö. csöröm
pöl 88.
90. -bál.
Nyír: nyirbál; ló-g ló-dúl: lóbál: kajdász, kajált kiált:
kiabál (talán csak újabban csatlakozott az itt tárgyalt igék analó
giához, v. ö. kajabajái Tasi Gáspárnál, kajál-bajál Zvonaricsnál Kr.
idézete szerint); sí, sík-at, sikkan, sikít: sikobál Ny. X . ; hin-tó
hin-ta: him-bál, -ódzik; ? fel-tambalodot: fellábadott, Dávid
Ferenczből id. Ny. VL358, támbálódni (fel) Tsz. : v. ö. föltámad,
betámít 81. sz. b) ; ? kaczimbálni: rángatni, húzkodni, Békésben és
Félegyházán Ny. *III:525, IV:559; csimbál csimbá(l)kol: v. ö.
csimpaszkodik; locsbá(l)kol: locskol, szatmári szó | e gyakorító -bál
végű igék mintájára van Dugonicsnál módosítva a (kaszab névszó
tól képzett) kaszabol ige ezzé: le-kaszabál Dugonics, Szer. 403 s
többször.

X. -h.
Többnyire gyakorító képzőkkel szövetkezve gyakorító igék
ben fordul elő, csak néhány szóban maradt fönn tisztán vagy más
mozzanatos képzővel folytatva.
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91. -k.
A csök- csuk buk (fődre bukka K. 92) igéket s a képzővesztett
nyak titok szitok névszókat (nyakint, nyaggat) 1. Bud. szót. : mozz.
továbbképzéssel csökken csukkan bukkan \ serken, serked v. ö.
serény sürög stb. | rí, rív-: rikkan, mív. rikkat SK., ríkat; sí, sív- :
sikkan, sikolt, sikít, síkat \ hortyog : horkol, horkan \ rogy: rokkan
Bud. | mozz. <.at képzővel: reszket *réz-ket, v. ö. rezeg rétdül,
viszket?: Dunán túl részked viszked \ pirkad: pirosodik, pirkál:
pirít | szakad szakasz szakaszt szakít szaggat | porzsol, pörgői: pör
köl; el-pörkent a hajdina MNy. V.-163.
92. -dok -dók -dék.
Gy. d+m. k. — Elavult s ma továbbképzés nélkül nem
használt igék : esdekem SK., esdekve még A. 11:341; érdeknie kezdik
BB. 192; hozzá faldok Gyöngy. 11:21, «ismét régi okádását faldokja" Matkó, GKat.; jövdök-ni szintén GKat. (Ny. 111:499);
öldök: öldökend M. 21, ember-öldökések M. 43, öldöktet Döbr. c. | ?
nyomdokóra egy gyermekversben Pap palócz népk. 146.
93. -dokol -dököl -dékél.
Mindenekelőtt mint az előbbi -rZo/c-végűek újabb szárma
zékai lépnek föl: esdekel érdékél faldokol (Ny. V:255) öldököl. —
Egyebek talán ezeknek mintájára egyszerre a -dokol képzőt vették
föl: neldecles Nyelvemléktár II:IX.; haldokol (haldoklik Ny.
111:228); fuldokol; tündököl; ondokol: nyugtalankodik, Hótfalu,
Ny. V:377: onszol, unszol ?; hajdokol: hajlogatni magát MNy.
VI:329; búdokol Ny. 111:355; nyildokol Vör. 1:62, 11:418; bukdokol SzD.; sérdekel Sí.
*
94. -kol -köl.
M. k + gj.l; gyakorító igék képzésére szolgál: tudakol,
nyomkol, tosz : tuszkol, jár : járkol Ny. IV:372, rí : riakol, N. 1:53;
tapikol Ny. 111:565 | titkol 1. B u d . ; pörköl v. ö. pörken, perzsel;
burkol: v. ö. burít, borít; bókol: v. ö. bólogat, bóbiskol; zavukol
Tsz. v. ö. zavar j hangutánzók : dávorikol Ny. 111:564: v. ö. dávorog IV:66 ; csubokol: csubbol MNy. VL320; tüszköl: tüsszög ; hor
kol : hortyog, v. ö. horkan; bulikol \ ? zöcsköl, röcskÖl SK. | ? vezekel,
bandukol Abonyi, A mi nót. IV: 174 | zihá(l)kol Ny. IV:379, csim-
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bá(l)kol, locsbá(l)kol: 1. 90. sz.; * sikál-kol: sikánkol , csuszkái*
SK. | pipákol Belényesi kar. ének 101, u. a. BSzemle 111:176 |
habzsikol SK.: v. ö. habzsol; tapsikol: v. ö. tapsol; bóbiskol ,bólo
gat' 89. sz.; dömösköl, dömöcsköl, dömöszköl Bud. 230; töcsköl
(*tömöcsköl?) Ny. IV:328, V:570; mérecskönyi azaz mérecskel/ni,
Bakony vid., ész-méricskelés Dug.; tör, dörgöl, dörzsöl: döröcsköl
jösszezúz, gyúr, töm* SzD.; lopocskol Balásfinál Ny. 111:405 ;
lubicskol, lubiczkol, = habaczkol Gvad.; türüczköl Ny. IV:560;
kepiczkel, lipiczkel SK. | pöfékel AL. 248; szuny akol Ny. IV:446 ;
supákol K.; toporzékol: v. ö. toborzó; turbékol \ bilinkel: billegve
jár MNy. VI:319; nyulánkol *nyulál-kol ? | budákol K. 4 1 7 : *búdál-kol ?
Továbbképzések:
hánykol-ódik, leskel-ődik ,• csapkol-ódik Ny. 11:474; kóstaukolaudik azaz kóstolkol-ódik, Ny. |
-kol-ál h. -kor-ál: úszkorál (Kr.), csuszkorál (SK.), mászkorál
Ny. 1:378 ; mászkirál 11:468; iszkurál Tsz.; sütkörél MNy. VL348 |
-kol-ász h. -kor-ász: sütköréz Tsz.; futkorász Brassai; hajku
rász Ny. 11:369 : fűtykörésznek a madarak SzD.
95. -kál -kél.
A -gat -get után legelevenebb gyakorító képzőnk:
Leginkább egytagú igékhez járul: tökél a té(sz) igétől; sikál
1. Bud. | járkál, irkál (firkál; belőlük elvonva irka-firka), turkál,
szurkál; nyirkai MNy. V:82; mérkél Kisf. Sán. bold. szer. 147.
dal | nyúlkál AL. 185, «Ellenőr» IX:251. sz. | bujkál; vájkál; fujkál Gogol beszélyei 31 (innen jujkás), fúkál Belényesi kar. ének
71 | nézkél-ödikN. 1:507; úszkál, csuszkái, mászkál \ véskél F . ue.
47, áskál F . ue. 47, Kisf. S., eskél SzD. || kókál Ny. 1:280, v. ö.
költ, kollant stb.; kurkál Ny. 111:181 ; fitykél V:380; péskél || riká
csol *rí-kál-csol ||
Kéttagú igéktől: evezkél Ny. V:379 ; botol-: botorkál \ sánti(t)kál, sandi(t)kál Tsz., kandi(l)kál ? ; szundi(t)kál Ny. 11:189,
Abafy tréf. népd. 85 | szunyókál, czirókál N. 1:427; v. ö. czirógat,
elvonva belőle: cziróka | matikál Tsz. v. ö. matat, motoz; ? móczikálNy. 111:182; danikál: danol MNy. VL321; penczikél: cubo,
jaceo, mollitor SK. = penczél- | szapirkál Ny. IV:378; szaporá-ből,
v. ö. kapargál h. kapirgál.
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Irocskálás Thewrewk J. nykincsek 3 5 ; lapocskái Ny. 111:556;
kukucskál Abafy tréf. népd. 78 = kukucsál) dugucskál Ny. 11:181;
— a többi mind i hanggal: vájicskál Sí.; fujicskál Ny. 111:178;
szopicskál 11:277; tapicskálK. 393; kapricskál Ny. IV:142 (máskép
keletkezett faricskal = faracskál, hangátvetóssel ebből: farag
csál) || eviczkél: v. ö. evez; epeczkél SK.; tepeczkél Ny. 11:358;
bóczikál 1:424: v. ö. bódáz ; ránczigál h. is ránczikál SK. || turbikál, v. ö. turbikol, turbokol.
Továbbképzések: -kál-ol h. -káról: sikárol Gvad. EP. 1:1,
v. ö. sikál, sikáll \ -kál-oz h. -károz: futkároz; sütkérez- Tsz.;
nevetkér-ez Ny. IV:521.
96. -kod, -kéd, -kód.
Csap-kod, kap-kod, csip-kéd, nyom-kod; töm-köd Borsszem
Jankó 480:2. — Cselekéd-ik veszekéd-ik verekéd ik stb. inkább a
visszaható -kod-ik -kéd-ik (*er. -kód-ik -kőd-ik) képzővel magya
rázhatók.
97. -kos.
Úgy látszik, csak a futkos szóban.
98. -koz.
Fut-koz; átkoz *áld-koz ; ? szitkoz-ódik *szid-koz-ód-ik ; tuda
kozódik), tudakozd A. 11:123.
99. -kász, kész.
Tur-kász = tur-kál; kurkász : v. ö. kurkál;
fü(r)tet Ny. IV':330, firtat o. 425; ? csürkész K.

fürkész : v. ö.

100. -kotál.
Mozz.fc+ mozz. í + gyak. -ál: jár-kotál: járkál; ví-kotál-ódós víkotol,veszekedik' Tsz., K. 464 «ne sokat vikotálódj» | szirkotál Tsz.; szérkétél Ny. IV: 121.
X. -I.
Kétféle alakban fordul elő, t. i. erősítve (talán vmi lappangó
képzővel) -11, és a mozz. í-veZ bővítve -It.
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101. <aü ell.
Fú : fuvall, fuall M,; rí: rivall, meg-rivallik Matkónál Ny.
1:166; sí: sivall Tsz., «Duka Jancsi megsivaüa: várj meg nagy
ajakú czafra» K. 9 1 ; sir : sirall- Tsz.; szív : szivallás GKat. Corp.
gram. 328; lő: lövel, lövell • súg: sugall; fog: fogall NyK.
11:467; szök-ell; ? nézett ,aspectat, inspectat', meg-n. ,perspeculatur c | Euffinus, hogy fejét fősőllené, éré meg-nyuzallani fejét a
fősőnek foga Lép. hal. 31 | emel 1. Bud.
102. -It.
Ezt a képzőt látja Budenz a kiált, rikolt, sikolt, süvölt (sí ?
v. ö. sütyőt Ny. 111:181), üvölt igékben.
SIMONYI Z S I G M O N D .

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVII.

5

MAGYAR ELEMEK A DÉLI SZLÁV
NYELVEKBEN.
I. A nyelveknek egymásra való hatása nem történik mindig
egyoldalúlag. A népeknek azon szoros érintkezése, melyet minden
nyelvbeli kölcsönvétel feltételez, már eleve is természetessé teszi,
hogy egy műveltségben aránylag hátramaradott nép is gyakorol
hat bizonyos viszonos ellenhatást a népre és nyelvére, melytől
műveltsége első elemeit s kultúrszavait elsajátította. De külö
nösen áll ez az eset, ha a szellemileg befolyásolt népnek vannak
egyes nemzeti, sajátos ügyességei, melyek tekintetében a reá
hatást gyakorló fölött kitűnik, vagy — a mi szintén gyakori —
ha politikai és társadalmi viszonyai helyezik emennek föléje.
Az orosz általában nagy mértékben szolgáltatott jövevényszókat
az altáji nyelveknek; a magyart kivéve, minden ugor nyelvben
kimutathatók elemei s a tatár nyelvek jó része is megőrizte az e
népek között lezajlott százados súrlódások nyomait. Azonban félre
ismerhetetlenül mutatkozik az ellenkező irányú kölcsönzési befolyás
is azon számos török átvett szóban, mely az orosz nyelv szókin
csében található s egyes szólásokban, melyeknek mást, mint ugor
eredetet aligha tulajdoníthatunk, (minő pl. az, hogy a szlávos
HM£IO «habeo» helyett az y MeHs eert, finn „minulla on"-íé\e
kifejezésmód van használatban). Még nagyobb arányban tűnik
elénk e viszonos kölcsönzési áramlat a szláv s altáji nyelvcsopor
tok két más tagja, a szerb (úgyszintén bolgár) és oszmán török
nyelvek között. A déli szlávság sok tekintetben volt közvetítője
az európai törökségnek a nyugati műveltséggel s nem egy szava
került épen amannak révén nyelvébe; de ezekkel ellentétben
százakra rúg azon déli-szláv kölcsönszók száma, melyek a törökségből jutottak oda emennek nem magasabb szellemi fejlettsége,
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hanem politikai és társadalmi fensőbbsége következtében. Ilyen
kölcsönös egymásra hatás tényét lehet megállapítanunk a magyar
és szláv nyelvek viszonyában is. Eddigelé ha nem is teljesen
^kielégitöleg, de mindenesetre méltatva volt e viszony kérdésének
azon része, mely a szláv nyelveknek a magyarra irányúit hatá
sára vonatkozik; beható nyomozások alapján kitűnt, hogy az
európai czivilizáczió megismertetésében a déli szlávság volt első
mesterünk. De egyáltalában nem irányúit a figyelem a kérdés
nek másik részére, hogy t. i. vájjon azon évezredes együttlét, mely
e két faj történetét együvé fűzi, s melynek folyamában a magyar
ság a mellett, hogy állandóan az uralkodó elemet képezte, egyes
kultúrai tényekben pl. mezőgazdaságban s némely iparágban felül is
múlta mestereit — vájjon nem hagyta-e ez meg a maga nyomát a
szlávság nyelvében is, nem találhatók-e benne magyar eredetű
elemek ? Pedig e kérdés korántsem jelentéktelenebb az előbbinél;
mert ha elfogadjuk bizonyos kritériumok döntő erejét a nyelvbeli
hatások nagyságának megítélésében, úgy van okunk, melynek
alapján vélhetjük, hogy a magyarság hatása, ha nem is nagyobb,
de legalább nem sokkal is csekélyebb fokú a szlárságénál. Ez t. i.
azon tény, hogy míg a magyarban összesen csakis egy igét bizo
nyíthatunk kétségtelenül szláv eredetűnek, addig csak a déli-szláv
nyelvek szókincsében 14 ige és 3 kötőszó fordul elő, melyeknek ma
gyar részről való származása elvitázhatatlan — mi elég nyomós
körülmény, hogy egy másiknak erejét, mely szerint a magyarból
átment szavak csak harmadrésznyi számát teszik ki a szláv kölcsönszóknak, ellensúlyozhassa.
De bármily kevéssé is volt méltányolva a feladatnak ezen
része, nem mondhatjuk, hogy minden előmunkálat nélkül állunk.
Legalább ilyenekűl tekinthetjük a szláv-magyar egyezéseknek
mindazon összeállításait, melyeket a szláv hatás kutatói is kútforrásaikul vallanak, s melyek nem tekintve a szempontra, hogy
sok esetben a magyar is lehet kölcsönadó fél, általában oly kriti
kátlanul járnak el a gyűjtött anyag feldolgozásában, hogy a
magyar hatás vizsgálója is haszonnal tanulmányozhatja. Már
Verancsicsnál is •— ki tudvalevőleg 1595-ben megjelent szótárá
nak függelékében korához képest csodálatosan kevés hibával
állította össze dalmát-magyar egyeztetéseit — több hasznavehető
adatot találunk tárgyunkra nézve. Ott leljük már meg a magyar
5*
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beteg, bírság, kép, kutya, lopó, ország, rovás, sátor, város megfelelő
szláv kölcsönszavait. Már sokkal kevésbé jelentősek a debreczeni
grammatika és Gyarmathi gyűjteményei, de annál inkább kieme
lendő mint hálás forrás Dankovszky, kinek czélunkhoz képest
éppen hibája vált jelességévé, a mennyiben figyelmét nehezen
kerülhette ki magyar szó, melyre a «slavica primitiva» bélyegét
rá süthette s így még a legvilágosabban magyar eredetű szó
mellé (pl. bánt-, enged-, viraszt-J sem mulasztotta el a megfelelő
— véleménye szerint eredetibb — szláv alakot oda tenni. Nem
így Leschka, ki jóval előbb megírt Elenchus-ában kora nyelvtu
dományi viszonyaihoz képest megemlítésre méltó tiszta felfogás
sal lép elénk a nyelvek egymásra való hatását és a kölcsönszók
természetét illetőleg. 0 sem ment ugyan a tévedésektől, s mint a
részletes tárgyalásból kitűnik, éppen ezeknek vettük kiváló hasz
nát; de hogy általában mily helyes elveket vall, jellemzőn mu
tatja azon nézete, melyet műve védelmében a debreczeni gram
matika ellen hoz fel; a «testrészek»-ről szólva ugyanis kimondja,
hogy «In hisce nullum est peregrinum, quia haec omnia iam in
Scythia habuerunt maiores Magyarorum; sed simul ac artibus,
opificiis et oeconomiae semet dediderunt, illico ab aliis gentibus,
a quibus artes, opificia atque oeconomiam didicerunt, vocabula
etiam ad susceptum hoc vei illud negotium pertinentia acceptarunt, genioque linguaB suse accomodarunt». — A déli szláv
nyelvekben előforduló magyar elemekkel érdemlegesen csak is
egy munka foglalkozik^ Miklosich «Die Fremdwörter in den slawischen Sprachen» czímű értekezése (Denkschriften der Kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften in Wien, philosophisch-historische
Classe XV. köt.), melyben a legkülönfélébb eredetű szláv kölcsön
szók sorában több magyar származásút is felvett. De ezen mű is,
a mellett, hogy alig öleli fel tárgyalása keretébe az átment magyar
szókincs felényi részét is, mint Budenz ismertetéséből (Ny. Közi. VI.
299.) kitűnik, sok tévedést tartalmaz, úgy hogy a kérdésnek újból
való felvetését s magyar szempontból történő önálló vizsgálását
egyáltalában nem tehette fölöslegessé.
II. A kölcsönvételeknek egyik legtanulságosabb oldalát teszik
a rajtuk mutatkozó hangváltozások. Érdekesek a kölcsönvevő
nyelvre, melynek hangtani természetét legvilágosabban bizonyít
hatják ; de érdekesek a kölcsönadóra is, melynek gyakran értékes
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maradványait, teljesebb alakjait őrizik meg. A szláv kölcsönszók
terén is vizsgálni fogjuk tehát mindenelőtt, minő hangalakok
állanak szemben a megfelelő magyar szavaknak s mit lehet azok
ból a régiség hagyományának tartani. A rendszeres tárgyalás szem
pontjából itt lesz egyúttal helyén tekintet alá venni a jelentós és
szóképzés körében felmerülő változásokat is s kiemelni az azokon
•észlelhető régiség nyomait — A hangváltozásokat illetőleg követ
kező esetek érdemelnek kiválóbb említést:
A. S z ó k e z d ő h többnyire elesik; így lesz: hadnagy: adnád',
halász : alas, háló: alov, hajma: alma, hám: am, hant: anta, hordó:
ardov, harmincz: armicija, haszon: ásna, huszár: usar || hegedű:
egedé, hintó : intov. Ugyanily eljárást tapasztalunk más idegen
nyelvekkel szemben is, így pl. az oszmanli yazine, hejvan, yaber,
hamal, hambar, hangár, yarafj szavaknak a szerbben az^na, ajvan,
aber,. amál, ambar, an^ar, arac alakok felelnek meg. — De nem
kevésbé gyakori a szókezdő /i-nak megmaradása i s ; így a fentebbi
példák közül is előfordulnak: hordov, harmicija, hasna, halov,
hegede, hintov ; ezeken kivül: harcz : harc, herczeg : herceg.
Szókezdő k t'-vé változik e szókban: kába: serb t'aba és kard :
szerb {orda. Az ilyféle hangváltoztatás szintén kimutatható több
példában i s ; így az oszmanli kitab, kejf> köprü, kesse, kébe szavak
is a szerbben titap, t'ef, hiprija, t'esa, {ebe alakot öltöttek.
A déli szláv nyelvek hangbeli természetével össze nem férő
szókezdő/az átment magyar szókban v-ie változott: -féle: vela,
fertály : vertal, font: vnnta. Erre is találunk jó számú analógiát;
török faide a szerbben vajda, olasz fazzolo : vat'el, német feldscher,
fdhnrich, freieorps: velcer, venrik, vrajkor (Nyelvőr X, 388.).
Szókezdő magánhangzó elé ;'van toldva e kölcsönszókban:
jezero : ezer, jarek : árok ésjapa: apa. Zártabb hang van az oproda:
apród, nyíltabb az ardov: hordó szláv szavakban, viszonyítva a
köznyelvi magyar alakhoz. Magashang mélyhangba csapott által
ez esetben: arnevi: ernyő. — A kezdőhang elisiójának érdekes
példája az ószlovén rusag: ország, HB.-beli uruszég. Efféle tüne
mény — különösen r hang előtt — nem éppen ritka a déli szlávságban ; ilyen a remeta szó : v. ö. gör. ipir)pinf}<;; horv. recin ohr-.
gehánge: v. ö. olasz orecchino ; horv. red heres: v. ö. olasz eredé ;
ószerb revitb v. ö. gör. kpé$w$0Q (1. Miki. Fremdw. 121.).
B. A s z ó k ö z é p i mássalhangzóváltozások közt érdekes a
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magyar í'-nek c-vó és d-vé változása ezekben : facuk: fattyú, kuce :
kutya, pacolat: patyolat || konda : konty. Jésítetlen t áll vele szem
ben e szlovén alakban: fotiv: fattyú. — Magyar ?í-nek n felel meg,
kor manói: kormányos, v. ö. kormán; kasarna: kaszárnya. — v
mutatkozik / helyett: provonta: prófont; j h helyett: mijol:
műhely. — Közbeszúrást tapasztalunk ez adatokban: ariov: ásó
és tolnáé : tanács.
Nagyobb számban találkoznak a szóközépi magánhangzó
változások. A köznyelvi magyar hangzáshoz képest a) z á r t a b b
vocalisuak, még pedig a helyett o-val valókezek: fotiv: fattyú,
korda, {orda: kard || iilbok: silbak | inoi, virostuvati, parlog. —
á helyett o: radoi: ráadás.— o helyett u: bussia: bosszú, cunta:
csont, durunga: dorong, gumb: gomb, iura, sura: sor, iunka, iunkai, tutl'av : totyó |[ dbput.: gyapot, orgunai: orgonás, iipui: sípos,
satura : szatyor. — e helyett i: bir : bér, bileg : bélyeg, v. ö. belega,
kip : kép, rif: réf, röf, ritei : rétes || d'umbir: gyömbér; mertik :
mérték; taúir: tányér, tindir: tündér, tocir: tőcsér. — b) N y í l 
t a b b hangzót látunk a következőkben : o helyett a : kapov : kopó,
tarán : torony, funtai: fontos, cukar, sarampov. — i helyett e:
heus: hiúz. — c) Egyéb változások, jelesen a szlávnak alkalmat
lan magy. ö, ü fölváltása: e helyett a, o : talek telek, mijol műhely;
é helyett (illetőleg ö, o helyett) u: mertük mérték (mértök), surduk,
szurdék (szurdok); o, u helyett e : hasén haszon, jarek árok, feletar
fullajtár; — ö helyett e: bed enhöáöny, terkul' törköly; ö, ü helyett
u: birui bérös (béres), gudura gödör, menüi ménös (ménes), terkul'
törköly, sursabov szűrszabó ; ö h. i: siraj sőre ; ó'h. o : tocir tőcsér;
ü h. i: tindir tündér, üzer füzér. — d) magánhangzó van közbe
szúrva e szlovén szóban tolovaj.' tolvaj (v. ö. doloman és tör. dolman, orosz golova és glava : fej).
C. Kiválóan tanulságosak azon hangalakulások, melyek a
szlávba átment magyar kölcsönvételek v é g s ő s z ó t a g j a i n tör
ténnek. Sok mássalhangzón végződő névszót a szláv főnevek ana
lógiájára szóvégi a hanggal találunk megtoldva, így : hant: antat
bakkancs: bakkanca, bélyeg: belega, konty: konda, kenőcs: kenaca
sor : sura, fiók : fióka, perecz : pereca, harmincz : harmica, prófont:
provonta, bitang: bitanga, kincs: kinca, csont, cunta, palaczk:
palacka, dorong: durunga, kard : korda, apród: oproda, font: funta,
gödör: gudura, taraczk: taracka. Valószínűleg más eredetű vég-

MAGYAR ELEMEK A D É L I SZLÁV NYELVEKBEN.

71

hang és pedig a magyar egyes-számi 3. személy ragja van ezen
köl csönsz ókban : fara : hajófara, sara: csizmaszára és ásna: v. ö.
hasén. Más véghanggal mutatkoznak ezek : sarké : sark, rojte : rojt
és jezero: ezer. Sajátszerű változáson ment át e szó cukal' (gen.
cukla, adj. cuklaiv) : csukló.
Egyéb mássalhangzó-változások a szóvégen: g helyett k:
verak : virág; birsak: bírság; c helyett d: elold': gyolcs és kinduriti: ékesíteni, ebből kinca ; v helyett l: sabol v. ö. sabov; s
helyett z: derez : deres. A végső hangelem elkoptatása látszik e
szókban calar: csalárd, maj: majd. — Szóvégi hosszú hangzóval
bíró magyar szó legtöbbnyire v mássalhangzóval bővített alakban
szerepel a déli szlávságban; i g y a magy. -ó = szláv -ov: alov:
háló, asov : ásó, cakov : csákó, birov: bíró, éatlov : csatló, dakov :
dákó, kankov: kankó, kapov : kopó, korsov: korsó, latov: látó,
lopov : lopó, logov: lógó, sajtov : sajtó, sorompov : sorompó, sabov :
szabó; de csomó: com. — Magy. -ő = szláv -evo: mezevo: mező;
-ő helyett -evi : arnevi: ernyő; -o h. -ov: merov : mérő, meredov:
mereggyő, merettyű ; de keszkenő : keskene. — Magy. ?i-nak meg
felel szláv -ov és -iv ezekben: valov: válú ós fotiv: fattyú;
azonban az elvárható egeduv helyett van hegedd és egedé : hegedű;
de hegedűs: egedus.
Tapasztaljuk ezen v-íéle járulékmássalhangzót még némely
oly magyar kölcsönszók végén is, melyek ugyan a mai magyar
nyelv egész területén csak rövid véghangzóval ejtetnek; de nyelv
emlékeink tanúságai s a szófejtés követelményei szerint régebben
okvetetlenül hosszúval hangzottak, ilyenek tutíav : stumpfsinnig
v. ö. tunya; santav: sánta; gingav : tráge, v. ö. gyenge. Analóg
ezekkel e szó is : siraj sőre, mely más alakulatot mutat, mint egyéb
hasonló végű szavak, milyenek seka: cseke, sekély és kecela :
keczele.
Az igék általában az -ovati képzővel alakulnak s a jelenidő
1. személyében -ujem-nek hangzanak pl. áld: aldovati, aldujem;
bánt: bantovati, bantujem. Mint érdekes továbbképzések emelhe
tők ki még : Jacuk : fattyú ; kucak : kutya; sorak : sor, v. ö. fotiv,
kuce, sura alakjaikat és ajduk, hajdú; továbbá; hamisija : hamis
ság, bussia : bosszú és armicija : harminczadhivatal, melyeknek
megfelelő magyar szavaik csak is ily alakban fordulnak elő.
J e l e n t é s v á l t o z á s o k a t illetőleg kétféle tüneményt
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tapasztalhatunk a magyar-szláv kölcsönvételekben. 1. Teljes jelen
tés-változást, még pedig a fogalom-együttjárás, metonymia utján,
ilyenek: gingav «tráge» Pop. és Wesz.; de még Jambressichnél
«tener, debilis», v. ö. m. gyenge • tunav «stumpfsinnig, blöd» v. ö.
m. tunya (analóg e jelentésfejlődéssel az észt togu-é, melynek értel
me : tráge, schláfrig, e i n f á l t i g Bud. MUSz. 224.); calov Mikalja
szótárában (1649) «dolosus»-szal van visszaadva, de m á r a szerb
talov, horv. calov «dummkopf» jelentéssel birnak; a régi irók lopó :
dieb szava csak e főnévi származékokban lopovstvo, lopovluk, lopovstina jelent «dieberei»-t, egyébként csak «schurke, «schelm» értel
mű || beteg már a régibb szótárakban is «infirmitas, morbus»
siókkal van fordítva, tehát eredetibb konkrét jelentése abstrakttá
vált || a magy. bosszú a szl. bnssia-ban «insidise» jelentését vette
fel, míg vár a talán eredetibb «turris»-t tartotta fönn. 2. Bészleges
jelentésváltozást a fogalomkör megszorítása alapján ; ilyenek: com
«ein páckehen tabak» Wesz. v. ö. csomó; copor csak «grex porcorum,» de pl. PP. szerint tsoport «rotte, versammlung,» s ezenkí
vül : «erdscholle». Ilyenek továbbá engeduvati «concedere» Jambr.,
míg a szerbben csak «laxare» (Miki. Fremd. 86.); jara specialiter «hintertheil des schiffes» Pop. Wesz.; fióka csak is ((asz
talfiók*) ; juntái: flachs, der pfundweise verkauft wird Pop. Wesz.
v. ö. m. fontos ; fizer «frontale» Jambr., v. ö. m. füzér; d'am szűkebb
körű, mint a m. gyám, a mennyiben csak «querholz am boden
grosser \vannen»> Pop.; anta : markhaufen, v. ö. m. hant', kenőcs
a szerb kenaca szóban kiválólag a «wagenschmiere»-t jelenti; kinc
a mai illirben <<schmuck, zier» Fii. Wesz.; de még Jambressichnél
»thesaurus»; sarké csupán türangel Wesz.; vagas : geleise Pop.,
v. ö. kerékvágás, vérak «alchemilla vulgárist) Pop., v. ö. virág.
íme azon változások, melyekkel a magyar eredetű kölcsönazók déli szláv alakjaikban elénk tűnnek. Ha ezek után végig
nézünk rajtuk s vizsgáljuk, mit lelut belőlük a magyar nyelvrógiség maradványának tartanunk, valóban megütközünk a csekély
eredményen, melyet észlelhetünk. Mert még több oly eset is, mely
látszólagosan ilyenre vall, jobban szemügyre véve, elveszti ebbeli
értékét. így volt többek között az a vélemény, hogy a szláv ov,
-ev végzet ezekben: sabov, birov, mezevo stb. megfelelne ugyanan
nak, mely a HB. uolov, a Bcod. és Mcod. elouek, utouak, egenlouek
alakjaiban mutatkozik (Nyőr. X, 99.); de ellene szól azon körűi-
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meny, hogy ilyen megfelelést találunk aránylag ujabb keltű ma
gyar kölcsönszókban is, melyek előbb sohasem hangzottak -or-val,
mint cakov csákó, dakov dákó, ringlov ringló, reine claude, sorompov sorompó, s ezenkívül, hogy -a, -e, végűek is nyerhetnek
ily alakot, mint turiav, santav, sunav, gingav. Az sem kétségtelen,
hogy a rusag adatban a HB. uruzag második it-ja maradt fenn,
mert a szókezdő hangzó elisióján kivűl lehetett akár metathesis
is, mely szerint rusag ebből vált: ursag; legalább erre is találunk
analógiát a déli szláv nyelvekben: szlov. raka «sepulcrum» = gót
árka, ófeln. archa, arche; ramen vehemens = ófeln. irmin magnus ;
rake rechen im flusse == középfeln. arch vorbereitung zum fischfange. (Miki. Fremdw. 121.) Önként következik ezekből a tanúi
ság, hogy a magyar kölcsönszók legnagyobb része aránylag csak
az utóbbi századok folyamában kerülhetett által a déli szlávságba;
•de hogy ama nyelv hatása már régibb időktől fogva történik, bizo
nyítja nemcsak azon körülmény, hogy néhány magyar kölcsönszó,
mint ur, varos, rusag már a régibb szláv nyelvemlékekben is elő
fordul, hanem néhány elavult kifejezés is, melyeknek egy része
még legrégibb történeti emlékeinkből sem mutatható ki, de mégis
a magyar szókincs egykori elemének bizonyul. Ilyenek alclov sacrificium, holocaustum Jambr.; latov aufseher bei der maut und
überfuhr Wesz.; lopov schurke Pop., fur Miki.; vagov art wiegemesser Pop., meredov fischhamen Fii. Ezek közöl a két első
(áldó, látó) legalább ily jelentésben nem fordul elő nyelvemlékeink
ben ; a lopó előfordul ugyan, de csak régibb Íróinknál, mig a vágó
ma csak ezen összetételben : vágó kés $ a meredő (? merétő) ezen má
saiban: mereggyö, merettyü. — A magyar nyelvtörténetben a magán
hangzók fejlődése a zártabb fokról a nyilt felé történik, ennélfogva
régibb hangállapot képviselőinek tekinthetők e zártabb hangzójú
alakok: hussia, rusag, gumó, sunka || dbput (v. Ö tör. japuk), sipus.
— oproda jj virostuvati, inos, parlog — gingav. Ilyenek e nyíltabbak
is: verak, heus (hiúz). — Eredetibb hosszú véghangzónak nyoma
van a következőkben: tuna.v, santav, gingav és siraj.
Dialektikus alakok : birhér, kip, ri/réf, rőf; rites, mijol || mertik,
tanir, dumbir, tocir \\ durung. — vápa vápa, láp; ma;: majd, kenaca: kenyőcs, alma: hajma, gingav genge, armicija: harmicz-,
bapka: batka.
III. A tényezőket, melyeknél fogva egyik népnek és nyelv-
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nek a másikra való hatása történik, legvilágosabban mutatják ki
azon főbb fogalomkörök, melyekbe kölcsönszavaik csoportosulnak
Tárgyalásunk anyagában ezeket a következőkép állithatjuk össze :
1. H á z i é s m e z ő g a z d a s á g i f o g a l m a k , még pedig a) a
talaj elnevezései: mező, tanya, telek, parlag || szurdék, kerékvágás,
gödör || láp, vápa, seke, sziget || lugas. — b) épület és részei:
kastély, szállás : meierhof, szoba, tár || sark, rostéig. — c) gazdasági
s egyéb állatnevek: marha, sőre, (birka),1) barna der gaul, kapó,
kutya, || ménes, csorda, csoport grex porcorum j| nyuszt, oroszlán,
hiúz || túzok, csóka, szarka, héja, (gém) || ikrás t. i. hal. — d) gaz
dasági növénynevek: virág, kóró, bokor || hagyma, lapú, Jutó, var
gánya. — ej gazdasággal foglalkozók : gazda, béres, csikós, csordás
—f) gazdasági eszközök : vágókéi, ásó, dorong, hordó, tölcsér, karika
abroncs, sajtó, törköly, válü, baglya || hintó, lógó (t. i. lógós ló), hám,
ernyő t. i. szekérernyő, kantár, rád, saráglya, csatló, kenőcs. — g)
házi eszközök : asztal, fiók, tükör, tányér, palaczk, korsó, bödöny, kép,
szatyor || vánkos, dunha. — h) öltözéknevek: keczele, keszkenő ||
kincs ékszer, füzér, rojt, gomb, szár csizmaszár || konty. — i) étel
nevek : paprikás, rétes, gánicza, perecz, (czipó).
2. T ö r v é n y k e z é s r e v o n a t k o z ó é s j o g f o g a l 
m a k : ú. m. a) törvénykezési terület: ország, vármegyet város,
sor uccza, határ || Erdély. — b) a törvény eszközlői: császár,
herczeg, úr || biró, esküdt || hajdú, (pandúr), hóhér, bakter, látó. —
c) a törvénykezés módjai: bánt, fegy, rendel, ment, enged, vall,
fundál || tanács. — d) törvénykező eszközök: harminczad, birság,
bér, bélyeg || sorompó, deres. — e) mórtékek : mérték, mérő, akó, •
meszely || font, fontos, rőf || hant határdomb || fertály, ezer. —
f) pénznemek: máriás, fillér, forint, batka.
3. H a d a k o , á s i f o g a l m a k és pedig aj hadiszemólyek:
hadnagy, kapitán,, káplár, huszár, baka || silbak, sipos, fullajtár. •—
b) hadi eszközök: kard, pallos, bárd, pajzs, taraczk, kartács, dob,
síp || csákó, bakkancs || prófunt. — c) hadihelyek és müveletek : vár,
sereg, kaszárnya || harcz, csata.
4. K e r e s k e d e l e m r e é s i p a r r a v o n a t k o z ó f o g a i *) A zárójelbe foglalt névszók azon szláv-magyar egyező szók
osztályába tartoznak, melyekre nézve nincsen kritériumunk, hogy melyik
a kölcsönadó fél s melyik az átvevő nyelv.
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m a k , m i n t álképviselői: kofa || mester, szabó, szürszabó, varga..
— b) tárgyai: gyapot, gyolcs, patyolat, bársony, karmazsin, pe
rem || gyöngy, zománcz || gyömbér, czukor \\ remek. — c) helye és
eszközei: vásár, műhely || szerszám, rovás, csomó || haszon, ráadás.
5. V í z i m ű s z e r e k és f o g l a l k o z á s : hajós, kormányos,
inas t. i. hajósinas, halász, sajkás || kerep |j kormány, fara || háló,
m,erettyií, komp.
6. T e s t i é s l e l k i á l l a p o t o k : betegség, kín || tunya,
totyó, (mamlasz), gyenge, kába || sánta, (ka,nkó) || ún, bosszú, hamis,,
bátor.
7. V a l l á s é s n é p h i t : áld, áldó, áldomás, tündér, báj,
óriás || barát, érsek, orgonás, remete.
8. Vegyesek, nevezetesen a) t e s t r é s z e k : csont, csukló. —
b) r o k o n s á g : apa, sógor, fattyú. — c) f o g l a l k o z á s : apród,
koldus, koldul, lopó, tolvaj, bicskás, bitang. — d) k ö t ő s z ó k é s
h a t á r o z ó : bátor, bár, bezzeg, majd.
IV. A k ö l c s ö n s z a v a k f e l o s z t á s á t illetőleg legter
mészetesebb alapúi kinálkoznak azon kritériumok, melyeknél
fogva azok eredetibb hovátartozósága eldönthetővé válik. Ezek
szerint négy fő osztályba sorozhatjuk a déli szlávságba átment ma
gyar szókat : A) Vannak u g o r e r e d e t ű m a g y a r s z ó k , az
az olyanok, melyeknek magyarsága kétségtelen, amennyiben még
megfelelő másaik a rokon nyelvekben is kimutathatók. Ezek a) igék,
b) névszók. — S j M a g y a r s z ó k , m e l y e k n e k u g o r e r e 
d e t e n i n c s k i m u t a t v a ugyan, de a melyeknek magyarsága
a szlávval szemben többféle kritériummal megbizonyítható. Ezen
kritériumok lehetnek 1. hangtaniak pl. a fattyú és kába szóknál;
2. alaktaniak, mint a, béres, birság, város stb. példákban; 3. jelen
téstaniak, midőn pl. a magyar egész kiterjedt jelentés-ágazattal
bír, mig a szláv ennek csak egy speciális részét mutathatja fel,
(minő a gyenge szó, mely a szerbben csak lustá-t jelent, vagy hant,
mely ugyanitt csak a «határdomb»-ot fejezi ki); szolgálhat végre
kritériumul a magyarság mellett azon körülmény is, hogy mig vala
mely szó a magyarban az egész nyelvterületen ismeretes, addig a
déli szlávságban csak egy dialektusra szorítkozik (megvanpl. a szerb
ben, de nincs meg a szlovénben, a hogy ezt többek közt a mező szó
nál tapasztaljuk). Ezen csoportban is különválaszthatjuk a) az ige
b) a névtzók osztályát* — C) M a g y a r s z ó k i d e g e n e r e -
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d e t t é l és pedig a) török, b) német, ej latin, d) szláv származású
szók (mely utóbbiak tehát a szlávban visszakölcsönzött szók); e) me
lyeknek idegen eredetét ugyan nem mutathatjuk ki, de a melyek
jelentésüknél fogva a magyarban is kölcsönzötteknek tekinthetők
(pl. baka, bakkancs). A kritériumok ez osztályban ugyanazok, mint
az előbbiben. — D) E g y e z ő m a g y a r - s z l á v s z ó k az erede
tibb h o v a t a r t o z á s k r i t é r i u m a i n é l k ü l .

A)

U g o r e r e d e t ű m a g y a r szók.
a) Igék.
l

í. á l d - MUSz. 795. ) — szlov. aldovati ein unblutiges opfer
darbringen Kleinm.; aldujem offero, sacrificio, immolo; alduvanye oblatio, sacrificatio; alduvecz sacerdos, oblator Jambr.,
Miki. Dank.
2. b á n - MUSz. 479. — horv. banovati se, bulg. banuvaMiki.; banvjem bánom Dank. — rut. banovati sich sehnen. Miki.
3. b á n t - MUSz. 479. — bantovati stören Wesz. ; bantujem
offendo, molesto, impedio, bantuvanye offensio, bánta id. Jambr.,
Bell.; bulg. bantuvá. Miki. ó-szerb bantova id. — rut. bantavati Csop.
4. e n g e d - MUSz. 857. — engedujem concedo, engeduvanye
cessio Jamb.; bulg. enjeduva- Miki.; serb engedujem laxare Mikal. — rut. engedavati, engedlavati Csop.
5. f e g y - Be. Mc.: increpare, arguere, MUSz. 526. —fégam
objurgo, reprehendo./áí/ím^í? objurgatio./t^flree? objurgator Jambr.
6. f e l e l - MUSz. 5 3 6 . — s e r b felelovati cavere Mikal. E
jelentés ugyanaz, mely a «felelek érte, felelős* szólásban mutat
kozik.
7. k o l d u l - MUSz. 43. — szlov. koldüvati mendicare : koldovati koldul Dank. Az előbbi alakot Miklosich hozz? fel a szlávból
átjött magyar kölcsönszók tárgyalásában s a koledf szó származé
kának tekinti; holott emennek sokkal jobban megfelel a koledovati
és kolendati «um das neue jabr, von haus zu haus gehen und ge1

) E számok Budenz «Magyar-ugor összehasonlító Szótára»-nak czikkeire vonatkoznak. — Alább, e közlemény végén, a r ö v i d í t é s e k teljes
jegyzéke található.
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wisse lieder singen.» Az -l hang hiányát a szláv alakban megma
gyarázza a dunántúli koldúni.
8. m e n t - MUSz. 651. — horv. mentovati befreien, losmachen, zuvorkommen, berauben ; (mentovao me je moga dobra er beraubte mich, mentuj bog gott behüte !) Fii.; szlov. mentovati, mentujém berauben Kleinm.; szerb mentovati berauben, verlieren, entbehren Pop.; bulg. mentuva Miki.
9. ú n - MUSz. 964. — unovati, unujem fastidio Lesch., Dank.
— rut. vnavati Csop.
10. v a l l - fateri MUSz. 590. — szlov. valovati bekennen
Wesz.; valujem fateor, valuvanye professio. Jambr.
11. v i r r a s z t - MUSz. 619. — virosztujemvigilo; virosztuvanye vigilantia, virosztujuchi vigil Bell. Jamb.; horv. virost vigiliae
Miki. Dankovszky is felhozza mint illir szót.
b) Névszók.
12. a p a MUSz. 807. —japa, japek, japicza páter Jambr.;
szerb japa váterchen Pop.; szlov., vend., horv. japek, japa papa
Fii. Wesz. Dank.
13. a p r ó d MUSz. 809. — szlov. oproda, oprodnik waffentráger Kleinm., oproda armiger Marc.
14. *ál d ó MUSz. 795. — szlov. aldov ein unblutiges opfer,
aldovina opfergeld Kleinm.; horv. aldov das opfer Fii. Wesz.; aldov
hólocaustum Jambr. E magyar szó nem maradt fenn ezen jelen
téssel, de a melléknévi igenév ily használata a legközönségesebbek
egyike (v. ö. vető mag, ivó víz stb.)
15. á l d o m á s MUSz. 795. — áldomás honorárium
Jamb.; szerb aldumas trinkgeld Pop.; horv. aldumas id., leihkauf
Fii. — rut. aldamas és odomas Csop.
16. á s ó MUSz. 830. — horv. szerb, asov eiserne schaufel
Fii., Pop.; arsov id. Wesz.; szerb aso ligo Mikal. — rut. arsiiv id.
Csop.
17. b a g l y a MUSz. 488. — s z e r b bagl'a büschel heu und
stroh, baglati heubüschel machen Pop. Wesz.; horv. bagl'a iá., bagl'ic ein kleiner heuschober. .
18. b e t e g krank, MUSz. 485. — beteg infirmitas, betezam
89groto, betezen asger, infirmus Jambr.; betegh betegsegh Ve-
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rancs.; szlov. beteg krankheit, betegovati kránkeln Kleinm.; horv.
beteg id., beteSnik ein kranker Wesz.
19. b í r ó judex, MUSz. 486. — szerb birov der richter Pop. ;
szlov. birov dorfschulze Kleinm., horv. birov dorfrichter (in Syrmien und Bánat) Fii. — rut. bérőv id. Csop.
20. b o s s z ú rache, MUSz. 497. — bussia insidiae, bussiu
chinim insidior Jambr.; busija hinterhalt Wesz.; horv. husija versteck, wegelagerung, hinterhalt {naici na busiju in den hinterhalt
geraten) Fii. Ide tartozik-e busiti «aufstören, aufscheuchen» Fii.?
21. c s o m ó MUSz. 395. — horv. com bund, pack Fii., szerb
com ein páckehen tabak Pop. Wesz.
22. c s u k l ó gelenk, kniebug MUSz. 403. — szerb cukat gen.
cukla kniebug, cukl'aiv pferd, welches im laufe die knie an einander
reibt; horv. cukal kniebug, schinkenbein Fii.
23. d o b MUSz. 262. — szerb dob trommel, dobovati trom
meln Pop. Wesz.; horv. dobár trommelschláger, dobovane das
trommeln. Külünös, hogy dobos a szótárak egybehangzó tanúsága
szerint «die trommel-»t jelenti, holott egyebütt az < o s nak nom.
possessoris értéke megmaradt. V. ö. a 244. czikket.
24. E r d é l y Transylvania. Ősmagyar szó, melynek részei
erdő és elve. MUSz. 864. 848. — Erdély Transsylvania Jambr.;
szerb Erdei Pop.; szlov. horv. id.; slavice etiam Erdiel Lesch.
25. e r n y ő MUSz. 868. — szerb arnevi dach eines, sonst
offenen bauerwagens von reifholz und rohrmatten Wesz. Pop.;
horv. arnevi id. Fii.
26. e s k ü d t MUSz. 873. —szerb, esküt dorfschulz, geschworner Pop., Wesz.; horv, esküt id. Fii. — rut. eskit id. Csop.
27. f a l a t 1 ) MUSz. 519.—falat frustum, falachecz frustulum
Jamb,; horv. falat stück, bissen Wesz., Fii., Dank.; szerb falat
buccella Mikal. — rut. falat Miki.
28. f a r hintertheil, MUSz. 522. — szerb fara hintertheil
des schiffes Pop., Wesz.; horv. fara id. Fii.
29. - f é l e art, gattung MUSz. 533. —fela species, genus

x

) Dankovszky «a fal «paries» szó mellett egy illir fol azonos jelen
tésű szót hoz föl sőt & folyosó-n&k is ismeri mását a folas-b&n ; de a szó
tárak egyikét sem ismerik.
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Jambr.; szerb fela, vela art, gattung Pop., Wesz.; horv. fela die
sorté Fii.
30. f i ó k asztalfiók MUSz. 552. — szerb fijoka tischlade
Pop., fióka fach Wesz. — rut. foka schublade Csop.
31. f u t ó MUSz. 573. (iöl-futó növény).— szerb fatacica
ackerwinde Pop. Ez alak e helyett van : Jutavcica, mely éppen
úgy van képezve mint a legtöbb növénynév, v. ö. popacica leontodon taraxacum Pop., ivicica art apfel Pop., jabucica schweinbrod
Pop. zubacica kiette.
32. f ü z é r MUSz. 580. — fizer frontale Jambr.
33. h a d n a g y MUSz. 89. 415. — szerb adnád'gendarme,
lieutenant Pop., Wesz.; adnád' id. Fii.
34. h a j ó s MUSz. 9 6 . — hajós bootsknecht, matrose auf
den flüssen Wesz.; szerb hajós schiffsknecht Pop.; horv. ajos,
hajós matrose Fii. — rut. hajüv schiíf Csop.
35. h a l á s z MUSz. 98. — szerb alas der fischer Pop.;
horv. alias ribar Fii. — rut. halas id. Csop.
36. h a r m i n c z a d MUSz. 111. — harmicza tricesima
Jambr.; szlov. harmicza zoll, harmicar zöllner, zolleinnehmer,
harmicarnica zollhaus Kleinm.; horv. harmica, harmicar id. Fii.
Wesz.; szerb armicija, harmicija dreissigstamt, zollhaus Pop.
37. h a s z o n MUSz. 115. — haszen utilitas, hasznim prosum, hasznovit utilis Jambr.; szlov. hasek, hasén nutzen, hasl'iv
nützlich, hasnost nützlichkeit, hasnocati, -iti nutzen, zutráglich
sein, hasríiv nützlich, vortheilhaft Kleinm.; horv. hasna der vortheil, nutzen, gewinn, hasniti nutzen, frommen, fruchten, zu gute
kommen, conveniren (ovaj ce liek hasniti diese arznei wird gut
thun) Fii.; szerb ásna nutzen, hasna id., asniti, hasniti nutzen,
asnovit, hasnovit nützlich Pop.; bulg. hasna: id. Miki. — rut.
chosen, gen. chisna nutzen, chisnovati nutzen Miki.
38. h á l ó MUSz. 103. — szerb alov grosaes fischernetz
Wesz.; halov id. Pop.
39. h o r d ó fass, MUSz. 140. — hordbv dolium Jambr.;
hardov id., ardavica id. Mikal; szerb ardov fass, hordov id. Pop.;
horv. hardov: bacva Fii.; bulg. vordov iá. Miki. — rut. hordüv,
ordiv Csop.
40. i n a s MUSz. 896. — inos bedienter, kammerdiener
Wesz.; horv. inas der lakai, nachtreter Fii. Dank. — rut. inas,
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inasiti Csop. Nincs összefüggésben az ószlov. junosa jüngling szó
val ; v. ö. ugor alakjait: vog. man klein, lapp mana infans, osztj.
mona jüngerer brúder, melyek ellene szólnak, hogy a magyarban
egy régibb *junos alakot tegyünk fel (a mint pl. a régi jonkább —
mai inkább).Ki is mutatható még ez utóbbi szónak családja a szlávban: juna jüngling, junak wackerer krieger, held, diener, junac
der junge ochs, junost jugend stb.
41. k a r i k a MUSz. — szerb karika ring, glied in einer
ketté, reif, karikaca art runder mütze Pop.; horv. karika reif, ring
am gewehre, kettenglied, gelenk, die haft, rinke, kariklija eine art
runder mütze der Herzegowiner. — rut. karika ring Csop.
42. k e s z k e n ő MUSz. 3 k — vend keszkene Dank.
43. k e t t ő s egy neme a táncznak, szokottabban «kállai
kettősw; MUSz. 31. — szerb ketus art serbischen tanzes Pop.
44. k o f a anus, vetula MA., MUSz. 42. — szerb kofa kufe,
höckerweib Pop., Dankovszky is felemlíti mint illir szót.
45. k o l d u s MUSz. 4 3 . — horv. koldus mendicus Miki.,
Denk. koldiski adj. mendici Miki. — rut. koldus, koldos id. Miki.
46. k u t y a , diai. kucsa, MUSz. 7 5 . — kuchya: dalm. kuchya
Verancs.; szerb, horv. kuce hündchen, kucak hund, kucov id., kucit
hündchen, kucka, kucica hündin Pop., Fii. Leschka szerint «apud
pleras gentes slavicas occurrunt vocabula kutya, kutyka, kotyuha ...
in Moravia et Hungária kotya" ; de e szó elterjedtsége korántsem
oly nagy a szlávságban : nincs meg a déli szláv dialektusok közül a
szlovénban (hol a déli szlávságban közkeletű pes, gen. psa van hasz
nálatban); nincs meg az oroszban, hol coőaiía a közönséges kifeje
zés a kutya jelölésére s így a vog. kusa, votj. kuca, mord. kuíka
ugorságát s ezekkel együtt a kutya magyar eredetét kétségessé
nem teheti.
47. l a p ú MUSz. 735. — lopuh lappá Jambr. szlov. lopúh
grosse kiette Kleinm.; horv. lopuh klettenartige pflanze, kiette,
grosse kiette, rossklette, lopusac huflattig, lopusje krautblátter, Fii. ;
szerb lopuh iá. Miki. — rut. lopuch id. Miki. Leschka s utána Dan
kovszky és Miklosich is e szót a magyarban szláv kölcsönvételnek
tekintik; ez utóbbi különösen a szlávban is idegennek s a közép
kori latin lapatica, lapatium szóktól származtatja. E nézetükben
nyilván az lehetett irányadó, hogy a lengyelben és oroszban is
fellelhetők másai lopuch, lapuch, lopiati alakokban. De nem vették
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tekintetbe, hogy míg szláv téren e szó minden további rokonság
nélkül áll s etymonját sem lehet meghatározni, azalatt a magyar
ban s rokon nyelveiben igen kiterjedt jelentéskörrel bir, melynek
a szláv jelentés csak igen kis része. Kétségtelen ugyanis, hogy a lapú
ép úgy kicsinyítő képzése amagy. lap «íláche, blatt,» szónak, mint
a székely-csángó lapi baumblatt, krautblatt. Képzésének világos
analógiái vannak a hattyú, odú, nedű, fiú, hosszú, keserű s számos
más példában, melyet a szófejtés ilyenül mutatott ki. De még spe
ciális jelentésének kifejlődése is igen régi korra vezethető vissza,
a mennyiben különféle ugor nyelvek egyező alakokat, egyező jelen
téssel őriztek meg ; így említi Budenz a vog. luopta blatt, levél,
(iu-l. falevél, kanzin-l. virág, tarka levél); vogK. lupte id.; mord.
lopa blatt, laub (1, MUSz. 683. 1.) alakokat. Az tehát, hogy az
oroszban és lengyelben is vannak hasonló alakok, nem lehet más
mint ugor nyelveknek, talán épen a magyarnak hatása. A lengyel
ben külömben is több magyar szó található, az oroszhoz pedig,
ha más nem, alkalmas közvetítő nyelvűi szolgálhatott a kis-orosz
vagy a rutének nyelve is. Az sem teheti a dolgot kétessé, hogy a
szláv alakok végén gutturalis hangot találunk; efféle eset nem
épen példátlan : így felel meg fattyú-nak facuk, kutya-nak kucak,
sőt sor-nak is sorok. Továbbá vegyük figyelembe, hogy a magyar
hosszú zárt véghangzókat egyéb esetekben is egy végző spiránssal
adják vissza a szláv nyelvek, t. i. -ov,-ev szóvéggel s hogy a gutturalis
spiráns itt épp ily szerepű lehet (v. ö. erre nézve Dankovszkynál
és Leschkánál hatok batú, battyú és kotyuha kutyó). De még mind
ezeken felül van egy hangtani körülmény, mely a magyar alaknak
szlávból való származtatása ellen döntőleg nyilatkozik, t. i. az,
hogy a magyar szóban nincs nyoma a szláv végső % hangnak,
mely egyebütt fenn szokta magát tartani; azaz hogy nem mond
juk a többesben s egyes accusativusban : lapuhok, lapuhot (mint ez
pl. történik a szláv méh'h (cseh mech), m/hhh, pyh (cseh puch),
*drhhrb, pVbhh (csehpléh), orosz potroch szavaknak megfelelő magy.
méh, moh, pih, doh, peleh, potroh másaiban: v. ö. méhek, mohot, pi
hés, potrohon, peléhes, pelyhes stb.).
48. l á p MUSz. 736. — horv. lap weicher boden, wásseriger
boden, moorboden, quellboden Fii.; szerb lap id., lapav morastig Pop.
49. * l á t ó der seher (aufseher); MUSz. 738. — horv. latov
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVII.
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aufseher bei der maut und überfuhr, zollbereiter, überreiter Fii.;
szerb latov id. Pop.
50. l ó g ó das beipferd; MUSz. 764. — szerb logov beispannerpferd, freigerinne bei der mühle Pop.; horv. logov id. Fii. —
rut. logosnyj lógós Csop.
51. 1 u g a s laube, MUSz. 773. — szerb lugoska grosse weinranke Pop.; horv. lugoska eine grosse weinrebe, die sich an háusern, báumen hinaufrankt Fii. Nem függ vele össze a szerb-horv.
lug forst, wald, hain, gehölz, rohr, röhrig Fii., mint ezt Dank.
hiszi s tőle Miklosich átvette.
52. m a j d MUSz. 634. — bulg. maj fást: beh maj na gri£i>
ich besorgte fást Miki — rut. maj aliquanto: maj bilsyj aliquanto
major, maj£e fere. A végső mássalhangzó elkopására nézve v. ö.
csalárd és szlov. caler homo fraudulentus.
5 3 . * m e r e d ő , m e r e g g y ő , m e r e t t y ű , (meringlő): rúdra
kötött zsákháló Simái; azon zsákforma háló, melylyel a halat
a bárkából kiveszik, kimerítik; MUSz. 655. — horv. meredov
(in Baranya) der fischhamen Fii.; szerb meredov id. E szónak a
mer- igével való összetartozása alig vonható kétségbe.
54. m é r ő metzen, kübel, MUSz. 657. — szerb merov ein
getreidemass von 80 oka im Bánat Wesz.; id. metzen Pop.
55. m é r t é k MUSz. 657. — mertük mensura Jambr.; szlov.
mertük massstab, richtschnur Wesz.; szerb mertik mass Pop.;
horv. mertük landmass, mertik weindeputat Fii.; ó-szerb mertik'h
hlébnyj i vinnyj Miki., mirtuk glagol. Miki. — A ruténban csak
mires mérés, de a szláv nyelveken át eljutott az új görögbe is
•xspuxóv alakban. Alapszavát hibásan tartja Miklosich szláv erede
tűnek, 1. erre nézve MUSz. 617. 1.
56. m ű h e l y MUSz. 684. 160. — szerb mijol'werkbank
Pop. Wesz.; horv. mijol' id. Fii.
57. n y u s z i zobel MUSz. 454. — szlov. nust zobel Kleinm.
Dankovszky ismeri a vendben is mását.
58. o r s z á g , HB. u r u z a g MUSz. 966. — dalm. ruszag
ország Verancs.; ország regio, orszachki provinciális Jambr.; szerb
rusag staat, geleite Pop.: horv. rusag die provinz, region, rusacic
eine kleine provinz, orsag land Fii. —• rut. orsag, arsag ország,
országút Csop.
59. ó r i á s MUSz. 966. — orias gigás Jambr.; horv. orijas
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riese, hüne, koloss, recke, orijasica riesin Fii.; szerb orijas id.;
szlov. orjak riese, orjina riesin, orjaski riesenartig Kleinru. —
A különös alakulású szlovén szókra nézve 1. a szürke czikket, 75.
szám alatt.
60. r á a d á s MUSz. 668. 779. — szerb rados aufgabe, zugabe
Wesz. Pop.; horv. rados nacblass, erlassung, zugabe, aufgabe,
drangabe, rabat Fii. — radas id. Csop.
61. r e m e k , r e m e k : mester-remek specimen opificii (MUSz.
698.). — horv. remek meisterstück, meisterwerk Fii.; szerb remek
id. Pop.
62. r o j t MUSz. 718. — szerb rojte faltén, fransen, Pop.,
Dank.; horv. rojte garnitur, troddel, fransen, quasten, tressen,
rojtica quástchen, rojtast fransig. Ezekhez tartozik valószínűleg
e növénynév i s : rojtas kragenblume Fii. — rut. rojta franse Csop.
63. r o v á s MUSz. 710. — dalm. rovás rovás Verancs.;
rovás crena Jambr.; horv. rovás kerbe, kerbholz, einschnitt am
ohr (z. b. des schweins als kennzeichen), ohrmal (na moj rovás auf
meine gefahr, auf meine rechnung), rovasac kerbezahn, rovasne
das gekerbe, zeichnen, markiren, rovasiti kerbeln, rovasiti uho ein
ohr schlitzen Fii.; bzerb rovás, rabos id. Pop.; szlov. id. Kleinm.
— rut. ravas id. Csop.
64. s a j t ó MUSz. 337. — szerb sajtov schraube Pop.; horv.
sajtom (!) id. Fii.
65. s a r k MUSz. 338. — szerb sarké türangel und türband Pop., Wesz.; horv. sarké id. Fii. — rut. sarka id. Csop.
66. s e k é l y , c s e k e untiefe, vadum MUSz. 347. — horv.
seka untiefe Fii.; szerb seka id. Pop. A kezdő mássalhangzó elvál
tozására nézve v. ö. sor (azaz sor) és szerb sura reihe.
67. s o k MUSz. 358. — szlov. sok haufe, eine ziemliche anzahl; vend sok id. Dank.
68. s o r reihe, loos MUSz. 359. — horv. sor gasse, sorak
loos Fii., Wesz.; szerb sor, sorak id., süra reihe, süra drva reihe
klafterholz Fii. — rut. sar id. Csop.
69. s ő r e gemástetes rindvieh. MUSz. 362. — horv. siraj ein
ochs mit weit auseinander laufenden hörnern Fii.; szerb siraj id.
Pop. Itt a jelentós leírásában a szótárírók nyilván a sir, sirok breit
szóra lehettek tekintettel.
• 70. s z a b ó MUSz. 269. — szerb sabov schneider Pop.; horv.
6*
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sabol id. Wesz.; sabov schneider für gröbere arbeiteu, sahovka
die schneiderin Fii. A szlovénban a közkeletű krojaé mellett a
»szabó» kifejezésére ez alak is divik sambol schneider Kleinm.
Ebben alig tarthatjuk az m hangot egyébnek, mint afféle járulék
mássalhangzónak, minő pl. van az eplény szó tájdivatú empleny,
vagy a pázsit-inak pázsint alakján, v. ö. szláv oplin és paziti (1. Nyőr
VI. 448). Magyar nyelvrégiségnek semmi esetre sem tekinthet
jük : v. ö. ugor alakjait vog. sup, sup, osztj. sub, mord. sápi-, lapp
cape- (1. MUSz. 263). — rut. sabüv id.
71. s z á l l á s herberge, gasthof MUSz. 276. — szerb salas
maierhof, fruchtscheuer Pop.; horv. salai meierhof Fii.; szlov.
salasuvati habitare Miki. —• rut. salai quartier Csop.
72. s z á r , pl. csizma szára MUSz. 279. — szerb sara stiefelröhre; horv. sara stiefelschaft, pumpenstiefel, pumpencylinder
Fii.; sare, sári plur. id. Kleinm. Wesz. — rut. sara id. Csop.
73. s z i g e t ; Be. szeget insula MUSz. 285. — Leschka sze
rint „sziget derivatur quidem in gramm. Debr. a radice szeg, szeget
•postesk sziget; sedgentes slavica?, ututosírowhabeant, etiam dicunt
sziget, . . . szyhot". E két alakot Dank. is ismeri. — rut. sihat
insel Csop., tót sihot' (Jancs., Loos).
74. s z u r d é k engpass, ofenwinkel, schlupfwinkel. MUSz.
312. — szerb surduk hohlweg Pop. Wesz.; horv. surduk die bergriese Fii. «etiam slavi dicunt szurdek, szurdjk, szurdok" Lesch. —
rut. surdék winkel Csop.
75. s z ü r k e MUSz. 329. — horv. surkast graulich F i i . ;
Wesz.; szerb surkast id. P o p . ; horv. surkac (konj) braunschimmel,
surka ein brauner rock |j sur braun, blass (v. d. farbe), dunkelgrau,
surina brauner rock, bauernrock, surinae brauner rock, art mantel Fii.; szlov. sarka ein oberkleid der südslaven. — Kétségtelen,
hogy mindez alakoknak alapszava azon sur névszó, mely hangbelileg teljesen megegyezik a magy. szürke alapszavával (v. ö. szűr
szabó sur sabov, ménös menüs, gödör gudura) s mint a « b l a s s ,
d u n k e l g r a u » értelemből a surkast«graulich», a surkac «schimmel» jelentéséből kitűnik, jelentésbelileg is. Itt nyilván kölcsön
zéssel van dolgunk, csak az a kérdés, melyik nyelvben kelljen a
szót eredetinek tartanunk ? Első tekintetre a szlávság részére Ítél
nők oda az ősibbséget; itt van még a származék mellett a szónak
alaptője is, míg a magyarban csak is továbbképzésében fordul
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elő; azután meg a szlávság amúgy is adott már egyéb színnevet
is a magyarnak, minő a barna szó a rós, róska (rötlich) s milyen
valószínűleg a piros is. De vizsgáljuk az ü<?yet kissé közelebbről.
1. A magy. szürke szónak ugor etymologiája egyike azoknak,
melyekhez a legcsekélyebb kétség sem fér; társalakjai az osztj.
sur grau, zürj. g'or id., lapp cuorkok id. hangbelileg s jelentésileg
teljesen megfelelői; 2. míg a magyar szürke, habár csupán e szárma
zékban is, az egész nyelv területen el van terjedve s szölke, szőke
teljesen megfelelő mellékalakja is van (v. ö. szökellik az ég e. h.
virrad, Szolnok vidékén); azalatt a horv. sur még csak legköze
lebbi testvérdialektusaiban, a szerbben és szlovénban sem mutat
ható ki s még kevésbé a távolabbi, északi szláv nyelvekben, pl. az
oroszban. Nagyobb területen — s ezen is csak a szerbet ós horvá
tot értve — csak a képzett surka és adjectivuma surkast «graulichw ismeretes, 1 ) mely körülmények világosan arról tanúskodnak,
hogy valójában a magy. szürke ment át a déli szlávságba; de itt
a l á e s e t t a z a n a l ó g i a h a t á s á n a k , a mennyiben eredeti
alakjának és jelentésének megtartása mellett, mellékalak gyanánt
egy dialektus több más hasonló, párosan (kicsinyítő képzővel és
a nélkül) előforduló alakok mintájára az elvont sur tőszót is alkal
mazásba hozta. Az alapszóknak ily elvonása nem tartozik ucyan
a szokottabb jelenségek közé, de megbizonyúl az néhány a szlávból átjött magyar kölcsönszón, pl. npalaczka poloska szón,«mely
nek tájbeszédileg rövidített palacz, palacz-féreg mása is divatozik,
úgyszintén ezeken: poszáta, porzsáva pipacs, pizsitnek, permete,
melyekből a posza,poszka,porzsa, pip,pizsit és permé alakok elvonvák» (Nyőr X. 342.). Ilyen a szlov. hasek nutzen, az általános déli
szláv hasén : haszon alak mellett (1. 37. czikk), oroslavnica : oroslan
mellett és végűi ilyennek mutatkozik az is, hogy a világosan ugor
eredetű óriás szó, mely az egész déli szlávságban csak orijas alak
ban ismeretes, az egy szlovén dialektusban még orjak ós orjina
alakokban is fordul elé (1. az 59. czikket).
76. s z ű r s z a b ó MUSz. 269. — szerb, horv. sursabov grobschneider.
77. t e h e r , t e r h MUSz. 210. — terh onus Jambr.; szlov.
*) Nem vehető itt tekintetbe a szlovén surka; mely Kleinm. szerint
«ein oberkleid der südslaven», e nyelvben csak mint horvát kölcsönszó él.
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terh last, ladung; horv. terah last, fracht, teret last, fracht, frachtgut, beladung, beschwerlichkeit, z. b. bez tereta unbeschwert, lastfrei, javni tereti öffentliche lasten stb., teretan beladen, belastet
Fii.; szerb teret, teretan id. Pop. E szónak kétségtelen magyarsá
gát a szláv ellenében Halász Ignácz mutatja ki (Nyőr X. 352.).
Bizonyításához hozzájárulunk még azzal, hogy a magyarban (Szatmár vidékén) él még egy alak, mely a rokon nyelvi vog. tarvit,
finn tcirkea, cser. serge, osztj. tágért alakokhoz közelebb áll: ez a
tergenyős szó, melynek tergenye alapszavát is ismeri Leschka s
mely (Nyör X. 441) így van magyarázva: «megrakodott, pakkos.»
78. t o l v a j MUSz. 231. — tolvaj praedo, latro, tolvajstvo
praedatio, latr.->cinium Jambr.; szlov. talovaj, tolovaj ráuber, tolóvajka ráuberin Kleinm., tolvaj razbojnik, lupez, hajdúk Wesz. ;
vend tolovaj id. Dank. Miklosich a török tolvaj dieb, ráuber szótól
származtatja, holott ez kétségtelenül újabb időben átment ma
gyar kölcsönszó (Zenker szótára is magyarnak jelzi).
79. t ö l c s é r MUSz. 2 1 4 . — szerb tocir trichter Pop. —
rut. tivéarj id. Csop. Képzésére és a tölt- igével való egybetartozására nézve 1. Halász «Kitkább és homályosabb képzők» (Nyör
VII, 62); v. ö. még tötike lihu (Somogym.) Nyör X, 477. Nincs köze
tehát a szláv tociti schenken, einschenken igével, melytől külömben a magy. tölcsér hangalakja sem volna magyarázható s mely
ellen az is szól, hogy a szláv tocir csakis a szerb nyelvterületen
ismeretes.
80. t u n y a fául, tráge, MUSz. 232. -— szerb turiav stumpfsinnig, blöd Pop.; horv. tunav id., tunavost stumpfsinn Fii.
81. t ü n d é r die fee MUSz. 221. — szerb tindir-grad zauberschloss Pop. Képzését s a tűn igével való egybetartozását 1.
Halász »Brtk. képzők» czikkeben (Nyör VII, 62.). Budenz való
színűleg a török tün- «fenylik, ragyog»-ra való tekintetből a magy.
tűn- igét kihagyta szótárából, holott igen világosan tűnik elénk
mint mom. képzése azon ugor tggs- «fényleni» igének, melyből a
teként-, tet-, tetsz- magyar képzések is valók s annál kevésbé tart
ható kölcsönvételnek, minthogy tündököl, tünedez, tünet PP. rit
kább képzései is vannak. Ilyeneket a török kölcsönvételeknek
határozottan kimutatható igéken nem találunk; úgy hogy a török
tün- igével való viszonya, mint sok más esetben, legfeljebb csak
ősrokonságinak tartható.
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82. ú r MUSz. 966. — óbulg. úrt «vv7ahrscheinlich dominus:
sarakinstii urove bell. troi. 18. 36. urove grhcstii 23. 25. urove
gnctii 36. 37. sest~b urovb gr'béhskyh'b urove grhcstii 37. 40. velmaziei urove 40.» Miki. (Slav. elem. im Magy.)
83. v á g á s , kerék-vágás MUSz. 583. — horv. vagas spur,
geleise Fii.; szerb vagas geleise, vagasliv voll geleise Pop. — rut.
vagas holzschlag Csop.
84. v á g ó , vágó-kés MUSz. 583. — szerb vagov art wiegemesser, fig. dumm, tölpel. Pop. Wesz. — rut. vágókés hackmesser Csop.
85. v á p a lacuna MUSz. 736. — ószláv vápa stagnum Miki.
— rut. vápa pfütze Miki. Ez adatokat Miklosich a magy. vápa
szlávságának bizonyítására hozza fel; de nézetének ellene szól a
kétségtelenül hozzá tartozó lá,p alak s ennek rokonnyelvi másai;
továbbá hogy a vápa jelentése tágabb körű, t. i. annyit is tesz,
mint «höhlung», pl. a kanál vápája.
86. v a r g a MUSz. 595. — szerb vorga sutor Mikal. — rut.
varga gárber Csop.
87. v i r á g MUSz. 6 1 8 . — szerb verak alchemilla vulgá
ris Pop.
88. v i r r a s z t ó vigil MUSz. 619. — virosztov vigil Jambr.,
virostov nochni Bell.

B) M a g y a r szók az u g o r e r e d e t k r i t é r i u m a i nélkül. 1 )
a) Ige.
89. c s a l . —szerb calovati decipere Mikal. — rut. calavati
id. Csop.; Magyar eredetét mutatja két képzőstül átment szár
mazéka is, a csalárd és csaló.
b) Névszók:
90. b i r s á g geldstrafe. — birsak multa, mulcta, birsaéim
mulcto Jambr.
x
>
) Azaz olyan magyar szók, a melyeknek ugor eredete egyelőre még
nincs biztosan kimutatva (a melyeket jelesen Budenz «Magyar-Ugor-Szó
tárat) még nem vehetett föl). Igazi magyarságukat, legalább a szláv ellené
ben, részint képzésük, részint egyéb, főleg bangalaki momentumok mutat
ják meg.
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91. b o k o r gebüscb, bund, strauss. — borv. bokor das büfechel, bokor od cvieéa blunienstock, staude, bokorénje die bestau<lung, hokoriti sich bestauden, bestocken, bokornaca staudgewáchs
Fii. ; szerb bokor büschel, blumenstrauss, bouquet, staude, bokoriti
sich bestauden Po]3. — Teljesen magyaros képzésű szó, épp ugy
viszonylik a bog névszó alapjául szolgáló ugor bsgs- igéhez (MUSz.
488.) mint a kimutatható ugor sBgs-h.oz a csokor, v. ö. még batyu
ós butyor; ezenkívül van még egy ritkább származéka is, mely ma
gyarsága mellett szól: bokréta e h. *bokréka v. ö. csukorék innen :
esukor. Tekintetbe veendő még a magyar jelentós szélesebb köre
is, v. ö. bokrot kötni és bokros ló.
92. c s a l á r d . — chalaren astutus, cluúaria fraudulentia,
dolus, astus, chalarim fraudo, chalarno fraudulenter Jambr.; szlov.
i-aler homo fraudulentus Miki., calaren eitel, leér, calarija, calarnost
eitelkeit, leere Kleinm. Képzésének magyar voltát Halász fejtegeti
Nyőr. VIII, 293.1.
93. c s a l ó . — szerb calovno dolose Mikal, szeib t'alov dummkopf Pop.; horv. calov budala: narr, thor Fii. — rut. calüvnyj
csaló. A régibb «dolosus» értelemnek mai «narr» jelentésre való
átmenetelét a szlovén calaren «eitel, leer» értelme világosítja meg.
94. c s o n t . — szlov. cunta knochen, cuntovina knochenteil
Kleinm.; vend cunta id. Dank. A szó alakja, jelentése, elterjedési
köre egyképpen a szláv eredet ellen szól.
95. f a t t y ú . —fachuk nothus, spurius Jambr. ; szlov. facuk
bastard uneheliches kind Wesz., fotiv id. Miki. — rut. fat'füv id.
Csop.,faiŰv famulus Miki. A szónak szláv eredetével a kezdő ajak
hangú spiráns ellenkezik.
96. g o m b knopf, knoten.—gumb nodus gumbar nodifex
Jambr. ; szlov. gumb, gumba knopf, gumbar knopfmacher, gumbati
knöpfeln, gumbnica knopfloch Kleinm.; horv. gumb der knopf,
gumbaca spánnadel, gumhacnak brief (von stecknadeln), gumbar
schnürmacher, gumbnica stecknadel Fii.; szerb gomba geschnürter
knopf, gombár knopfmacher Pop. Miklosich mind e szókat az
új-görög xopL7rí, XÖD[JL7TÍ szóból magyarázza, holott ennek ily alakot
kellett volna felvenni a szlávságban * kumpia, v. ö. oszmanli
bicki, deli, harami és szláv bickia, delia, haramia. Más részről a
magy. gomb alig választható külön magashangú páriától, a, gömb
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szótól, melynek pedig gömbölyű, gömbölyeg stb. magyaros képzései
vannak. V. ö. még gömbölyít és gömbölyít.
97. g ö d ö r grube; tal (csángó: Ny őr. X. 154). — h o r v .
gudura gebirgspass, die schlucht, bergschlucht (gudura medu stienami felsental) Fii.; szerb gudura enges, tiefes tal, schlucht Pop.
Csak a magy. gödör alak változhatott a szlávban gudura-r&; mert
szláv gudura a magyarban is csak godora maradt volna, v. ö.
csutora és szláv cutitra, kusziora és szerb kustura, poltura és szláv
poli, vhtora.
98. g y á m támasztó, erősitő, tartó r ú d ; vormund. — horv.
dam querholz am boden grosser wannen; szerb d'am id. Magyarsá
gát a ritkább képzésű gyámol főnév (pl. gyámoltalp, gyámolt vet) s
gyámolít származéka bizonyítja, melyhez még a magyar jelentés
szélesebb köre is tekintetbe jöhet.
99. g y e n g e schwach, zárt (diai. génge).—gingav tener,
debilis Jambr. ; szlov. gingav, gingavast schwáchlich, kraftlos
Kleinm.; horv. gingav id.; zárt, hácklig, dösig, pimpelií, tráge,
gingavac schwáchling, zártling, gingavost schw^chlichkeit, hákligkeit, trágheit. Fii.; szerb gingav tráge. Pop. — rut. d'englyvyj.
Magyar eredetét bizonyítják az egész magyar nyelvterületen hasz
nált, eredetibb gyenge alak s a csupán ennek megfelelő zsenge-íéle
hangváltozás; továbbá e ritkább képzés: gyengéded. Budenz (Verzweig. der ugr. spr. 68. 1.) vog. nemié dünn, osztj. namik szókkal
y-eti egybe.
100. h a m i s falsch. — szlov. hamicija hinterlist, hamicen
hinterlistig, hámisch, hamicnost hinterlistigkeit Kleinm.; horv.
hamisija malitia Miki. — rut. hamisnyj falsch Csop. Miklosich a
német hámisch szóból származtatja mind ez alakokat a magyarral
együtt, de ellene szól a HB. homus adata; a mi pedig a szláv ala
kokat illeti, azok úgy hangzásban mint jelentésben szorosabban
egyeznek a magyar hamis-Yül, mintsem a német hámisch szóval.
101. h a n t rasen. — horv. anta markhaufen, antane das
setzen der markhaufen, antati markhaufen setzen Fii.; szerb anta,
antane, antati id. Pop. — rut. hanta határdomb Csop. Magyar ere
detének kritériuma a szláv szó alakján mutatkozó hangfogyatkozás
s annak szűkebb jelentésköre.
102. h i n t ó . — hintov carpentum Jambr.; szerb intov,hintov
kutsche Pop.; horv. hintov kalesche, kufsche, staatswagen Fii. —•
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rut. hintüv id. Csop. A magyarban rokon jelentéssel hinta mellék
alakja is van, melytől a denom. hintáz- és hintál- származékok
erednek. Ezek a himbál- igével együtt az ugor kBge «moveri» (currere, fkiere) alapigéhez vonhatók, melyhez a na. hajt- «agere» is
tartozik. Erre a teljesebb hilyinta, hilinta hangalak is látszik
mutatni, mely ebből válhatott *hijinta, * hajintet.
103. k á b a blödsinnig, dumm. — szerb t'aba dummkopf Pop.
Szláv szókezdő ( sohasem válhatik a magyarban k-rá, mig az ellen
kező eset, hogy t. i. egy szókezdő k a szerbben t'-vé változott,
számos analógián mutatható ki. (1. fentebb 69. 1.)
104. k e n ő c s salbe, schmiere. — horv. keúaca die wagenschmiere, die zwischen der achse und nabe sichtbar wird FiL
Wesz.; szerb keúaca id. Pop. — rut. keúőc, sakerkenöc Csop. V. ö.
ken-} kendő.
105. k o m p fáhre, überfuhrplátte, fáhrkahn. — szerb
kompa fáhre Pop.; horv. kompa fliegende, schwimmende brücke
Fii. A szláv véghangzónak hiánya a magyar alakon mutat a
magyarból való kölcsönvételre.
106. k o n t y haube, schopf. — szerb kond'a zopf Pop. A
szláv alak csak igen kis nyelvterületen ismeretes és jelentés tekin
tetében is sokkal speciálisabb a magyarénál.
107. l o p ó dieb; héber. — horv. lopov schurke, schelm,
kujon, schlechter kerl (lopov svih lopova ausbund aller schelme),
lopovstvo schelmerei, dieberei, lopovstina id. Fii.; szerb, lopov,
lopovstvo id., lopovluk, lopovstina diebstahl. V. ö. lop-.
108. m e z ő . — horv. mezevo die au Fii.; szerb mezevo weites féld. Pop. E szó magyar származásának egyetlen kritériuma,
hogy a szlávságnak csak aránylag kis részében ismeretes.
109. m é n e s stuterei. — szlov. konski menüs equaria Habd.
— rut. mineé Csop.V. ö. mén.
110. s á n t a . — santav claudus, santam claudico, éantanye
claudicatio Jambr.; szlov. éantati hinken, krumm gehen, santav
hinkend, krumm, santavec hinkender, santavost krummheit
Kleinm.; horv. éantati, santav, éantavac, santane id. Fii.; szerb
éantati, éantav, éantaúe id. Pop. Leschka azt irja róla, hogy «pieris
gentibus slavicis usitatum est, inprimis in Hungária; sed neque
Bohemis, Russis, Moravis atque Polonis ignotum» ; de orosz szó
tárban, mit itt különösen számba kellene vennünk, nem találtam
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s Miklosicb sem boz fel rá adatot összeállításában, noba e szót ő
is idegennek tekinti a szláv téren. Tekintetbe veendő itt az egészen
magyaros szóvég s azon körülmény, bogy a szlávból átjött santav
alak a magyarban csakis sántó-vá lett volna. (L. NyőrVIII. 102.1.)
111. s í p . — sip tibia Jambr. A szlovén nyelv társdialek
tusai sem ismerik már e szót s ez magában véve elég kritérium
idegen eredetére; de számba vehető még, bogy van egy ugor ssg„«sonare» ige (magy. szó), melyhez a sipog-, sipít- igék mint momen
tán képzésű származékok csatlakoznak (v. ö. hagyap-, ülep-); úgy
hogy a síp szó ép oly képzővesztett nom. verbale lehet, mint híd,
gond stb. V. ö. sipos czikkét.
112. s i p o s . — sipns tibicen Jambr. Az hogy a sip szó
mellett határozottan magyar képzésű SÍJJUS alak is előfordul, szin
tén erős bizonyítékot szolgáltat e szók magyar eredetére nézve.
113. s z a t y o r handkorb. — szerb satura brodkorb Pop.
Hangzására nézve egyezik a butyor szóval,melynek szintén hasonló
butura alak felel meg a szlávban; 1. 94. szám alatt.
114. t e l e k grundstück. — illir talek telek Dank. — rut. telek
id. Csop. Dankovszky adata nem fordul elő egyéb szótárakban s Mik
losicb sem ismeri; J) ebből nyilván következik, hogy ha egyálta
lában használatban van az illir nyelvekben, csak igen kis körben
lehet ismeretes s így vele szemben a közdivatú magyar szót sem
miesetre sem lehet szlávból eredt kölcsönszónak tartanunk.
115. t o t y a plurnp, tráge, fául. — horv. tuttav tráge,
unkundig Fii.; szerb tuüav id. Pop. Magyaros képzést tüntet fel s
alapszava is összevethető azon ugor taga «stare, cessare» igével,
mely az észt togu tráge, schláfrig szóban, továbbá a lapp tokkonesinutilis, finn tuhma stupidas, magy. tohonya, tunya, gyáva alakok
ban maradt fenn (1. MUSz. 232.)
116. v á r festung, b u r g . — var castula Bell.; bulg. vari
(plur.) turris Miki. A ritkább képzésű várad, várda bizonyítják
régi elemnek a magyar szókincsben.
117. v á r o s . — váras civitas, urbs, váraska hisa praetorium
Jambr.; dalm. varos varos Verancs.; szlov. varos stadt Kleinm.;
horv. varos id., varosáé stádchen, varosance stadtkind, varosanka
*) E szót t. i. felhozza a kölcsönvótelek közt, de csak rutén alakját
említi.
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stadterin, városié, varosica stádchen Fii.; szerb varos, varosica,
városka, varosanka id. Pop.; bulg. varos Miki. — rut. varoé
id. Miki.
118. v á r m e g y e komitat, gespanscliaft.—szlov. varmeda
gespansehaft Kleinm.; horv. varmedija, varmeda komitat, gespan
scliaft Fii.; szerb varmeda id. Pop.

C) I d e g e n e r e d e t ű m a g y a r szók.
a) Török eredetűek:
119. á r o k der graben, kanál. —járek vallis Jambr.; szlov^
jarek graben, wiesenfurche Kleinm.; szerb jarak graben, jalak
graben, kanál Pop. — csag. arik kanál Yánib.; oszm. arug graben
Zenk.; kojb. érek riss, spalte Cast.; oszm. jaruk spalte, furche,
ritz, wunde Zenk.; kaz.-t.ji/nA: hasadék, repedés Bál.; v. ö. köz
török jav- hasít. —Nem tekinthető a magy. árok kölcsönvételének
a szlov. jaruga bergschlucht, graben Kit-inni.; szerb-horv. jaruga
id. Pop. Fii., melyek alkalmasabban felelnek meg az oszm. arug
alaknak. 1 )
120. b á j incantatio, mágia PP. —ószlov. bajati incantare,
fabulari Miki.; újszlov. baja zauber, reiz, loos, bajati zaubern, löseln,
fabeln trzáhlen, bajavec zauberer, bajaven, zauberisch, gauklerisch,
reizend, bajilo zauberstoff, zaubermittel Kleinm.; horv. baj die
mythe, márchen. baj reiz, anmut, kinderschrecken, bajáé zauberer,
besprecher, bajalac beschwörer, zauberer, bajalo id. (magy. bájoló?
v. ö. mazalo anstreicher), bajane das zaubern, bajati fabeln erzáhlen, baján, bajevan mythisch, fabelhaft Fii.; szerb bajati, bajane,
baján, bajáé id. bajka fabel. — csag. baj varázslat, bűbáj, turkom.
böjü, biijü id. Vámb. Az osznianliban csak származókalakokban
(bajii-, bajgin, bajUs) s tovább fejlődött «ohnmacht» jelentéssel
fordul elő, minélfogva közvetlen török kölcsön vételeknek a szláv
alakok nem tekinthetők. De a magy. báj sem tartható szláv ere
detűnek, mint Miklosich állította ; mert míg a magyarban már a
legrégibb emlékekben előfordul a bájos névszó s az összeforrt
1

) S nem jaruk-nak,
mint Miki. hiszi; mely bár rokon az arug alak
kal, mégis speciálisabb jelentésű s értelme nem «árok», h a n e m «hasadék
vágás, seb ii.
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büvösbájos ikerszó, az ószlovénben, honnan pedig kölcsönszavainknak legnagyobb részét vettük, csak bajati igei alakja található, s
nem egyszersmind a *báj névszó. Ellene szól a szláv kölcsönvótelnek a teljesebb, mai déli szláv baja alak is, melyből a magyarban
csak is baja vagy bája hangzású szó váihatotí; volna, minélfogva a
szó vándorlásának útja csak is úgy képzelhető, hogy a keleti törökségből a magyar, ettől a szláv vette át.
121. b á t o r tapfer, kühn. — batriv audax, animosus, batrivost audacia, animositas, batrivo animose Jambr.; horv. batriviti
mut einflössen, ermuntern Fii.; szerb batriti aufmuntern Pop. —
csag. batir tapfer Vámb.; kaz. batir bátor, hős Bál.; ujg. batur
brav, tapfer Vámb.; csuv. pattlr, pader CHJILHLIM, repoíi erős, hős;
v. ö. mong. bayadur hős.
122. b á t o r : ám-bátor. — bátor omnino, sane Jambr.
123. b á r — bár saltem, dummodo, barem saltem, dum modo Jamb.; szíov. bar, barem wenigstens, mindestens Kleinm.;
horv. bar, barem, barema wenigstens, mindestens, wenn schon;
bar si ?nu kazao du wirst es ihm doch gesagt habén Fii.; szerb
bar wenigstens Pop. V. ö. bátor.
124. b é l y e g , billeg kennzeichen, merkmal. — dalm. biligh
bileg Ver.; ószlov. bélegi> signum Miki.; ujszlov. bil'eg, bilega
kennzeichen, merkmal bileziti anmerken, bezeichnen, notiren,
bileznik nofcar Kleinm.; bil'eg zeichen, merkmal, stempel, bileg
prema viednosti wertstempel, nóta, postzeichen, marké; bilega
abzeichen, ein weisser fleck, listovna bilega briefstempel, bilegovati
bestempeln, bilegovati bezeichnet, bilegovina stempelgeld Fii. ;
szerb belega, belegovina id., beleziti bezeichnen, belezene das aufzeichnen, bele&nik notar, beleska anmerkung im buche. — csag..
bilgü jel, bélyeg Abus.; oszm. bilgü zeichen, merkmal Zenk.; ujg.
belkii jel, nyom Vámb.; jak. belüi zeichen, keonzeichen Böht.; alt.
pilek 3Haia>, 3a^aT0KT>: jel, felpónz Alt. gramm; csuv.palla 3HaKi>r
npHM^Ta, KneiÍMO : jel, bélyeg Zoloi; v. ö. tör. bil- «tudni». A szláv
alak nem lehet az oszmán-törökből való, mert annak bilgü szava
a szlávban csak bilgija hangzással lehetne meg. A magyar közve
títést a csuvas palla alak is megerősíti, mely nyilt véghangzójával
a többi törökség bilgü alakja ellenében épen egy régibb *beleg,.
*belek-re utal, a milyent az altáji dialektusban (v. ö. pilek) meg is
találunk. A csuv. palla véghangzójára nézve v. ö. csuv. pola hal ós
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tör. bálik, yürá fark és kujruk, tupra föld és toprak, ora láb és atak,
azok, ajak; továbbá, hogy a magy. sereg a csuvasban sara,
125. b ó r (urbér, papi bér) zins, dienstlohn. — dalm. bir bír
ság Verancs.; szlov. bir, bira abgabe Kleinm.; horv. bira steuer,
abgabe, pfarrzehent, grundzins Fii.; szerb bir abgabe, steuer Pop.;
bulg. bir id. Miki. — rut. byr census Miki.; — csag. birgu ado
mány, adó Vámb.; oszm. vergü gabe, geschenk, steuer, zollZenk;
*bere: kaz. biráse (3. szem.) adósság Bál., oszm. ver esi credit, übergabe, überlieferung; jak. berik geschenk, biári das gebén, gabe
Böht.; alt. perü ^api., jKepTBa adomány, áldozat Alt. gramm.;
csuv. paru MHJIOCTBIHH alamizsna, adomány Zolot. — V. ö. tör. beradni A kezdő média csupán a keleti töröksógben ismeretes, minél
fogva a déli-szláv nyelvekbe csak is magyar közvetítés útján ke
rülhetett.
126. b é r e s mietling, knecht, ackerknecht. — birus boarius
Jambr. — rut. béres id. Csop.; — v. ö. bér.
127. c s i k ó s pferdehüter. — szerb cikos aufseher der jungen, ungezáhmten pferde auf der heide Wesz. Pop. — rut. cikos id.
Csop. — csuv. üga, tiga ^jKepeőeHOKT. csikó Zolot.; jak. tii cin fül
len im zweiten jahre Böht.; alt. taj 2 éves csikó Alt. gramm.;
kaz. taj id. Bál.; oszm. taj füllen Zenk.; csag. tája kalb Zenk.
128. c s o p o r t , c s o p o r ein erdklos, eine erdscholle, csoportgyülekezet eine rotte, versammlung. PP. — horv. copor die herde,
horde, trift, rotte, rudel; copor cigana zigeunerbande, c. svina eine
schweinherde, na copore rudelweise Fii.; szerb copor eine herde
vieh Wesz. Pop. — csag. copor gomoly, rakás, coporos- egy rakásra
jönni. Az oszmanliban nincs meg e szó, tehát csak magyar kölcsönvétel lehet; hiszen a magyarban teljesebb hangalakkal és
jelentéskörrel is szerepel.
129. e z e r . — dalra.jezero ezer Verancs.; jezero mille Jambr.;
szlov. jezer id. az eredeti tisoc és kölcsönvett taváent mellett, jezernica zahl tausend Kleinm.; horv. jezero id. Miki., Wesz.; a szerb
ben egy másféle kölcsönszó használtatik e fogalomra, a görög
eredetű yiljada. — r u t . ezerj id. Csop. — perzsa hezar tausend Zenk.,
*) E csuvas alak mindenesetre többet foglal magában,
mint a köztörök taj s valószínűleg egy dimin. *tajgak kopott
mása.
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a mely török úton kerülhetett a magyarba. Bár a perzsa hezár
az oszmanliban is használatos, a szláv jezero nem tartható ez alak
átvételének; mert 1) ama szó csak is az irodalmi nyelvben szere
pel ; 2) éppen a nyugati törökséggel közvetetlen, földrajzi érintke
zésben álló szláv népek, pl. a szerb, nem birják szókincsükben a
jezero szót; 3) hangtanilag egy oszmanliból eredthezar-nak a szlávban ily alakot kell vala felvennie: hezara, ezara, de semmiesetre
sem változtatta volna kezdő mássalhangzóját j-vé ; mig más részről
több példa bizonyítja (1. fennebb 69.].), hogj^ átvett magánhangzón
kezdődő szó elé éppen szokásos a j-nek elibetoldása; a szláv jezero
tehát csak is a magy. ezer-xiek lehet a mása.
130. g y a p o t . — gyoput gossipium Jamb. — cs&g.japuk x)
gyapjú, lótakaró Vámb., oszm. japtd pferdedecke, satteldeckeZenk.;
csag. japak die zusammengeklebte wolle am rücken des schafes,
welche als wattá gebraucht wird Vámb.; kún *jabovr jabovli lanatus
cod. Cum. A szókezdő és végző mássalhangzó változása csakis a
magyar nyelv területén történhetett meg; v. ö. tör. jin$i és magy.
gyöngy ; továbbá pamuk és pamut.
131. gy ö n g y . — gyungy gemma, unió Jambr. —rut. dond'id..
Csop. — csag. jin$ü; ujg. jüngü id. Vámb.; oszm.mji, inéi id. Zenk;
kojb. nindi, nerídí, t'ind'i Castr., kún ingé a gemmi cod. Cum.; alt.
jinji, inji aceMHyrL id. Alt. gramm. A szláv szónak egész hanga
lakja a török szónak csupán magyar közvetítéséből magyarázható.
132. h á m kummefc. — h á m helcium Jambr.; szlov. ham
pferdekummet, jochgeschirr Kleinm.; horv. ham id., hamovi pferdegeschirr; hamar geschirrmeister, hamiti einspannen, anschirren,
Fii.; szerb am geschirr des wagenpferdes, ham pferdekummet,
Pop. — rut. yama id. Csop. — alt. yom apMO iga, yomit 2) XOMVTT>

1

) Á magyar gyapot «bautnwolle» szó jobban megfelel a
török «schafwolle» értelmű japuk szónak, mint a gyapja, mely
egy eredeti török japku alakra utal. A gyapjú szóval azonos végű
borjú azonban bozgu, bozagu alakból ered.
2
) E szó a keleti szláv nyelvekbe kerülvén át, lassanként
egész Európában elterjedt; tőle valók az orosz yomuth, szlov.
homot, bulg. hom'ht, szerb homot, cseh homout, lengy. yomat,
yomato, s valószínűleg ebből a lett kamantai; továbbá középf.
komat, ujf. kummet. A törökben etymologiája is van, de meg azon-
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hám Alt. gramm.; kaz. kamit lóiga Bál. ; v. ö. tör. kam- kötni és
magy. kötőfék. Miklosich e szláv alakok s a magy. hám mellett az
ófelnémet chamo s a közép felnémet kain «zamn» szavakat hozza
fel, de ezek hangtanilag nem egyeztethetők sem a magyar,
sem a szláv alakokkal. A magyart illetőleg csak a középfeln. alak
vehető tekintbe, mert szorosabb érintkezés csakis e kor óta áll fenn
e két nép között s egyéb német kölcsönszavaink is legfeljebb idáig
vezethetők vissza; már pedig kam-hó\ a magy. nyelv újabb korá
ban nem igen válhatott hám alak. De a szlávban sem válhatott
a német alakokból am és ham (hanem a korhoz képest, melyben a
német kölcsönvételnek történnie kellett hamo vagy hama, kam vagy
kama. Úgy hisszük nem merész feltevés, ha éppen ellenkezőleg
fogjuk fel a dolgot, vagyis a német chamo alakban mását látjuk
egy magyar *yamo-nok, mely a mai hám-ot megelőzte. Erre
nézve számba vehető, hogy a magyarság Európában való megjele
nésekor, különösen mint lovas nép gerjesztett félelmet s hogy
ebbeli kiváló ügyessége mindenkor nagy hírben állott.
133. k a n t á r halfter, zaum. — kantar capistrum Jamb. —
rut. kantar, kantár] id. Csop. — csag. kantar das kurze leitseil
Vámb.; jakut yantarga ein riemen, der vom gebiss des pferdes zum
sattel geht und durch den der kopf bei gebogenem halse in die
höhe gehalten wird Böht.; mongol yantarga id. Kowal.; v. ö. mong.
yantarku traben Schmidt.
134. k a r d . — szlov. kord, kordec, kordéi dolch, degen
Kleinm.; szerb t'orda, dbrda sábel Pop.; horv. corda sabía Fii.
— perzsa kard, kard culter. — Az oszmanli népnyelvben a török
kilig van használatban; ennélfogva a felhozott déli-szláv alakok
nem eredhetnek közvetetlen érintkezésből. Az éjszaki szláv nyel
vekben ugyan szintén előfordul e szó (orosz ós lengyel kord, litván
kardos), de ezekben lehet az külön kölcsönvétel szintén török népek
utján; a déli-szláv nyelvekre nézve, a magyar közvetítés onnan
világlik ki, hogy a szót még nem találjuk az ószlovénban, sem az
ójszaknyagati cseb, morva stb. dialektusokban. 1)
felül pl. a kazáni kamit nem lehet orosz kölcsönszó, mert orosz
yomut-nsik maradt volna meg (v. ö. xo3fliiHi> és yozajn,

XOMVTT>
X03H é s
l

yozd).

) "Miklosich a magy. kard szót szláv kölcsönszónak nézi;.
de 1) az ószlovénban nem mutatható k i ; 2) a déli szláv nyelvek-
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135. k é p bild. — dalm. kyp kip Verancs.; kip icon, imago,
effigies Jambr.; szlov. kip bild, bildsáule, kipar bildhauer, kipati
bilden, kipcic bildchen Kleinm.; horv. kip bild, standbild, statue,
kipac ein kleines bild, kipar bildformer Fii.; szerb kip bild P o p ;
ó-szerb kip vultus, persona. — kojb. kip, kar. kep vorbild, form
Cast.; ujg. kep form, bild Vámb.; jak. kiáb form, gestalt Böht.;
oszm. gibi -képpen; mong. keh form, vorbild Schmidt.
136. k í n . — h o r v . kina marter, peinigung, plage, qual,
kinac peiniger, kínba plagerei, kiniti peinigen, martern, Fii. ;
szerb kiniti, kinba id. Pop. — csag. kin kín, gyötrelem Vámb. ;
ujg. kiin plage, marter, qual Vámb.; kun kin-: kinov cruciatus,
kinaidilar cruciaverunt, kinadi torsit, kinalip afíligens se cod.
Cum.; alt. kijin Myieme kínzás, kín Alt. gramm. Mint a kép, úgy
a kín szó is csakis a törökség keleti ágaiban ismeretes, minélfogva
csak a magyarság utján jöhettek a szlávba.
137. k i n c s der schatz. — kinch thesaurus, kinchim orno
Jambr., kinc schmuck, kincarija verzierung, kincati schmücken,
zieren, kincnica schmuckkástchen Kleinm.; horv. kinő schmuck,
zier, kincene das schmücken, zieren, kinciti schmücken Fii., kinduriti sich putzen Wesz. — perzsa gen§ schatz, insbesondere ein
verborgener Zenk. — E perzsa szó az oszmanliban is előfordul, de
a szlávság mégsem vehette innen által; mutatja az, hogy a kinc a
törökséghez legközelebb élő szerb nyelvben nem ismeretes ; továbbá
bizonyítja a kezdőhangokon mutatkozó változás, mely egy a ma
gyar nyelv történetében lefolyt hangfejlődés eredménye, a meny
nyiben a régi emlékek a perzsa gen§ szónak még hűbb kénes mását
is fenntartották.
138. k ó r ó . — horv. korov, korovina unkraut Fii.; szerb korov
id. Pop. — Hogy e szláv szavak kétségtelenül magyar eredetűek,
bizonyítja a kóró-nak e nyelvben való szélesebb jelentésköre (a
mennyiben nemcsak gazos kóró van, hanem pl. kukoriczakóró, czirokkóróis) s az egész nyelv területén való használata. De kimutatásra
ben (a szlovénban is) a korda alak s változatai vannak általá
nosan elterjedve, míg a kord csak egy igen kis vidékre szorít
kozik mellékalakkópen; már pedig e korda alakból a magyarban
is korda vált volna; 3) hátra volna éjszakiszláv nyelvek hatását
felvenni, de ez egyéb esetekben nem mutatható ki.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVII.
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szorul, hogy e szó a magyarban is csakugyan idegen, még pedig
különösen török kölcsönvétel. Vámbéry felhozza «magyar és török
szóegyezés »-eiben s az ujg. kuruk üres, száraz, csag. kuruk id.,
oszm. kuru id. szókat állítja melléje; de Budenz birálatában azon
jelentésbeli külömbség miatt, hogy «a magyar szóban lényeges
fogalom: szár, sarj» elvetette. Azomban kérdés, vájjon ezen mai
főjelentés nem lehet-e másodlagos, vagyis hogy a kóró szó eredeti
leg kiválólag száraz növényszárakra vonatkozva nem alkalmazta
tott-e csak később egyéb növényszárakra is ? Tényleg a népnyelv
csakis oly kisebb növények hajtását jelöli vele, melyek nagyobb
részt száraz, lágybelsejű, üres száruaknak mutatkoznak; így van
bogácskóró, ökörfarkkóró, tengeri kóró, de sohasem nyirkóró, fűzkóró, szőlőkaró, még ha magában álló, egyes hajtások is. Márton is
így fordítja a kórót «der dürre stángel» és Fogarasi is mint első
jelentést említi ezt «der dürre stángel der pflanzeno; hasonlókép
pen tartja a Tájszótár különösen kiemelendőnek, hogy a «a széke
lyeknél a kóró a plántáknak nemcsak asszú, hanem nyers szárát
is teszi.» Már csak ezeknek alapján sem lehetne teljesen hibás
nak tartanunk a török kuru száraz és magy. kóró összehasonlítását;
de a kettő egybetartozásáról teljesen meggyőz bennünket azon
tény, hogy külömböző tatár nyelvekben elő is fordul a kuru
száraz szónak ily alkalmazása «száraz növényszár»>-ra; így: csuv.
/ura cyxaa TpaBa, száraz fü (v. ö. /uruk torát cyxoü cyuoKi),
száraz ág), s ugyancsak csuv. korik TpaBa fű, korik-udi sejieHHKa,
lycopodium complanatum Zolot.; kaz. kara üres növényszár, kúra
málna bokor Bál.; kún kovra dumus, tövisbokor.
139. o r o s z l á n . — szlov. oroslan löwe, oroslanka löwin
Kleinm., oroslavnica id. Miki.; horv. oroslan lav W e s z . — c s a g
arslan Vámb.; oszm. arslan, aslan Zenk.; kaz. arslan Bál.; kún
mtlan cod. Cum.; alt. arslan, arsil-aju; mong;. arsalan id. Schmidt.
Miklosich a fentebbi szláv kölcsönszókat a magyarral együtt köz
vetetten török hatásnak tulajdonítja, holott nem érthető, minő
hangtani törvény kényszerítette volna a szláv nyelveket a török
alaknak ily nemű elváltoztatására, midőn a szerb és bulgár nyelv
arslan alakban megtarthatá. A magyarban pedig az oroszlán
szó előfordul már az újabb (szláv réven jött) oszmán-török hatás
előtt is ily alakban s hívebben felel meg a csuv. arislan-nnk, mint
az oszm. arslan-nok.
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140. s á r g a : sárga-répa. — borv. sárgarépa gelberübe,
carotte, möbre Fii. — csag. sárig Vámb.; oszm. sari Zenk.; kaz.
sari id. Bál.; kún sarog, sare, sari flavus cod. Cum.; alt. sari és
csuv. sara TRejiTbm, pycHÍi, pbiariíí:sárga, szőke, vörös Alt. gramm.
és Zolot.; jak. ari geschmolzene, russiscbe butter (v.ö. tatár sari
maj vaj) Böbt; mong. sira gelb Scbmidt.
141. s á r k á n y dracbe. — szlov.sarkán draco Miki. — rut.
sarkán id. — kún saxagan (sazagan) draco, serpens Cod. cum.
142. s e r e g . — sereg junachki exercitus Jambr.; szlov. sereg
beér. rotte, tross Kleinm.; borv. sereg compagnie, seregan serezaner Fii.; szerb sereg, serezanin id. Pop. — csag. cerig Yámb.; oszm.
cerik, ceri Zenk.; kaz. cireü id. Bál; jak. sári beér, krieg Böbt. ;
alt. cerü BOÍICKO, IIOJIKT> id. Alt. gramm.; csuv. sara id. Zolot.;
mong. cerik kriegsmacht, kriegsbeer. Megvan az éjszaki szláv
nyelvek közül is az oroszban: serenga «reihe, zug (soldaten)», kis
oroszban és lengyelben sereg id. Ezek magyar kölcsönvételeknek
mutatkoznak kezdő mássalhangzójuknál fogva.
Í43. t a n á c s rat. — tolnach consilium, tolnachim inter
pretor, consulto, tolnachenye interpret itio, tolnachnik consiliarius,
interpres, tolnachtvo consultatio Jambr.; szlov. tanac reichstag
Kleinm., tolnaciti beratscblagen Wesz.; borv. tolnáé, tanac consi
lium Miki. — r u t . tanac rat Csop. — A török tani- ismerni igétől
származó szó, bár a megfelelő képzés a török nyelvek ismeretes
szókincséből nem mutatható ki (v. ö. MUSz. 179. 1). — Magyar
ságát a szláv alakok ellenében ama nyelvbeli szélesebb jelentés
köre is (v. ö. csángó tanácz beszéd, tanáczol beszéli) bizonyítja s
azon körülmény, hogy a szlávság csak aránylag igen kis területen
ismeri. V. ö. régi tanálcs alakját.
144. t ú z o k . — «illyr. et croat. túzok* mondja Leschka, e
magyar szónak szláv eredetét akarván kimutatni, holott kétség
telen, hogy a magyarban régi török kölcsönvétel s épp úgy felel
meg a csag. tugdak, tujdak alaknak, mint a búza a tör. bogdaj-n&k.
Az oszmanliban nem találjuk e szót ily alakkal, minélfogva a déliszlávság túzok szava csakis magyar kölcsönszónak tekinthető.
145. t ü k ö r . — ószlov. tykrb spiegel Miki. — csuv. tiigür
és tügürt sepKajio, tükör. A régi tiker (tikre-t) alak még hívebben
egyezik a szláv szóval.
146. v á l ú . — szerb valov schweintrog Pop. — rut. valüv,
7*
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valov rinne, trog Miki. — csuv. volak KopuTO, KOJio^a, válú Zolot.;
kaz. t a t . ulak abrakválú, c s a t o r n a Bál.
147. v á s á r markt, handel. — horv. vasár der m a r k t , die
messe, marktgeschenk, vasarene das m a r k t e n , vasariste ort, wo
m a r k t gehalten wird, vasariti m a r k t haltén, vásárdíja m a r k t f a h r e r
marktgast F i i . ; szerb vasár, vasarene, vasariste, vasariti,
vasárgija
id. P o p . Wesz. — rut. vasár m a r k t Csop. — perzsa bazár markt,
kauf, handel. — Alig vonható kétségbe, hogy a perzsa bazár
és a m a g y . vásár közt kölcsönzési viszony forog f e n n ; de nyilván
való egyszersmind, hogy a perzsa szó n e m a m a g y a r b a n nyerte
először a z o n elváltozott alakját, mellyel e nyelvben m u t a t k o z i k ,
h a n e m csakis egy h a r m a d i k , közvetítő nyelv terén.>E közvetítő
nyelvet illetőleg h á r o m esetet lehet felvennünk : 1) lehetett azon ki
veszett, ó csuvasféle török nép nyelve, melytől a m a g y a r egyéb török
kölcsönszavait is n y e r t e ; ez esetben a szláv vasár magyarból eredt
kölcsönvétel; á) szolgálhatott ilyenül az oszmanli is, melyben meg
van a bazár szó s mely m i n t számos m á s szót, ezt is á t a d h a t t a ;
ezen felvétel mellett a szláv változtatta volna el a bazár alakot
vásár-ra. s a m a g y a r b a n szlávból eredt kölcsönvétel l e n n e ; végfii,
3) lehetett közvetítő nyelv egy előttünk ismeretlen, kiveszett n é p
nyelve, melylyel a szlávság régibb történetében érintkezett s az
ettől átvett kölcsönszót á t a d h a t t a a m a g y a r n a k is. Az utóbbi esetet
nem lehet elfogadnunk, mert akkor megkellene e szónak lenni az
ó-szlovén szókincsben, a melyben pedig n e m találjuk. De n e m
állhat a második eset sem ; a bazár szó u g y a n á t m e n t a törökségből
a déli szlávságba, de n e m vasár h a n e m megfelelőbb pazar alakban ;.
m á r pedig, hogy ennek mellékalakjáúl tekintsük a vasar-t a r r a
s e m m i n e m ű analógiánk nincsen. Ezek u t á n leginkább m é g az első
eset fogadható el, vagyis hogy a szláv vasár m a g y a r b ó l eredt köl
csönvétel. Nem szól ennek ellene, hogy v a l a m i n t az oszmanliban
bazáréi kaufmann, hándler szó van, a szlávságban is t a l á l h a t ó
vasargija;
m e r t a török - j i képző is át v a n m á r véve, illetőleg
ilyen képzésű szókról elvonva, pl. boka mellett v a n : boltatfija (szintígy a -luk képző : gazdaluk gazdaság, lopovluk dieberei)*)
x

) Ki kellett h a g y n u n k a török eredetű kölcsönszók sorából
a szán és tolmács szókat, melyek a m a g y a r b a n kétségtelenül t a t á r
népek nyelveiből kerültek be (v. ö. kirgiz san, sanak, csuv. sona>
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b) Német eredetűek."
148. b a k t e r . — szerb bokter nachtwáchter Pop. — n é m .
wachter, iváchter. A szókezdő v-nek b-vé változása, továbbá a
szóközépi /f-nak felcserélése &-val magyar közvetítést bizonyít, v. ö.
Valentin és Bálint; riktájk, hapták: ném.richtet euch,habt acht.
149. b á r s o n y . — barsun holosericum Jambr.; szlov.
barsun sammet, barsunast sammten Kleinm.; horv. barsun sam
met, sammethaar, barsunka sammetgras, barsunar sammetmacher Fii.; szerb barsun purpurfarbes tuch, sammet. — rut.
harsan, barsun, id. Miki. •— Ezen elterjedt európai szót*) a
magyar kőzve tétlenül az új felnémet *barchen (v. ö. középfeln.
barkán), barchent alakokból vette által s-vé változtatván el a
palatális y-t s illeszkedőkké alakítva a magánhangzókat. A szláv
alakok magyar eredetét különösen ez utóbbi hangváltozás
mutatja.
150. c z u k o r . — czukor sacharum Jambr.; szerb cukor,
cukar id. Pop., Miki. — rut. cukar id. Csop. — Az arab sukkar,
perzsa sakar kezdő mássalhangzójának e-vé való változása a
németben történt, hol már az ófelném. korban van zukura alak,
közép s újfeln.-ben zucker. A szláv nyelvek cukor szava azonban
nem felel meg az ófelném. zukura-mik, mert ez így megmaradt
volna, a mint csakugyan a szerbben a cukor, cukar s az oszmanliból került seter mellett cakara és sahara is található; de nem
felel meg a későbbi zucker alaknak sem, mert nem érthető, miért
változott volna a második vocalis mélyhangúvá, midőn ez alak a
szlovénban cuker, a lengyelben cukier s a kisoroszban is cuker

kún tolmac, telmac, csag. tihnanc) és általánosak a déli szlávságban is, az első sani, a másik tolmac és tomac alakban. Előfordul
nak ugyanis a legtöbb éjszaki szláv nyelvekben is, pl. az oroszban
azonos alakban (azonkívül a tolmács a németségben), minél
fogva kizárólagosan magyar kölcsönvóteleknek nem bizonyít
hatók.
x
) Az arab berkán-ből származik; ebből lett az olaszban buracane, francziában baracan, középlatinban barracanus, parchanus,
a középfelnémetben barkán, az újfelnémetben barchent. Diez,
Wörterb. I. 51.
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kiejtéssel maradhatott fenn. Csak a magyar önhangzó-illeszkedés
nyújt itt felvilágosítást, minélfogva a fentebbi szláv alakokat
magyar kölcsönvételeknek kell tartanunk.
151. f e r t á l y . —fertály quadrans Jambr.; szerb, vertal'
viertel Wesz. Egészben véve magyaros elváltoztatása a ném.
vierteil szónak; v. ö. ortály és ném. urteil, fortély és vorteil.
152. f i l l é r , fillyér. — illir filyer id. Dank.; bulg. filer
numus Miki. — ném. vierer. A hangváltozás magyarosságára
nézve v. ö. fullajtár és ném. vorreiter; kalomár: krámer, kramer ;
polgár: burger, purger; mordály : mörder ; fűimendör : vormünder •
pellengér: pranger stb. analógiákat (1. Nyelvőr VII. 105).
153. f o n t . — szlov./tmí pfund, funtnica pftmtbira,funten
pfündig Kleinm.; horv. fant pfundgewicht, fantenaca pfundbirne
Fii.; szerb funta, vuata, funat pfund, fantarka art birne, funtaca
art apfel; — rut. fant id. Csop. — A pf hangcsoportból a magyar
inkább a spiráns, a szláv az explosiva hangot tartja meg külö
nösen a szó kezdetén. így ném. pflaster: magy. flaszter, flastrom ;
pfannkuch : fánk; kipfel: kifli ; míg a szlávban a ném. pflug szónak
plug, a pflegen-nek lengy. piele^govac, sőt magának a pfund-n&k is
a szerbben pund, lengyelben' pudek, oroszban pud felel meg.
Mennyire nem szeretik a déli szláv nyelvek a dentilabialis
kemény spiránst szókezdőül használni, legjobban régibb kölcsönvételeik bizonyítják, melyekben a magánosan álló / kezdőhangot
is p-ve változtatták ; így lesz az ófelném. füa fürész : szláv pila ;
ném.folc, volk: lengy.. orosz polk, ószlov. ppbkh ; ném.fasta, faste:
szláv posti>; ném. phlaster: ószlov. plastyr emplastrum ; ófelnémet
flasca : ószlov. ploskva palaczk ; ófelném. frisc: ószlov. présewb re
cens ; olasz foccaccia : illir pogaca; lat. frigere, olasz friggere .;
szerb prigati•; olasz fazzolo: szerb pat'el, m. fátyol (Miki. Fremdwörter). Ezek után alig lehet kétség, hogy a szláv nem vál
toztatta el a német pfund szót funt alakúvá, hanem ez elváltotással vette a magyartól által.
154. f o n t o s . — horv. fantas eine einpfündige sache, ein
pfund schwer, einpfündig, fantus pfundleder Fii.; szerb funtas
fkchs, der pfundweise verkauft wird, pfundwage Pop. V. 5. font,
155. f o r i n t . — horv. jorint, forinta guldenstück, forintaca guldenschein Fii.; szerb forinta gulden Pop. — Az olasz
fiorino-xiok megfelelő német fiorin a magyarban nyerte végső
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járulékmássalhangzóját, v. ö. rozmarint, rubint, tulipánt stb.
(Nyelvőr VI. 450).
156. f u l l a j t á r . —feletar subauriga Jambr. — ném. vorreiter. A magyar közvetítésre nézve 1. fillér.
157. g y ö m b é r . — gyumber zingiber Jambr.; szerb d'umbir
ingwer Pop. — A latin zingiber szó a középfelném. gingeber köz
vetítésével került a magyarba olyféle hangváltozással, minővel a
genge alakból gyönge lett. A szláv alakok nem lehetnek egyenes
német kölcsönvételek; mert ekkor nem érthető az első szótag
mély hangzója, mely azomban igen alkalmasan válhatott magy.
ö-böl, mint több más példában (v. ö. duncl gyöngy, esküt es
küdt stb.).
158. h a r c z . — harcz certamen, conflictus, harczujem
pugno, confligo, harczuvanye velitatio Jambr. Bell.; szerb harc
kampf Pop.; «olim apud slavos in usu fuisse hartz, sed nunc iam
obsoletum esse videturw. Leschka. — Miklosich ellenében, ki e
szót még «Fremdwörter in den slav. Spr.» művében magyar kölcsönvételnek tartotta, de «Slav. elem. im Magyarischen» értekezé
sében mint szláv kölcsönszót hozza fel, Mihály József mutatta ki
német eredetét a hetz, diai. hatz szóból, melyből épp úgy alakúit,
mint sarcz a schatz-böl, piarcz az olasz piazzo-bó\. Az r közbe
szúrt mássalhangzó a szláv alakokat kétségtelenül bizonyítja
magyar kölcsönvételeknek (1. Nyelvőr X. 53). x )
159. h e r c z e g . — herczeg princeps Jambr.; horv. herceg
herzog, hercegiría die herzogin, herce&ki herzoglich Fii. ; szerb
herceg herzog Pop. — A ném. herzog szón végrehajtott magán
hangzói illeszkedés magyar közvetítésre utal.
160. h ó h é r , régibb nyelvben h ó h á r , h a h á r MA.,
Zrínyi, Veráncs; Bornem. Nyelvőr VII. 105. 242. — hahar, haharicza carnifex, haharia earnificia, haharim earniíieo Jambr., horv.
hahar: vjesar hánger Fii., — rat. hovherj, hovhera id. Csop. —
Középfeln. hahaere, haher. «mely osztrák kiejtéssel háher, hohernek hangozhatott*. A kritérium, melynél fogva a szláv alakok
1
) Szilasi (Nyelvőr X, 495) n e m fogadja el e magyarázatot a a német
Tierzen, hurzen, hurzen, harsieren, hersieren, herczieren
«galopp reiten»
jelentésű, szókkal veti egybe. Ezek közöl csak a harsieren és a hurzen alak
egyeztethető a harczol alapszavával, de harsieren előfordul a magyar harzsír (Heltai) alakkal, a hurzen pedig mély magánhangzója miatt ne illik a
harczol-hoz.
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magyar kölcsönzéseknek tekinthetők, itt is a magánhangzói
illeszkedés.
161. k a p i t á n y , kapitán. — kapitan capitaneus Jambr.;
szlov. kapitan kapitán Kleinm., szerb kapetan hauptmann, kapetanica frau des hauptmanns, kapetanija kommandó, kapetanstvo
hauptmannschaft Pop. — Mint a legtöbb újabbkori hadi fogalom,
úgy a kapitány is közvetlenül a németből került át hozzánk, hol
a középlatin capitaneus a franczia capitain közvetítésével kapitánnek hangzik. Ennek csak is a magyarban kellett okvetetlenül
kapitán-vá változni.
162. k a r m a z s i n . — szerb karmagin carmesin P o p . —
A szlovénban karmezin alakban van meg, de ez, mint a magyar,
egyenes kölcsönvétele a német karmesin szónak, mely ismét a
középlatin carmesinus-ból való. A szerb szónak magyar részről
való közvetítését a magánhangzói illeszkedés s a í hang mutatja,
mely kiválóan magyar hangváltozás (v. ö. József, Izsák, izsóp).
163. k a r t á c s . — szerb, kartac kartátsche Pop., horv.
kartaca id., kartacnica kartátschen-kasten Fii. — ném. kartátsche.
— A magyar közvetítés bizonyítékai ugyanazok, mint a kapitan
szónál.
164. k a s t é l y . — kastély (olv. kastel) castellum Jambr.;
kastel (olv. kastel) castrum Bell. — ném. kastell. — A szóvégző
liquida jésítése magyar sajátság v. ö. fustély : fustel, pendely : bendel,
tégely : Hegel, sindely: schindel seb. (1. Nyelvőr VII. 243).
165. k a s z á r n y a . — h o r v . kasarna kaserne Fii.; szerb
kasarna id. Pop. — Ném. kaserne. V. ö. kapitány.
166. k á p l á r . — horv. kaplar der korporai, kaplarija korporalschaft, kaplarovica korporalin Fii.; szerb kaplar, kaplarija,
kaplarovica id. Pop. — ném. korporai, kaporal, kaprai. Bár az
r—Z-féle metathesisre több magyar analógiát hozhatni fel, mint
Ura e. h. réla, petlóreum, kaláris e h. koralis (klat. coralhis) stb.
(Nyelvőr VII, 348), a kaplar szónak közvetetlen magyar részről
való kölcsön vételét mégis főkép jelentéséből következtethetjük
(v. ö. kapitány, kaszárnya, harcz, sereg stb.).
167. m e s t e r . — szlov. mester artifex, mestrija handwerk
Miki., szerb mester meister Pop. — A német meister szó közvetet
len átvételéből más alakok származtak e nyelvekben; így szlov.
mojster, mojstrija Kleinm., szerb majstor, majstorija, majstorica
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stb. Pop., minélfogva a fentebbi alakok magyar réven jöttéknek
tekinthetők. Jóformán hozzájuk tartozik a horv. mestar szó is,
tekintve, hogy a déli szlávságnak sok -tar végű szava van, me
lyeknek analógiájára az eredetileg mester hangzású szó átala
kulhatott.
168. m e s z e l y . — szerb mesei' seidel Pop. — rut. mesét
id. Csop. — ném. miissel, v. ö. massel. V. ö. fertály.
169. p a l l o s . — szerb pálos, palosina pallasch Pop.; horv.
pálos ein langes schlachtschwert der reiterei, die fuchtel, palosina
die fuchtel. — ném. pallasch, franczia pallache, olasz palascio
Diez Wörterb. A magy. pallos hosszú mássalhangzója nyilván mu
tatja, hogy e szó közvetetlentil a németből került át hozzánk; de
nem tartható ilyennek a szláv pálos, második szótagjának zártabb
hangzója miatt, mely hangváltozás a számos -os végű szók ana
lógiájára főkép a magyarban keletkezhetett. Tekintetbe vehető
itt a jelentés is : v. ö. kard, hóhér stb.
170. p á n t l i k a . — szerb pántlika, pantl'ike art mehlspeisen, bánd, bandwurm, pántlikára, pantücara bandwurm,
pantl'icica bandgras Pop.; horv. pantl'icica spanisches gras Fii. —
rut. pántlik id. Csop. — osztrák pantel bánd. — A német -el végű
szavak -li végűre való változtatása kiválólag magyar sajátság,
v. ö. mantel: mándli, leibei: lajbli, glasel: glázli stb. (1. Nyelvőr VII,
245). Miklosich alap nélkül tartja a magyarban szláv kölcsönszónak.
171. p e r e ez. — perécz spira Jambr., horv. perec bretzel,
perecar bretzelbube, bretzelmann, perecnik bretzelbácker Fii.;
szerb pereca bretzegebáck, perecifi bretzenverkáufer Pop. — osztr.
pretz, bretze. A kezdő mássalhangzó világosan mutat magyar
közvetítésre.
172. p r o f o n t . — szerb provonta proviant Pop.; horv.
profunt, prof unta kommisbrod, pumpernickel Fii. — német pro
viant. — Hadi fogalom ; ezenkivűl számba jöhet a szláv profunta,
provonta-nak magánhangzós vége.
173. r é f , rőf. — reff ulna Jambr.; szerb rij elle Pop.,
Wesz. — rut. réf id. Csop., rif, rjaf Miki.; — ném. reif
abroncs, mérő eszköz Sanders. A kizárólagos «elle» jelentés,
továbbá a szerb rif magánhangzója a magyarság bélyegét viseli
magán.
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174. r o s t ó 1 y. — rostely crates Jambr.; horv., rostit rost,
rostgestell Fii.; szerb rostit rost zum braten Pop. — ném. róster,
rost, *roster. A végső mássalhangzó elváltozása kétségtelenül
magyaros (Nyelvőr VII, 105); v. ö. a kastély, meszely, fertály
czikkeket.
175. r ú d . — rudo temo Jambr.; rúdo deichsel Kleinm.;
horv. rúda deichselstange am pferdewagen Fii.; szerb ruda
deichselstange Pop. — rut. rud id. Csop.; — nénu *rut, rute, kö/ópfeln. ruote, ó-felném. ruota. A magyar és szláv alakok a német
ellenében egy közös hangváltozást mutatnak, t. i. a kemény
explosiva lágyítását, a mi aligha lehet esetleges találkozás. A ma
gyar pedig nem vehette a rúd-sit át a szlávból, mert akkor a szláv
véghangzót is megtartotta volna, s így csak a másik eset állhat,
hogy t. i. a szláv vette át a magyartól. Erre mutat azon körül
mény is, hogy míg a magy. rúd általánosabb «stange» értelmű, a
szláv ruda speciálisabb fogalmat («szekérrúd»-at) jelöl.
176. s i l b a k . — szerb silbok schildwache Pop. — német
schildivache. — Jelentése, s a v—b változás bizonyítja magyap köl
csön vételnek.
177. s ó g o r . — szerb sógor schwager P o p . ; horv. sógor id.,
sogorica schwágerin Fii. — rut. sogar id. Csop. — ném. schwager.
— E német alak összes változásai csakis a magyar hangtani tör
vényekkel magyarázhatók.
178. s o r o m p ó , sarampó. — szerb sarampov eine art verschanzung Wesz. Pop.; horv. sarampov id. Fii. —Valószínűleg
a ném. schranke, schrankenbaum elrontása, mely azomban csakis
a magyarban történhetett, mit a kezdő mássalhangzó-csoport
szétbontása bizonyít.
179. s z o b a . — szlov. sóba zimmer, sobica zimmerchen,
kámmerlein Kleinm.; horv. sóba zimmer, appartement, kammer,
sobar zimmerkellner, sobarica stubenmádchen Fii.; szerb sóba,
sobar, sobarica id., sobica kleines zimmer, sobnik stubenkamerad.
— rut. sobajanka stubenmádchen Csop. — ném. stube ,• v. ö. szobor
és szl. stobor. Miklosich «Fremdwörter in den slaw. Spr.» tanul
mányában (1867) még felveszi a szlávba. jutott idegen elemek
közé; de midőn négy évvel utóbb a magyarba átjött szláv kölcsönszókat kutatja, a/, idézett szókat, az egész déli szlávságban általá
nosan használt ószl. ist'bba, szlov., szerb, horv. izba zelt (szintén
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kölcsönvétele a német stupa, stube szónak) mellékalakjaiúl tekinti
s a magyar szoba szót előbbi nézetével éppen ellenkezőleg szlávból eredt kölcsönszónak. De a szláv ist^ba szóból a magyarban
se-mmi esetre sem válhatott volna más, mint egy isztoba, osztóba,
vagy legfeljebb még a szikra: iskra változás mintájára szitoba alak;
más részről nem találunk analógiára, mely a szlávi>an ist'bba, izba :
soba-féle hangváltozást igazolna, s így az egyetlen elfogadható
magyarázat, hogy az illir sóba német forrásból magyar réven jött
kölcsönvétel.
180. t á n y é r . — horv. tanir, tanúr teller, tanirac tellerchen, taniraca tellerapfel, taúirnak tellerschrank Fii.; szerb tanir,
tanúr, taniraca id. Pop. — rut. tanir id. Csop. — A német teller
szónak, a mint ezt e nyelvből közvetlenül átvett szlov. taler,
déliszerb talár, orosz talir. taril, tarelka, lengy. talerz kölcsön
vételek, de különösen az olasz tagliere (melyből maga is elválto
zott) bizonyítják, valamikor *toljer, *talér hangzásúnak kellett
lenni. Ezen '*taljer alakból igen természetesen válhatott a magy.
tányér, régibb tálnyér alakja is, épp úgy, mint a borjú, varja,
sarjú, perje szavakból bornyú, varnyú, sarnyú, pernye lett; de
egyszersmind a tángyér alak is e h. *táljér, tánjér, v. ö.
ugyancsak borgyú, vargyú, sargyú. A j'-nek ezen erősbűlése folyé
kony hang után kiválóan magyar sajátság s így a fentebbi szláv
szók is magyar kölcsönvótelek.
181. t o r o n y . — horv. torán turm, kirchturm, klosterturm Fii.; szerb torán id. Pop. — rut. toron id. Miki. — középfelnóm. turn id. Ha a déli szlávság közvetetlenűl veszi át e szót a
németből, épp úgy változtatta volna át. mint a szlovén, t. i. turen
alakúvá; csak a magyar nyelvtörténeti hangfejlődéssel egyezik
meg az u-nak nyíltabbá válása s a végső n fejlesztése; v. ö.
dögöny: degen, bókony (balkon) : balken, hókony: hacken stb.
(Nyelvőr VII, 246).
182. t ö r k ö l y treber, trester. — szerb, térkid' weintreber
Wesz. trkul' id. Pop. — bajorném. torkel, olasz torcolo Miki.
A magyar törköly alakilag teljesen megfelel a ném. torkel szónak
(v. ö. törtöly: íuríeZ-taube) s jelentésbelileg is egyeztethető, ha
felteszszük, hogy mint több más analóg esetben előbb a törköly
szőlő, törkölybor, törhölypálinka-íéle összetételek voltak használat
ban s ezekből vonatott el az eredetileg «sajtó »-t jelentő törköly
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«treber» értelemmel. A szerb terkuí azonos jelentésű a magyar
szóval s e körülmény már maga utal arra, hogy onnan eredt
kölcsönvételnek tekintsük; de bizonyítja ezt e szó hangalakja is,
mely ha közvetetlenül jön a németségből, csakis torkla, torkula
lehetne (v. ö. szlov. torkula ölpresse).
183. z o m á n c z , zsománcz, zomalczos (Radvánszky lev.
gyűjt.) — horv. zumance, iumanac der dotter im ei, das gélbe im
ei, leindotter, áumancast dottergelb Fii.; szerb zumance id. Pop.;
dalm. xomalcze : (olv. zomalce) VerftDCS*— ném. schmelz. Miklosich
ellenében, ki a zománcz-ot szlávból eredt kölcsönszómik tartja
Simonyi mutatta ki helyesen e szó eredetét s váadorlása útját (1.
Nyelvőr X, 98.). Magyarázataihoz még megjegyezzük, hogy a éumanac úgy alakult az eredetibb zsománcz-hói, mint tanac, funat utanz
•és font szókból s hogy a képzőknek oly elvonás-i és mással való
helyettesítése, minővel a dumának, zumanac szót magyarázza, több
más analógiában is előfordul, v. ö. szürke és óriás.*)

c) L a t i n

eredetűek.

a) Igék.
184. f o r r n á 1-. — szlov. formalivati creare Miki. — lat. formaré. Miklosich a névszói forma alakot állítja melléje, de ebből
formáz- lett.
185. f u n d á l - : szlov. fundalivati fundare Miki. — lat.
fundare.

P) Névszók.
186. k e c z e l e , keczelye Dunántúl «kötény, ruha», a szókelységben «felső asszonyi köntös» Tájsz. — horv. kecel'a die
schürze, kecelica dim. id. Fii.; szerb kecel'a, kecel'ica id. Pop. —
latin casula misemondó ruha, v. ö. kantus és köntös, továbbá
Pázmány használatát «A Calvinisták Váradon a kelyhekből ser
legeket, a keczelékből rokolyákat, a papi öltözetekből szoknyákat

x

) De nem helyeselhető a felhozott dócza : ló7ca»-£éle példa, mert
ezek külön-külön alakkal fordulnak elő a szlávban is, amaz •— lavica, ez =
lavka.
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és fardagályokat csinálának» (Nyelvtud. Közi. XV, 342), melyben
a. keczele még azonos értelmű a casula-Ysd. Hogy e szláv alak
nem közvetetlen, hanem magyar úton jött latin kölcsönvétel, leg
jobban bizonyítja a délszláv kosul'a: «hemd» szó, mely a casulanak egyenes átvétele.

d) Szláv eredetű, azaz visszakölcsönzött szók.
a) Ige.
187. r e n d e l - —szlov. rendeluvati, -ujem «docere»; bulg.
rendeluva Miki. — ószláv red'b reihe, illir reá.

P) Névszók.
188. a k ó . — h o r v . akov eimer, ahm, ohm, akovce eimerfass Fii.; szerb akov, akovce id. Pop. — rut. aküv id. Csop. —
A régi szláv okov még most is megvan ily alakban s eredeti
«beschlag» jelentésevei e nyelvekben, csak a magyarban válto
zott akó alakúvá s «folyadékmérték» jelölőjévé. Egyéb o kezdetű
szláv szók is így maradtak meg az illírben, v. ö. ocel, ocet, oblok,.
obrok stb.
189. a s z t a l . —horv. astal der tisch Fii.; szerb, astal id.
Miki. — ruténban csak astalas. — szláv stoH, mely maga is ól
még, de a szerbben már csak továbbképzésekben. V. ö. egyéb ily
kezdetű ószláv szókat, ószl. stog: szerb stog, ószl. *strqga (esztrenga): szerb struga, ószl. straia: szerb straza stb.
Í90. b a r á t mönch. — «Das aus dem magy. zurückentlehnte barát bedeutet im osten des neuslov. sprachgebietes
mönch». Miki. — rut. barát freund Csop. — ószl. brati>. V. ö. ószl.,
új szlov. brazda, britva, bregi, stb.
191. b a r n a . — horv. barna der gaul F i i . ; szerb barna id.
Pop. — rut. barna braun Csop. — szl. brna fuscus; v. ö. barát.
192. b a t k a , b a p k a . — szerb bapka eine alté münze
Pop.; horv. bapka id. Fii. — szláv bobi, bohne, mely a mai illyrben is így hangzik még; v. ö. forint, máriás, továbbá akó.
193. b á r d . — szlov. barda ascia Miki. — ószl. brady culter etc. Miki. V. ö. barna, barát.
194. b ö d ö n y . — szlov. bedeú tönnchen Miki. — rut.
deben id. Csop. — szerb. horv. badaú bottich, tonne Fii., Pop. —
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{S nem ném. butten, mint Simonyi hiszi; ebből puttony lett a ma
gyarban, míg a bodony, bödöny szóközépi médiája szláv közve
títésre utal). Az eredetibb bodony alaknak magashangú bödöny-vé
változása magyar sajátság.
195. c s a t a . — szlov. cata insidiae Miki. — ószl. ceta
cohors Miki.; de v. ö. celjad (familie, magy. család) s ugyancsak
ceta rotte Kleinm.
196. c s á s z á r . — szlov. casar kaiser Miki. —ószl. cesari>;
v. ö. csata.
197. c s o r d a . — horv. corda eine rinderherde, herde Fii. ;
szerb corda herde Pop. — ószl. creda id. Miki. A kezdő mással
hangzó-csoport szótbontása magában véve még nem bizonyítja a
magyarból való visszakölcsönzést; ilyen tünemény mutatkozik a
szlávságban is, különösen ha a második consonans folyékony
hangú, pl. ószl. bluya: szlov. bolha, szerb, horv. buha • ószl. cVhWh
szlov. coln, colnek, horv., szerb cunak; tót tlumac, szlov. tolmac ;
szlov. crepati és cerpati schöpfen Kleinm.; hozzá kell járulni
egyéb kritériumoknak is, minő itt a mássalhangzói illeszkedés.
198. c s o r d á s — horv. cordas der herdenhüter Fii.; szerb
cordas herdeführer Pop. V. ö. csorda.
199. c s ó k a . — horv., szlov. cóka corvus monedula Bell.,
Miki. — szlov. kavka, horv., szerb cavka id.
200. d a r ó c z . — szerb doroc art oberkleid Pop. — ószlov.
daravhch: derati lacerare Miki. V. ö. csorda, csóka.
201. d o r o n g , durung Tjsz. — szerb durunga stange Steph.
— ószl. drag, szlov. drog. Az ószláv orrhangú magánhangzó a len
gyelt kivéve az összes szláv nyelvekben elváltozott, de fenntar
totta nyomát a magyar kölcsönszókban; ha tehát egy ószláv
nazalizált magánhangzóval szemben mai déli szláv szóban orr
hangot találunk, az aligha lehet más, mint magyar kölcsönszó.
A visszakölcsönzésre nézve számba jöhet ez esetben a szláv alak
véghangzója is, mely egy rövidebb magyar alak mellett többnyire
átvételre mutat.
202. d u n y h a , dunnya. — horv. duna das federbett,
dunnenbett, tuchet Fii.; szerb duna obertuchet Pop. — horv.,
cseh, tót duyna, duhna: id. Kiválóan magyar hangsajátság a szó
középi hú hangcsoport metathesise és assimilatiója, így lett a
balatonmelléki tohonya alakból tonyhó, tunya, a csángóságban
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fennmaradt lohány-hól lanyha, a nyelvemlékek ehnyít szavából
enyhít, a szláv kuyna, duyúa, viyne-b'ól: konyha, dunyha, dunnya,
vihnye; de a déli szlávság kedveli e hangcsoportot s nem csak
kuhna, kuhina, hanem maga a duyúa is megvan a horvátban.
E szerint a duna alak visszakölcsönzés a magyarból.
203. é r s e k . — érsek archiepiscopus Jamb. — Az
egyházra vonatkozó elnevezéseket a magyar általában a szlávtól
vette, v. ö. pap, püspök s így valószínű, hogy az érsek is a szláv
aryiepiskup elrontása s magyarosítása. Leschka szerint «formá
tum est secundum gallicum archevéque", csakhogy minő közvetí
téssel, midőn a németben erzbischof használatos ?
204. g a z d a . — szlov. gazda herr, gazdar hauswirt, hausvater, hausherr, gazdarica hausfrau, haushálterin Kleinm.; horv.
gazda haushalter, quartiertráger, landwirt, gazdaluk das vermögen
eines gazda, gazdarica haushálterische frau, gazdovati wirtschaften, gazdovane das wirtschaften Fii.; szerb gazda, gazdaluk, gaz
darica, gazdovati, gazdovane id. Pop. — rut. gazda id. Csop. —
szláv gospoda, mely a déli szlávságban is általánosan ismeretes.
E szónak összerántásából a szláv nyelv területén csak gozda alak
válhatott volna, míg a gazda nyíltabb hangzója világos bélyegét
viseli magán a magyar nyelvtörténeti hangfejlődésnek. Magyar
kölcsönszónak bizonyítja e szót a szláv gazdaság is.
205. g a z d a s á g . — horv. gazdaság das vermögen eines
gazda Fii.; szerb, gazdaság id. Pop. V. Ö. gazda.
206. g á n i c z a kukoriczalisztből készült száraz eledel
Marczal vidékén Tájsz., gránicza izsgáncz, puliczka, mamaliga
Tjsz., gáncza breiknödelchen Fogar. — magy. szlov. ganica breiknödelchen Miki. — nyugati szlov. zganec; szerb, horv. zganci id.
Miki. A magyar izsgáncz mellékalak bizonyítja, /iogy a gánicza
és gáncza csakugyan a szláv zganec megfelelői és úgy vannak
magyarosítva, mint skadarka, magy. kadarka eine art traube,
skalice : gálicz, skophch : kopacz eunuch, skatula: katulya Miki.
207. h a t á r . — horv. atar, határ das gebiet Fii.; szerb
atar ager, fines Steph., határ markung, gebiet, hátáriti grenzstein.' setzen Pop. — Miklosich e szót nem veszi fel a szláv köl
csönvételek sorába, holott az egész déli szlávságban — bárhonnan
is került oda — el van terjedve egy szó, mely alakilag megfelel a
határ-nak s mivel tágabb jelentésű, kétségkívül kölcsönvételi
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viszonyban áll vele: ez a kotar zaun um den heuschober, gebiet,
kreis, bezirk Pop. Fii.; szlov. kőtár territórium Jambr., mely az
ószlovén valamely dialectusában -/otar-n&k is hangozhatott (v. ö.
orosz xyTopt vorwerk, meierei) s a magyarban *hotár, határ
alakot ölthetett. A szerb határ, mely már csakis a magyar spe
ciálisabb jelentéskörrel bír, alakilag sem megfelelője ama régi
alaknak; bizonyítja az első szótag nyíltabb hangzója, mely hang
fejlődés nem szokott a szlávságban, míg a magyar nyelvtörténet
ben rendes jelenség; továbbá az atar mellékalak, melynek leg
inkább újabb kölcsönvételekben van analógiája (1. fönnebb).
208. h i ú z , héúz. — heusz lynx Jambr. — szlov. hevee
luchs Kleinm.; v. ö. szláv paveza és paizs, pavuz : pózna, cavka :
csóka stb. analógiákat. Miklosich e szót sem említi a szlávból
eredt magyar kölcsönvételek között.
209. h u s z á r . — szerb iisar husar, ráuber, husar id. —
szerb gursar, gusar, husar «seeráuber, strassenráuberw. Csakis a
magyar nyelv fejlődésében nyerte a szerb husar «lovas katona»
jelentését, a mennyiben eredetileg, mint Pesty Frigyes adata
bizonyítja (Nyelvőr VI, 26), e nyelvben is még «praedo» értelme
volt. Azt tehát, hogy a szerb alakhoz ma a «lovas katona» jelen
tése is hozzáfűződik, nem lehet másnak tulajdonítani, mint ma
gyar nyelvi hatásnak. x )
210. i s p á n . — szerb ispán oekonomieverwalter, ispanovica frau des ispan's Pop. — rut. ispán gespann Csop. — szlov.
Zupán, régebben valószínűleg *zpan v. ö. istáp, iskátulya, iskola,
izsgáncz stb.
211. k a t o n a . — horv. katana ein krieger zu pferd, katanija die krieger zu pferd Fii.; szerb katana reiter, husar, katanija
coll. id. Pop. — rut. katana, katona id. Csop. — Budenz szerint
«homályos eredetű szó, melyre nézve az ószl. katum> castra is
tekintetbe jöhet». A magyarban e szónak semmi etymonja sem
mutatható ki, tovább nem családosítható s így eredetére nézve

l

) Ezen esetet épp úgy lehet visszakölcsönzésnek tekinteni,
mint mind azokat, melyekben a kölcsönszó csupán elváltozott
alakkal kerül vissza, pl. csóka, asztal, császár stb.; a külömbség
csak az, hogy amazoknál hangtani, itt jelentésbeli az egyedüli
kritérium, mely az idegen nyelv hatását bizonyítja.
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idegennek lehet tartanunk, még pedig a szlávból, honnan egyéb
«katona» értelmű szót is vettünk át (huszár, levente, poroszló,
vitéz stb.) s hol a fentebbiek szerint éppen egy alkalmas szó
kínálkozik, melyből a «katona» alapórtelme «táborbeli» is kiválik.
A mai szerb-horv. katana azonban nem megfelelője a régibb
szláv alaknak, a mennyiben az -a véghangzó már magán viseli a
magyar átalakítás bélyegét. De a katana-n&b középső hangzója is
inkább a magyar katona szóénak felel meg, mint a katun^-énak,
melytől nyíltság tekintetében két érezhető hangfoknyi távolság
ban van, mi még oly nyelvben is, hol a nyíltabbá válás rendes
hangfejlödósi törvény, pl. a magyarban ritkaság (v. ö. muganek
HB. és maga). V. ö. még a szó jelentésére nézve: káplár, hadnagy,
huszár stb. ugyané fogalmi körhöz tartozó kölcsönszavakat.
212. k e r e p , kerép, kereb fahrschiff PP. •— horv. kerep
mehrere an einander gebundene schiffe zur überfuhr; schiff auf
welchem die wassermühle ruht, kerepica dim. id. Fii.; szerb kerep
id. Pop. — szerb korab schiff, ószl. korablh id. Miki. V. ö. bödöny.
Visszakölcsönzést bizonyít a végső mássalhangzó megkeményűlése is, mely mint a kereb alak bizonyítja, a magyarban tör
tént meg.
213. k o r m á n y steuerruder PP. — horv. kormán steuerruder, deichsel, kormaniti steuern, kormanene das steuern Fii.;
szerb kormán, kormaniti id. Pop.; szlov. kormán, kormaniti id.
Kleinm. — szerb krma hinterteil eines schiffes, steuerruder Pop.
A magy. kormány úgy viszonylik a szláv krma-hoz, mint mortovány a magy. mortova, szláv mrtva alakokhoz; az tehát, hogy az
illírben krma mellett kormán is előfordul csak a magyarból való
visszakölcsönzós felvételével érthető. De erre mutat azon magán
hangzó is, mely a kezdő mássalhangzó-csoportot felbontja; mert
az ily bontás a déli szlávban a liquida r mellett tompa e közbe
szúrásával szokott történni, pl. krcma és kercma schenke Wesz.,
krcag és kercag krug, krst és kérst kreuz Wesz., sőt maga a krma
is megvan kerma alakban; az tehát, hogy a kormán még azon
felül magánhangzói illeszkedést is mutat a magyarból való visszakölcsönzésnek eredménye. V. ö. kormányos.
214. k o r m á n y o s . — szerb kormanos steuermann Pop.;
horv. kormanos id. führer Fii.; szlov. kormanús id. Kleinm. V. ö.
kormány.
HYEI/VTUD. KÖZLEMÉNYEK. X V I I .
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215. k o r s ó . — horv. korsov krug Fii.;- szerb korsov id.
Pop. — ószl. krrbcagrb) tót krcah id. Miki. Lehet, hogy nem szláv
eredetű visszakölcsönzött szó, hanem török származású magyar
kölcsönvétel mint a kóró, oroszlán stb.. v. ö. török korcak, kurcak
kasgari kugurcak «báb» ós cserem, korcák «báb» és «fazék». Ebből
jöhetett az orosz ropmeicb «fazék» szó is (1. Ny. Közi. VI, 307).
216. m a r h a . — marha pecus Jambr. 1 ); horv. marha
rindvieh, hornvieh, hausvieh Fii. — rut. marha id. Csop. —
szlov. mrha pecus, merx; ófelném. merhá Miki. A szlovén merhet
«aas» alakja világosan mutatja, minővé kellett volna a régi szláv
mrha szónak az egész déli szláv nyelvterületen változni, ha fejlő
dése eme nyelv történetében történik; v. ö. kormány. A magyarból
való visszakölcsönzésre vonatkozólag számba jöhet még az idé
zett szók kizárólagos «pecus* jelentése is, mi tudvalevőleg ma
gyar nyelvtörténeti fejlemény.
217. p a j z s . — szlov. pai£ schild Miki. — cseh, tót pavéza
id. olasz paves Miki. V. ö. hiúz.
218. p a l a c z k flasche — szerb palacka patrontasche Pop.
— ószl. ploskva flasche, ófelném. flasca Miki.
219. p a r a s z t . — szerb parasnik bauersmann, parasnica
báuerin Pop.; horv. parasnik id. Fii. — ószl. prosth simplex,
rudis Miki. Az eredeti alak is megvan a déli szlávságban, de
nem a speciálisabb «bauer» jelentéssel; így szerb prost frei, los,
einfach, einfáltig, gémein Pop.
220. p a r l a g . —horv. parlog ein verwahrloster weinberg,
parloziti vernachlássigen den weinberg parlozkinja der grosse
brachvogel Fii.; szerb parlog, parloziti id. Pop. — rut. palag
lehde Miki. — szlov. prelog abacker Miki., horv., szerb prelog
brachmist Fii. Pop. V. ö. kormány.
221. p a t y o l a t . — pacholat calantica Jambr. — rut.
pat'olat feine leinwand Csop. — szerb pat'el brautschleier, olasz
fazzolo kendő (Nyelvőr X, 385).

*) Miklosich ((Fremdwörter in den slav. Sprachen» ez. érte
kezésében mint Jambressich közlését fölhozza ezt: „marha velika
armentumw ; pedig Jambr.-nél voltakópen ezt találjuk: «Arment u m : chreda velike marhe. Nagy marhából álló tsorda», melyben
az «armentum» nem a marha, hanem a chreda szónak felel meg.
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222. p e r e m , prém. —perem fimbria Jambr.; horv. perem
gebráme Miki. A horvátban és szerbben nem fordul elő az erede
tibb prém alak is s így a kezdő mássalhangzó-csoport szótbontása
csakis a magyar nyelvfejlődésben történhetett.
223. r e m e t e . — remete eremus Jambr. — szlov., szerb,
horv. remeta id., olasz romito id. Miki.
224. r é t e s art kuchen PP. — rites artolaganus Jambr. —
illír, red rend, sor, rét; ószl, redi> id. Miki.
225. s z a r k a elster. — horv. sarka eine art wildente Fii.;
szerb sarka bláshuhn, blásente Pop. — szerb svraka elster, szlov.
sraka id. Közönséges eset állat- s növénynevek átvételénél, hogy
más hasonló fajtákra is alkalmazzák, sőt csakis azokra foglalják
le (1. a pipacs sző eredeti és származott jelentéseit, Nyelvőr X,
340.).
226. t a n y a ort zum fischen PP. — szerb tana ort, wo
fischö gedörrt werden, tanár fischer auf der tanja Pop.; horv.
tana, tanár id. Fii. — cseh tané vertiefung im flusse; v. ö. közép
lat, tunna Miki.
227. t a r a c z k böller. — szerb taracka böller Pop.; —
szlov. trúsk krachen, tresk id., donnerschlag Kleinm.; cseh tresk
fűimen Miki. Alakváltozás s fejlődött jelentés egyaránt mutatja a
magyar visszakölcsönzést.
228. t á r , társzekér. — horv. tárni fracht-(in zusammensetzungen), tárna kóla frachtwagen, tarnice fuhrmannswagen,
lastwagen Fii.; szerb tarin, tarnice id., tarnicni wagen- Pop. —.
ószláv tovar onus, merx, v. ö. tör. tavar pecus Miki. Az ajak
hangú lágy spiráns beleolvasztása a magánhangzóba főkép ma
gyar sajátság, v. ö. csóka, pajzs, darócz, hiúz.
229. t o m p a . — szlov. tumpast stumpf Kleinm. — ószláv
tapiy hebes, újszlov. top id. Miki.; 1. dorong.
230. v á n k o s . — szerb vánkos kopfkissen Pop. — horv.,
szlov. vankus polster, kopfkissen Kleinm.; ném. wangeküssen.
A szerb alak második hangzójának nyíltabb volta szemben a társdialectusok alakjaival, továbbá jósítetlen n hangja visszakölcsönzósre mutat. Miklosich ismeri az eredeti szerb vankus alakot is.
231. v a r g á n y a egy gomba neme Tájsz. — szerb vargán
pfefferschwamm Pop.; vargán art essbarer schwamme Wesz. —
Az illírben vérgan alak is szerepel, mely még eredetibb vrgan-x&
8*

116

MUNKÁCSI BERNÁT.

utal, a mihez képest a fentebbi alakokban a magánhangzói illesz
kedés csak magyar hatásnak lehet eredménye; v. ö. kormány.
Pusztán képzőjüknél fogva mutatkoznak kölcsönzötteknek a
következők:
232. b a n d á s. — szerb bandas bandist Pop. — szlov. banda
bande, Kleinm. Lehet egyenes német kölcsönvételnek is tekinte
nünk é szót.
233. b i c s k á s . — horv. bickas liederlicher mensch Fii.,
Wesz. — A magy. bicska alak valószínűleg csak a bicskia török
eredetű szláv kölcsönszó változata e h. bicskja, v. ö. haramja.
234. d e r e s . — szerb deres prügelbank Pop.; szlov. deres
id. Miki.; horv. derei prügelbank, folterbank Fii. — rut. deres, id.
Csop. — v. ö. szláv derati schinden, losschlagen. A szlovénban de'
res annyit is tesz, mint «menschenschinder»; de ez alighanem
csak származott értelem, v. ö. deresnik henker, schinder, deresija
schinderei, henkerei Kleinm.
235. d u d á s . — dudás lyripiparius Jambr.; horv. dudás
dudler, sackpfeifer, bockpfeifer. Fii. — szláv duda rohrfiöte Fii.
236. i k r a s.—szerb ikrás rogner Pop.; horv. ikrás der lauchkarpfen. Fii. — szláv ikra fischrogen. Fii.
237. k o c z k á s . — koczkás aleator Jambr.; — szláv kostka
csontocska, kocka würfel Kleinm.
238. m a r i ás, márjás. — szerb marjáé der ziebzehner,
münze und rechnungsgeld von 10 pára Pop.; horv. marjai id. Fii.
— lat. Maria, szláv. Marja.
239. o r g o n á s . — orgonásorganarius Jambr. — rut. argana
id. Csop., v. ö. lat. orgánum.
240. p a j t á s . — szerb, pajtás kamerád, pajtaiica kamera din Pop.; horv. pajtás gesellschafter, pajtaiica gesellschafterin
Fii.; szlov. pajdai gefáhrte, pajdaiica gefáhrtin, pajdasiti sich beigesellen, pajdastvo bekanntschaft, pajdaiina
kameradschaft
Kleinm. — rut. pajtás: id. Csop. — V. ö. szláv pojata domus Miki.
241. p a p r i k á s . — szerb, paprikás fleischspeise mit paprika
gewürzt Pop.; horv. paprikás id. — illir paprikabeissbere, pfeffer;
lat. piper.
242. s a j k á s. — szlov. sajkás schaikenzieher Kleinm.; szerb
sajkás tschaikenschiffer, tschaikist Pop.; horv. sajkás id. Fii. —•
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illir sajka, dajka sehiffchen, orosz sajka gesehirr um wasser zu
schöpfen oder zu tragen Schmidt.
243. t a l y i g á s. — szerb taligás einspánner Pop.; horv.
taligás gabelpferd Fii.; szlov. taligás karrengaul. — illir tálige der
karren, ószl. teléga id. Miki.
244. íme egész sora a szlávból eredt magyar kölcsönvóteleknek, melyek ama nyelvbe a «valamivel biró\foglalkozót* jelentő
magyar -s képzővel kerültek vissza (v. ö. még csordás). Kitű
nik, hogy magyar alapszavuk többnyire -a végű, mely az -s
képzővel -ás végzetet alkot; nem lesz ennélfogva talán merész a
felvétel, hogy mindazon, különösen horvát és szerb -as végzetű
szók, melyek tő szavukhoz képest általában «valamivel birót, fog
lalkozót* jelentenek, tulaj donképen ezek analógiájára alakultak;
vagyis hogy e nyelvekben az -as végzet kölcsönvett képző. Azonos
értékű és alakú képző nem mutatható ki a szlávság ősi birtoka
gyanánt; mert az éjszaki nyelvek közül csakis egy dialektusban
fordul elő, a ruténben (Ny. Közi. XVI. 292.), a melyről pedig
ki van mutatva, hogy annyira hatása alatt van a magyarságnak,
hogy még az utóbbi évtizedekben alkotott szókból is átvett pl. szá
zalék, honvéd, választmány, napló (PP. 1801-iki kiadásában még
csak naplókönyv). Példák e képzésre: subára pelzmütze és subaras
der eine pelzmütze trágt Pop.; orgule orgel: orgular, orgulas
orgelspieler Fii.; tambura tamburin: tamburás tamburinspieler
Kleinm.; kerst kreuz : kerstas talér kreuztaler,
kerstasvojnikkreuzfahrer Wesz; cerga zigeunerzelt: cergar és cergas der unter dem
zigeunerzelte wobnt Pop.; gajdé dudelsack : gajdas dudelsackpfeifer; medá grenze: medas, medár angránzer, nachbar Pop.; de ezek
ellenében v. ö. dobos trommel; 1. dob.
e) Kétes eredetű magyar kölcsönszók.
245. b a k a infanterist. — szerb baka ungarisch* r infanterist Pop. Újabb katonai műszó sígy az egyetlen szláv dialektusban,
a melyben előfordul, magyarból eredt kölcsönszónak tartható. V. ö.
ném. wache őr.
246. b a k k a n c s . halbstiefel. — szerb bakkancabandschuhe
Pop. — rat. bokanci, boganci id. Cspp. — A szláv alak szóvégi
hangzója s a szó jelentése magyar kölcsonvételnek bizonyítja. V,'
ö. diai, bokancs, bokancz.
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247. b i t a n g hinund her schweifend, vagabund, herrenlos.
— horv. bitanga vagabund, stroleh, faulenzer, ein herrenloses
pferd, bitanzene das vagabundiren, faulenzen, bitanziti vagabundiren, faulenzen Fii.; szerb bitanga faulenzer, herrenlos Pop. —
rut. betanga taugenichts Csop. Magyar voltát bizonyítja nemcsak
e nyelvben való tágabb jelentése, hanem kétségtelen egybetartoaása a Utol igével, melynek jelentése «bitangol, jogtalanul él
valamivel)). Ezeken kívül alaki tekintetben is a magy. bitang-bó\
igen is válhatott a szláv bitanga, míg egy szláv bitanga a magyar
ban is csak ilyen véghangúnak maradt volna meg.
248. b ú t o r möbel, gepáck, bugyor, butyor. — szlov. bútara
bürde Kleinm.; horv. butura ballen (eine waare) pack, packet,
buturica id. Fii.; szerb butura pack, packete Pop. A bővebb szláv
alak a rövidebb magyar mellett csak az utóbbi átvételével magya
rázható alkalmasan; de a magyarban is aliglia eredeti, mint ezt a
bátyú, motyó szókkal való hangbeli rokonságából következtethetnők; 1 ) mert az oroszban is előfordul őyropi. «hab und gut» jelen
téssel (Örenburg környékén).
249. c s á k ó soldatenmütze. — szerb cakov czako Pop. V. ö.
baka.
250. c s a 11 ó leiste. — szerb catlov querstange beim wagen
Pop.; horv. catlov na kolih die sperrleiste am wagen Fii. V. ö.
csat fibula.
251. g y o l c s . — gyolgy syndon Jambr. — rut. d'ovc, d'öc id.
Csop; Miki. Miklosich a szlávban idegennek tartja.
252. h a g y m a / k j / n a . — szerb alma eschlauch Pop. A ma
gyar szó teljesebb hangtestü s így a szerbre nézve kétségkívül
kölcsönvéttel; Vámbéry (NyK. VIII, 149) török eredetűnek tekinti.
253. h a j d ú . — szerb ajduk, hajdúk ráuber, pandúr, gerichtsdiener, weinheber, hajdukovati ein hajdúk sein, hajducina ráuberhandwerk, hajducica ráuberin, eine pflanze: lychnis coronaria,
hajducka trava achillea millefolium, hajducka opita daphne mezereum, hajdúétvo rauberei Pop., horv. ajduk, hajdúk id. hajducija die

a

) Képzésre nézve a batyu és butyor úgy viszonylanék egy
máshoz, mint odú és odor; v. ö. még&pender, csokor, bokor szókat
rokon nyelvi másaikat.
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heiducken, hajducica ráuberin, hajduciti sich als heiduck gesellen,
hajduciste ráuberhöhle, hajdukane ráuberleben Fii.; szlov. hajdúk
pandúr, ráuber Kleinm. — Homályos eredetű szó, de a szláv
nyelvekbe nyilván csak a magyarból került. Szarvas kimutatása
szerint (Nyelvőr VI, 444,) eredeti régibb jelentése: «barompászt o r " ; ebből fejlett a «katona, poroszló* értelem s ebből végűi a
szláv nyelvekben «rabló;» de mint Filipovics megjegyzi, itt is előbb
enyhébb árnyéklattal («in den türkischen provinzen weniger abscheulich und náher dem heldentume»). Nem okozhat nehézséget
a szóvégző k; ennek megvannak analógiái a magyarból átment
kölcsönszavak közt (1. a bevezetésben 71. 1.).
254. h e g e d ű . — horv. hegede, egedé geige, egedati spielen
auf der deutschen geige, hegedane das spielen etc. FII. j szerb
hegede, egedé geige. Magyar származására nézve tekintetbe vehető
a képzőstül is átment hegedűs szó.
255.-h e g e d ű s. — szerb egedus, egedas, hegedűs, hegedas
geiger Pop.; horv- egedus der violinspieler Fii. V. ö. hegedű.
256. k o c s i . — kochie vehicuíum, curriculum, rheda Jambr.;
szlov. kocija kutsche, kocijas kutscher, kocijasiti kutschieren
Kleinm.; horv. kocija wagen, kutsche, kocijas pferdenlenker, fuhrmannknecht, kocije der bauernwagen mit zwei pferden Fii.; szerb
kocija, kocijas, kocijasiti id. Pop.; bulg. kociji, id. Miki. — rut.
kocija, kociha id. Csop. A szó eredete bizonytalan; megvan a né
metben is kutsche, az olaszban cocchio alakkal; v. ö. még franczia
coche. De a szláv alakok -ija végzete nyilván a magy. koci szó véghangzójából való ; v. ö. török harami, bicki, deli és szláv haramia,
bickia, delia. Maga a magyar szó, ha ugyan egyáltalában pannóniai
kölcsönvétel,1) semmikép sem származhatik rövidebb alakjánál
fogva sem a szlávból, sem az olaszból s legfeljebb csak a német
kutsche alakkal volna összevethető.
257. k o c s i s . — kochis auriga Jambr. — rut. kotis id. Csop.
v. ö. kocsi. Nem vonható ide a szláv kocijas, mely a már szlávositott kocija-nak származéka, bár valószínűleg szintén magyar eredetű képzéssel.
l

) Újabb értesülésem szerint egy magyar Kocs nevű helység
nevéből ered, melynek kocsigyárfcmányai a külföldön is hírre ver
gődtek. E magyarázat oklevélbeli adatokkal Í3 bizonyítható.
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D) Egyező magyar-szláv szók az eredetibb hovatartozás
kritériumai nélkül.
258. b i r k a . — horv. birka art schafe (in der Bácska) Fii.;
szerb birka id. Pop.
259. c z i p ó. — horv. cipov weisses weizenbrod, cipovka kleiner laib brod auf die reise Fii.; szerb cipovka, cipovcica id. Pop.
— rut. cjipiiv, ficjüv id. Csop.
260. g é m . — horv. gem pelikán, sackgans F i i . ; szerb gem
id. Pop.
261. h é j a. — szerb ej a eule, háher Pop.; horv. ej a eule.
A magyar alak ugyan ma teljesebb; de számos példáját látjuk
annak is, hogy szókezdő h idő folytán eltünhetik a déli szlávban.
262. k a n k ó. — szerb kankov gonorrhoea Pop.; horv. kankov
Fii. Természetesen más a székely kankó, mely Kriza szerint «akárminemü fa, vas horog v. kapocs.»
263. k a p o c s . — szerb kopca heftel, kopcati hefteln, kopcar
heftelhaken Pop.; szlov. kopca schnalle, kopcati hefteln Kleinm.;
horv. kopca heftel, ohr, gesperre, kopcanica türband, kopcati mit
knöpfen spielen Fii. — rut. kapca id. Csop. Miklosich az ófelném.
kafsa, középfelném. kafetze, ka/se, lat. capsa szókkal egyeztette;
de Budenz (NyK. VI, 307) figyelmeztet a nagyobb jelentésben" el
térésre (ka/se «reliquienkapsel»),
264. k o p ó . — szerb kapov fanghund Pop. — rut. kopiiv, kapüv id. Csop.
265. m a m l a s z . — szerb mamlaz dummkopf Pop.; horv.
mamlaz dummkopf, geck, mamlazovati schlingeln, mamlaZiina
schlingelei. V. ö. szlov. mamiti locken, betáuben, táuschen.
266. p a n d ú r . — szerb pandúr wachter der öffentlichen
sicherheit, gerichtsdiener, pandurovati pandurendienst tun, pandurnica pandurenhütte, wachthaus Pop.; horv. pandúr, panduro
vati id.pandurija amt des pandurs Fii.; szlov. pandúr id. Kleinm.
E szó nyilván idegen a magyarban is; de mint több hasonló jelen
tésű szónál lehet a magyar közvetítő a szlávságra nézve.
267. s á s . —sas carex Jambr.; szerb sásried,rietgras, maisstroh Pop.; horv. sas rietgras, die stángelblátter am kukurutz, sasa,
sasak id. Fii. Miklosich a szót szlávból eredt magyar kölcsönszónak
tartja, de etymont a szlávban sem mutathat ki; másrészről v. ö.
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nád, mely szintén vízi növény s ugor szó. A votjákban van is egy
azonos jelentésű sas alak, mely nem lehet orosz kolcsönvétel, mint
hogy itt e szó elő sem fordul. V. ö. még tör. saza rét; nád.

Pótlások.
268. s á t o r . — szerb sátor zelt, satoriste ort, wo einst ein
zelt gestanden, satorje gézeit, sátra markthütte, satrica kleine
markthütte Pop.; szlov. sátor tentorium, conopeum Jambr. —
perzsa cadir. E szó előfordul ugyan az oszmanliban is cadur, cadir
alakban, de hogy a déli szláv nyelvek még sem vehették innen
által, mutatja a szókezdő é, mely egyenes oszmanli kölcsönvételekben nem váltakozik c-vel (v. ö. szerb cizma stiefel, cibuk pfeifenrobr, cok viel = tör.); továbbá a szóközépi kemény mássalhangzó.
De kétségtelenné teszi a dolgot az, hogy elő is fordul az oszmanli
cadur-n&k kölcsönvétele a szerbben, de cador-nsk hangzik.
269. b i k a . — horv. bika taurus Miki. szlov. bikaid. Jambr.;
szerb bika Miki. — rut. bika. A török buka, buga ellenében a
magyar alak közösen a szláv bak-b (ószl. byki>, bolg. bik, szerb bik,
szlov. bik, orosz ÖLIKT.) alakkal u: i (i) változást mutat fel, mi azt
mutatja, hogy a magy. bika nem a török, hanem a szláv szó átvé
tele. A bikának szorosan megfelelő szerb alak csak bik; látni való
tehát, hogy a magyar — mint több példában kimutatható — a
szláv -T, végvocalist -a-ra változtatta s az így származott bika alakot
a déli szlávság visszakölcsönözte.
270. Városnevek közül kétségtelenül magyar eredetűek a
következők: szerb Tur Győr, máskép Janok-nak hívják; Varad
Nagyvárad; Sentandrija Szent-Endre; Sentomas Szent-Tamás;
Secuj Székcső ; Hercegsulos Herczegszőllős; Calokez Csallóköz ;
v. ö. még Erdel-t, 1. föntebb Pop.
H e l y r e i g a z í t á s . Fentebb a bársony szót tárgyazó czikkben (101. 1.), elfogadva Miklosich egybevetéseit, a német barchen,
barchent szóból származtatom a magyar alakot. Éz ellen tiltakozik
a csuvas porzen niejnrb (seide), mely a perzsa berísim «seide» mása
s mely mindenesetre jobban megfelel a bársony-nak, mint a fen
tebbi német szók. A szláv alakok magyar eredete ezzel még inkább
meg van erősítve.
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SZÓMUTATÓ. 1 )
i *akó 109.
apa 77.
apród 77.
:;
'asztal 109.
s áld- 76.
áldomás 77.
áldó 77.
árok 92.
-ás (képző) 117.
io ásó 77.

30 béres 94.
*bicskás 116.
birka 120.
bitang 117.
bíró 78.
35 bírság 87.
bokor 88.
bosszú 78.
*bödöny 109.
bútor 117.

baglya 77.
baka 117.
bakkancs 117.
bakter 101.
15 bandás 116.
*barát 109. .
*barna 109.
*batka 109.
báj 92.
20 bán- 76.
bánt- 76.
bár 62.
*bárd 109.
bársony 101, 121.
25 bátor (audax) 93.
bátor (ám-bátor)94.
beteg 77.
bélyeg 93.
bór 94.

40 czipó 120.
czukor 101.
csal- 87.
csalárd 88.
csaló 88.
45 *csata 110.
csatló 118.
csákó 118.
^császár 118.
csikós 94.
50 csomó 78.
csont 88.
csoport 94.
*csorda 110.
csordás 110.
•55 *csóka 110.
csukló 78.
darócz 110.

*deres 116.
dob 78.
eo *dorong 110.
*dudás 116.
*dunyha 110.
enged- 76.
Erdély 78.
65 ernyő 78. '
esküdt 78.
ezer 94,
érsek 111.
falat 78.
70 far 78.
fattyú 88.
fegy- 76.
felel- 76.
fertály 102.
75 -féle 78.
fillér 102.
fiók 79.
font 102.
fontos 102.
só forint 103.
formál 108.
fullajtár 103.
fundál- 108.
futó 79.
85 füzér 79.

x
) A csillaggal jelzett szók a magyarban szláv eredetűek, de melyeket
a szlávság ismét visszakölesönzött. A számok a lapokra vdnatkoznak.
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SZÓMUTATÓ.
*gazda 111.
*gazdaság 111.
*gánicza 111.
gém 120.
90 gomb 88.
gödör 89.
gyapot 95.
gyám 89.
gyenge b9.
95 gyolcs 118.
gyömbér 103.
gyöngy 9 5 .
hadnagy 79.
hagyma 118.
íoo hajdú 118.
hajós 79.
halász 79.
hamis S9.
hant 89.
io5 harcz 103.
harminczad 79.
haszon 79.
r h a t á r 111.
háló 79.
no h á m 95.
hegedű 119.
hegedűs 119.
herczeg 103.
héja 1Í0.
115 hintó 89.
*hiúz
íii,
hordó 79.
hóhér 103.
*huszár 112.
120 ikrás 116.
inas 79.
*ispán 112.
fcankó 120.
kantár 96.
125 kapitány 104.
kapocs 120.
kard 96.
karika 80.

karmazsin 104.
kartács 104.
kastély 104.
kaszárnya 104.
:;:
katona 112.
kába 90.
135 káplár 104.
keczele 108.
kenőcs 90.
*kerep 113.
keszkenő 80.
i4o kettős 80.
kép 97.
kincs 97.
kín 97.
*koczkás 116.
i4G kocsi 119
kocsis 119.
kofa 80.
koldul- 76.
koldus 80.
150 komp 90.
konty 90.
kopó 120.
*kormány 113.
^kormányos 113.
155 korsó 114.
kóró 97.
kutya 80.
isi

lapú 80.
láp 81.
íoo látó 81.
lopó 90.
lógó 81.
lugas 87.
majd 82.
mamlasz 120.
*marha 114.
*máriás 116.
ment- 77.
merettyu (meregygyő) 82.
170 mester 104.
meszely 105.
les

mező 90.
ménes 90.
mérő 82.
175 mérték 82.
műhely 82.
nyuszt 82.

i8o

orgonás 116.
oroszlán 98.
ország 82.
óriás 82.

*pajtás 116.
pajzs 114.
*palaczk 114.
185 pallos 105.
pandúr 120.
"'paprikás 116.
*paraszt 114.
*parlag 114.
190 ^patyolat 114.
pántlika 105.
perecz 105.
:;:
perém prém. 115.
prófont 105.
195 r á a d á s 83.
remek 83.
*remete 115.
*rendel- 109.
réf rőf 105.
200 rétes 115.
rojt 83.
rostély 106.
rovás 83.
rúd 106,
205 sajkás 116.
sajtó 83.
sark 83.
sánta 90.
sárga 99.
210 sárkány 99,
sás 120.
sátor 121.
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225
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sekély, cseke 83.
sereg 99.
silbak 106.
síp 91.
sípos 91.
sok 83.
sor 83.
sorompó 106.
sógor 106.
sőre 83.
szabó 83.
:1:
szai-ka 115.
szatyor 91.
szállás 84.
szár 84.
sziget 84.
szoba 106.
szurdék 84.
szürke 84.
szürszabó 85.
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*talyigás 117.
taiiács 99.
*tanya 99.
*taraczk 115.
tányér 107.
*tár 115.
teher 85.
telek 91.
tolvaj 86.
*toinpa 115.
torony 107.
totya 91.
tölcsér 86.
törköly 107.
tunya 86.
tózok 99.
tündér 86.
tükör -99.

úr 87.
vall- 77.
varga 87.
255 *vargánya 115.
vágás 87.
vágó 87.
válú 99.
*vánkos 115.
26o vápa 87.
vár 91.
vármegye 92.
város 91.
vásár 91.
aes virág 87.
virraszt- 77.
virrasztó 87.
zománcz 108.

ún- 77.
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ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK.
Über die Sprache der Nord-Ostjaken — von Dr. Aug. Ahlqvist:
I. Spachtexte und Wortersammlung. — Helsingfors 1880.
Végre megindultak Ahlqvistnak közlései az osztják nyelvről
s reményijük, hogy nem soká tartogatja már a vogul nyelvről
valókat sem. Mind ezeket az ugor összehasonlító nyelvészet mun
kásai várva várják, mint eredeti, önálló kutatások eredményeit,
melyek az e nyelvekről való amúgy sem igen bőséges ismeretein
ket kiegészíteni s megigazítani fogják. Ahlqvist, ki már 1858-ban
járt a vogulok és osztjákok földjén, — s újra megint 1877-ben s
utoljára még egzszer 1880-ban, nyomozásainak közzétételét eddig
nyilván csak azért halasztotta, hogy még nem eléggé teljeseknek
s tökéleteseknek vélte; ámde ez a teljesség és tökéletesség relatív
becsű kellék, melyet örökké lehet fokozni s örökké el nem értnek
találni. Fontosabb dolog, a mi nyelvészetünk szempontjából, hogy
hiányos ismereteink újabb, önállóan gyűjtött és a kellő gonddal
pontosan följegyzett anyaggal gazdagodjanak, a melyet azután a
szükség kívánta módon föl lehet dolgozni s a mely különösen az
eddigi ismeretnek bírálatára is képesít.
De ne pöröljünk a kutatóval, hogy mért nem adta még mind
azt, a minek már régen jó hasznát vettük volna; inkább vegyük
köszönettel az imitt nyújtott adományt, a mely ezutánra még
többet igér. x )

*) Meg
egyéb fontos
mordvinskan»
nebst Texten

kell jegyezni, hogy az 1858—1880. évek között Ahlqvistnak
munkálatai is megjelentek: «Láran om verbet i mokseha1859 ; — «Versuch einer mokscha-mordwinischen Grammatik
und "Worterverzeichniss« St. Petersb. 1861 ; — «Anteckningar
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Az osztják nyelvnek északi dialectusát, a melyre Ahlqvistnak
fentírt közlése vonatkozik, eddig jobbadán csak a Vologodszki-féle
orosz-osztják szótár meg a Máté-evangéliom ehő 10 fejezetének szin
tén Vologodszki szerzetté fordítása alapján ismerjük. Ezekből
kellett Hunfalvynak is az éjszaki-osztják nyelv leírását kifejtenie
(NyKözl. XI.), csakhogy még Eegulynak egy kis osztják szójegyzé
két is használhatta, a melyben némi nyelvtani adatok is találhatók.
Igaz, hogy a Vologodszki munkálataiban foglalt nyelvanyag terje
delemre sem megvetendő (vagyis a mint Ahlqvist is megengedi
«nicht ganz unbedeutend»), kivált a szótára, mely elég bőven
hozza a származékokat és még itt ott egy kis mondatot is fölvett;
de némi kívánni valót hagy az orosz betűvel eszközölt hangjele
lése, noha azt egészben véve eléggé megfelelőnek kell találnunk.
Sőt meglátszik, hogy Vologodszki az orosz írásjegyeknek külö
nös czélravaló elégtelenségén segíteni iparkodott; így pl. az úgyn.
aspirált l hangot (melyet Castrén szerint a szurguti dialectusban
ti, thl-nek, illetőleg dl, dhl-nek ejtenek, természetesen a dentalis
előhang kellő reductiójával) az JI mellé vetett spiritus asper-féle
jegygyei tünteti föl — CJI, s megjegyzi hogy «9T-a jiirrepa iiponsHOCHTCfl CT> npHJIOSKeHieiTb H3HKa KB HeŐy ÜJlOTHO, TaKT. HTOŐH

Bbimjio e-i (azaz: e betűt kiejtik, a nyelvet szorosan az ínyhez
illesztve, úgy hogy sZ-féle hang eredjen)*); — az egy hangzónak
ejtendő ng-t ( = gutt. nasalis n) fölibe vetett félkör-jegygyel írja:
HT. Bizonytalan ejtést a Vologodszki-fóle írásmód tkp. csak a kö
vetkező esetekben hagy fönn: 1. szókezdő 11 lehet akár i, akár ji,
pl. HJIŐH = iZ6i al; HHKT> = jink víz ; — 2. H következőé, M előtt
lehet n is meg n is (ne, ni vagy ne, ni) : mewh = nem név, HCI- =
nel- nyelni (Ahl.); HHJKH = nizi halászó horog (Ahl. nisi, nis), HHpT>=
nir nyári saru.— Kiteszi Vologodszki rendesen az accentus-jegyet

i Nordtschudiskan» 1859; — «Muistelmia matkoilta Venájállá vuosina
1854—58» 1861 ; — «Suomalainen runousoppi kielelliseltá kannaltaw 1863;
— «Om Ungerska sprakets förvandskap med Finskan» 1863 (Suomi); —•
«Suomalainen Murteiskirja* 1869; — «De vestfinska sprakens kulturord»
1871; — ugyanaz németül «Die Kulturwörter der westfmnischen Sprachen»
1875; — ((Suomen kielen rakennus» 1877 (ismertetve NyK. XVI, 295—
312); 1871—75 kiadta s jórészben maga írta a «Kieletár» füzeteit (meg
jelent I, 1—6. füz., II, 1. füz.).
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is, de ennek czélja nem lehet csupán csak a hangsúly helyének
feltüntetése, (hiszen egytagú szókon is találjuk), hanem egyszers
mind, legalább részben, a szótagbeli vocalis nyújtott voltát is jelöli,
a mint Ahlqvist közlésének egybevetésével láthatjuk: sárim, A.
sörim száraz; ádim, A. adim rossz; édir, A. edir derű; lílin, A.
Iliin eleven, lelkes; miigol, A. mügol máj (mogol mellett) \\ yannéyo,
A. yanneyo ember (tkp. összetétel: yanda-né-yo) ,• pozál-, A. pasalmeghalni; ulám, A. ulám holmi, r u h a ; urá, A. ura veszekedés;
votás (így is : vótas), A. votás szélvész; yorás, A. yorás kép. Több
nyire az első szótagon találjuk Vol.-nál a hangsúly-jegyet, s Ahl
qvist közlése szerint e szótag sokszor rövid vocalisú; az első szó
tagon túl A.-nál is ritka a hosszú vocalis; leggyakoribb még az i,
összevonva iji-ből, pl. savita-yo őrző = Vol. savijita-yo. — Egyéb
ként Vologodszki hosszú vocalis jelölésére kettős betűvel is él:
yuu hosszú =yü A., tihn született = tlm A.
Ahlqvist közlésében a hangjelölés természetesen még ponto
sabb s következetesebb. Kiemeljük, hogy kétféle Z-jegygyel él: a
közönséges l mellett, középen finom vonalkával jelzett Z-vel, mely
nek amattól való külömbségét nem igen könnyen veszi ki sze
münk ; írjuk helyette alul ponttal, ezt: L E z utóbbi az aspirált
(illetőleg affricata-féle) Z-nek jegye, mely igen általános haszná
latú, úgy hogy a tiszta l szerepét aránylag igen csekélyre szorí
totta. Fölvethetjük itt mindjárt a kórdóst, hogy fontos-e a kétféle l
megkülömböztetése ? Fontos az mindenesetre a tényleges ejtés hű
visszaadása tekintetében s azon lehetőségre nézve, hogy ez ejtésbeli külömbség külömböző hangfejlődéssel áll kapcsolatban. Eddig
ugyan annak ily etymologiai fontosságát még nem sikerűit fölfe
deznünk : van olyan Z szó' elején és közepén, mely a rokon nyelvek
szerint eredeti l, s van szintén l, mely régibb d (t)-nek helyébe
lépett: pl. lil lélek = vog. lil, lili, zürj.-votj. lol, lul, m. lélek, finn
löyly | lü csont = vog. lu, f. luu, cser. lu \ nol nyil == vog. nal, lp.
nuol, finn nuole, m. nyil j palin felhő : f. pihe, mord. pele, cser.
pil | yul hal = f. kala, lp. kuele, mord. kai stb. jj le- enni = vog. te-,
mord. seve-, finn sy'á-, sö~ | lön ér, ín = vog. tan, zürj. sön, f. suone,
sőne | vélim velő = vog. valem, finn üdime, mord. udime, lp. addem \
nal nyél = vog. niill, mord. nede, lp. naőőa, finn lüde. Látni való,
hogy az Z-nek még nem lehet valami különös hangtörténeti érté
ket tulajdonítani, s így megkülömböztetését (pl. a MUgSzótárban)
NTELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVII.
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bátran mellőzhettem, annyival inkább, mert Eeguly osztB. szó
jegyzékében sem érezte azt szükségesnek. Az affricált Z-hangot
épen csak különös osztják fejlődésnek kell tartanunk, mely vég
pontját az osztlrt. d (t)-loen érte, a mennyiben ez erdeti l helyére
is került. Legfeljebb azt lehet sejteni, hogy a tisztán maradt l az
osztjákban inkább eredeti, semhogy d-böl való l: pl. pelek oldal
(Irt. pelek s nem pedek) fél, oldal = lp. pele, mord. pala, cser. pele \
láng- fedni (Irt. lan-, S. link-) : 1. MUgSz. 760. sz. De azt sem
szabad figyelmen kivül hagyni, hogy az ilyen l is már ingadozó
nak mutatkozik Ahlqvistnál: pl. lángol (Obd. alak) és langil fedél,
Illem (Obd.) és lelem eszem.
Továbbá megkülömböztet Ahlqvist kétféle g-t: g és fölibe
vetett ponttal g ; ez utóbbi lágy gutturalis spiráns (y), mely csak
ti ét vocalis között fordul elé s érintkező consonans előtt y-vk lesz,
pl. noya hús, noyos (v. noyos) nyuszt, öyol szán, moyol máj, joyotlem jövök, taya ort, töyol toll (toylifi tollas), tüyorlem zárok (tuyrip
záró, retesz). Azt látjuk, hogy leginkább o, u mellett divatozik a y,
azaz határozottan mélyhangú szókban ; gutt. nasalis (fi: Ahlqv. n)
után mindig g van, valamint magashangú vocalis mellett, pl. me
grí (mevil, mell) mell, sigit tapló ; nngil száj, vofigemalem meg
vágok, engilem leoldok. Külön hangtörténeti értéket nem tulajdo
níthatunk a j'-nek, s megkülömböztetését csak az ejtés hű leírása
ajánlja. Egyes esetekben még váltakozik is Ahl. közlése szerint g és
y (sagam és sayam dohány, logUlem és loyotlem mosok, jogán és
joyan kis folyó); Eeguly csak egyféle # jegy gyei él (pl. togol, úogos),
és ezzel beéri Castrén is az osztlrt. nyelv leírásában (megjegyez
vén, hogy a o n előtt, szintilyen előző vocalis után a g «aspiráltnak», azaz tkp. spiránsnak hangzik — £ a törökben).
A gutt. nasalist (n) Ahlqvist fölül pontos ?i-vel jelöli. Tekintve hogy ezen az osztjákban is csak szóközepén és végén elő
forduló hang részben az 7l + ^-nek (ng) utódjának mutatkozik,
érdekes hogy Ahlqvist közlésében még gyakran a teljes ng-vel való
alakokat találjuk : p«%t7 fél, oldal (de: punla félre; osztlrt. pufiat
oldal); ungil és ufintl száj; longlm bemenet (lofdem bemegyek),
vofigema- — vofiema- Volog. (v. ö. vág- MUgSz. 583. sz.) stb. De a
szóvógón mindig csak n fordul elé; ilyen jelesen a birtokosnévkópző n (tinin áros, drága, toylin tollas, eplin szagos stb.), a mely
nek a vogulban n ós n felel meg. Erről a képzőről pedig épenség-
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gel nem tudjuk, hogy előbb ng volt volm, s így ne n helyesel
hetjük Hunfalvy Írásmódját (NyKözi. XI, 34), ki még ezt is ng-vel
adja (pl. tohling), úgy mint a többi esetekben, a hol legalább tör
téneti alapja van.
Legfontosabb Ahlqvist közlése hangtani tekintetben, a nyúj
tott (hosszú) vocalisok rendes jelölése által, — fontos annál fogva,
mert a vocalis-hosszúságnak gyakran nyelvtörténeti alapja van s
régibb teljesebb alakot sejtet. Ilyen jelentőségű az osztB.-ben a
hosszú vocalis, mely pótló nyújtásból való: pl. sens mellett, ses
hárs; ken könnyű (vogK. kigne), sem szem (ug. sslms), tel teli
(vogK. tagle, finn táiide) stb. De sokszor a hosszú vocalist oly szó
alakban találjuk, mely amúgyis teljesebb mint a rokonnyelvekbeli
másai, úgy hogy pótlásról nem is lehet szó; e mellett számba kell
venni, hogy az első szótagbeli vocalis hosszúsága ahhoz van kötve,
hogy utána egyszerű consonans következik, s mihelyt több lesz a
consonans, az a vocalis is rövid alakban lép föl: pl. togol toll
mellett: toylin \ sdyis v. saysi zsír, saysan zsíros | tügorlem zárok ;
tuyrep záró j ebei: eplin szagos | jilip ú j : jilpa újra | jöliy: jolyin
hűvös, nyirkos | nömis : nomsin okos | ömislem ülök : omsim ült |
rogip: rogpin hazug | nolim seb: nolmin sebes | ölim álom: olmin
álmos, olmilem álmodom stb. A vocalist követő ng még megengedi
a nyújtást, de rendesen mégis csak rövid vocalis van ng előtt:
püngil és pungil oldal (de csak : pufila), lönga-jogan és lannal-jogan.
Ezen, az első szótagban, bizonyos kedvező föltétel mellett (egy
szerű consonans következtével) mutatkozó vocalisnyújtást jobbadán
a hangsúly hatásának kell tulajdonítanunk. Szintígy igen sűrű
Castrén jelzése szerint az osztlrt. dialectusban is e.zen vocalisnyújtás, s itt még a következő több consonans sem látszik aka
dálynak: pl. ödam álom : ötman álmos | ömsem ültem | ebet szag:
epsend- szagolni.
Az Ahlqvist közlésében foglalt osztják s z ö v e g e k közt
természetesen leginkább az e r e d e t i e k vonják magukra figyel
münket. Hiszen ezek az első eredeti osztják nyelvmutatványok, a
melyek egyáltalában megjelentek; mert Castrén grammatikája
annyira tisztán alaktan, hogy alig egy-két kis mondatot találunk
benne (pl. 67. 1. ma tan erekte i met en tajdam ausser dem pferde
besitze ich nichts; 32. 1. tau sagarivet keres das pferd ist grösser
als die kuh; nánk jugodlvet ar der lárchenbaum ist von den báu9*

132

ISMEETETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK.

men der grösste), — a Reguly hozta osztják énekek pedig még
megfejtetlenek és kiadatlanok (alakjukról szól, némi kis mutatvány
mellett Hunfalvy : NyK. XI, 218. skk.). Nem sok ugyan A.-nak
eredeti szövege; mindössze öt kis mese, 53 találós mese, s 4 dal;
de ez is elég arra, hogy némileg megítélhessük, mennyire alkal
mazkodnak a fordított textusok az orosz eredetihez. De azt is lát
juk belőlük, mint szerepelnek ezekben is a nyelv eredeti sajátságai,
melyek jobbadán a vogul nyelvvel közösek, pl. a szenvedő (passivum) és a tárgyas igeragozás. Nem lehet itt föladatom, hogy
belőlük alaktani vázlatot állítsak össze; hiszen Ahlqvist a jelen
közlését csak I. résznek czímezi, a melynek kiegészítő II. része
nem lehet más mint az osztják nyelv grammatikája. Csak egy rész
letet hadd emeljek itt ki, mely szintén osztják-vogul egyezésül
tűnik föl. A -na ragos casusalak, melyet grammatikáink (Castrén
és Vologodszki textusai alapján Hunfalvy) csak locativusnak (s innen
instrumentálisnak) ismernek, az Ahlqvist közlötte mesékben eléfordúl mint 1 a t i v-értékti casus is (illativus, allativus): Ahl. 3.
mantsenen orna ménének (ketten) az erdőbe (in den wald); juganna
pitsenen a folyóra estek; 41. juy puina jo/tas a fa tövéhez érkezett;
yatna lorisenen a házba gördültek (bele); 6. 1. yatna lonnes házba
bement; 7 1. amsaten kat lanyremna üljetek két vállamra; 9. 1.
mandlemen pügolna menjünk a faluba; 11.1. sepnapontsaié zsebre
(zsebbe) tette. E szerint helyes Regulynak e példája is (Hunfalvy,
NyK. XI, 79.): ma vasne mensem «én a városba mentem» (e mellett:
ma vasne ollem én a városban lakom). Szintígy pedig w-ragos az
északi-vogulban mind a locativus, mind a lativus (illativus, allati
vus), az utóbbi nagy ritkán még végvocalissal (-ne) ; a kondaivogulban meg -n locativus, -ne lativus-értékű.
A fordított textusok egyik része, 5 darab a bibliai történetből,
Ahlqvistnak 1877-ben volt osztják szolgája-és tolmácsától, Morochovtól ered, a ki írástudó (azaz írni-olvasni tudó, rpaMOTiibii) ember
volt. A. ennek orosz leiratát magának megint tollba mondatta s ejtés
szerint pontos hangjelöléssel leírta. — A textusok másik része új
kiadása a Vologodszki-féle fordításoknak : Máté evangóliom első 10
fejezete, a Tízparancsolat, Hitvallás (Symbolum fidei). Ezeketa
szent-pétervári akadémia könyvtárában őrzött Sjögrén-féle kéz
irat (másolat)-ból először Wiedemann adta ki 1868-ban (a Lucián
Bonaparte-féle gyűjteményben), s e kiadásból átvette Hunfalvy,
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saját transcriptióját alkalmazva, a NyKözl. XI. kötetébe. Ahlqvist
külön másolatot vett a Sjögrén-féle kéziratról, s a textus átírására
az osztják ejtésről szerzett saját tapasztalatait is alkalmazta. Ahlqvistnek rzen új kiadásában tehát a Vologodszki műve tökéletesebb
külalakot nyert. De a két kiadást, az Ahlqvistét meg a Wiedemann,
illetőleg Hunfalvy-félét egymással egybevetve, külömböző Írásmó
don (átíráson) kivűl is találunk itt-ott eltérést szóalakokra és
külömböző nyelvtani alak használatára nézve ; itt-ott van egy kis
kihagyás is (a W.-H. kiadásban), mely jobbadán szedőhibának
mutatkozik, a milyen külömben is mind a két kiadásban fölmerül
egynéhány. Úgy látszik, hogy Wiedemann Vologodszki textusán
némi változtatást is tett, bizonyos alakok következetes egyformaságát szerezvén (vagyis hogy «revideálta», a mint ő az efféle ki
adások czímlapján ki is szokta tenni); de meglehet hogy Ahlqvist
is egyet-mást igazított rajta.
Az említett eltérések közül lássuk először a szóalakra vonat
kozókat. Ilyen mindjárt az, hogy A. az Z-végü igetök (pl. ul-, esi-)
ind. prass. egyes-sz. 3 szem. alakján nem írja ki külön még a
prsesens-jelölő Z-t: ul, esi (tkp. ul, esi), míg H. alappangó jelentős
elemet föltünteti: ull, esll. — A parancsoló mód több. 2 szem. -t és
teljesebben -ti (ti) ; A. is ismeri mind a kettőt, de többször -él a
-íi-vel, kivált rövidebb igetőkön, hol H.-nál csak -í van: pl. vogati
(H. vogat) 7, 7 ; manati 9, 13; manati, longati 10, 5 ; al yurijati 10,
31. stb. — A személy-névmások dalivusa A.-nál többnyire az illető
személy ragjával végződik, utána következő a casusrag nélkül,
mely teljesebb a'ak rendesen található W.-H.-nál. így A. luel
«neki» (EL luela) : 1, 25. 2, 5. 11. 3, 15. 4, 6. 7. 8. 9. 10. 11. 5, 32.
39. 40. 8, 2. 4. 7. 8. 15. 19. 20. 21. 22. 28. 9, 9.18. | A. Uel «nekik»
(H. Uela) 8, 32. 9, 24. 28. 10, 1. 15 ; (H. luela, hiba e h. liela) 4, 19.
8, 26.9,12—15. | A. manem «nekem» (H. manema) % 18. 3, 14. 4, 9.
7, 21. | A nenen «neked»(H. ninena, írva: ningena) 2, 13. 4, 9. 5, 30.
6, 6. 18. 8, 29. De meg kell jegyezni, hogy a személynévmásoknak
a végű dativusuk is eléfordúl A.-nál: pl. luela neki 5, 31 ; liela ne
kik 9, 18. 10, 5 ; manema nekem 10, 31. 3 8 : neneaa neked 8, 13.
9, 2 ; nefdlana (csakis így) nektek 5, 18. 20. 34. 44. 6, 14. 9, 29. —
Személynévmásnak accusativusa: A. lielal (H. Uel) 4, 21. 24 5, 2.
6, 2. 26. 10, 21. — Genitivas-értékü alak, birtokszó (illetőleg postpositio előtt): A. nenilan ti (H. nen, helyesen nen, nominativus
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alak) 3, 9. 5, 44. 48. 7, 15. 16, 20.Hunfalvy kiadásában általában
nen áll=«ti», pedig a szem. névmásokról szóló §-ban ugyancsak
nen-nek hangzik a «tí», úgy mint A.-nál is. — Egyéb esetek:
2,11. mojlipsa A., majlipsa H. ( ^ a p t , no,a,apoKT>, ajándék* Yolog.
szótárában is csak mojlipsa) | A. joatla (H. jutla) 3, 10. 7, 19;
joutsajin (H. jutsajin) 5, 2 5 ; joulma (H. julma) 5, 29. 3 0 ; joulmala (H. julmala) 7, 31 ; joulmata (H. julmata) 5, 2 2 ; joidtalajit
(H. j%i-). 8,12. (a jouí- és JOÜÍ- «dobni, vetni», ige Volog. szótárában
is csak így, nem jut-, jul-) j A. pié 7, 22. 9, 3 3 ; H. pos (két
külön szó pié «csoda» es pos «jegy, jel, czél»> Volog.; a szövegbe
inkább pié illik | A. puél potest 5, 14. 36. 6, 24. puélem posaiim
9, 2 8 : H. pusl, pnslem (Volog. szót. szerint is helyes az s'-Vel való
alak; más a. pus- ige: «fejni») | A. lavittotet (lavittotet) «káromlók,
átkozók» 5, 4 4 : H. tavittodet (Ahl. szótárában a lavit- igét egybe
fogja az Obd. lau-v&l s így fordítja «sprechen; schimpfen,
schmáhen;» Vologodszki szótárában külön ige : l'avit- «6paHiiTb,
pyraTb», és lob- «roBopiiTi>»> = A. lop-lem; Eeguly szójegyzéké
ben: lauet- «böse sein» és lau- «sprechen» ; e szerint a i'-vel való
alakhoz nem fér kétség, söt a vogulban is találjuk a mását: l'aut-J \
A. logita 6, 17 : H. l'ogita (Ahl. szót. logit-, logot- waschen, spülen;
schleifen, schárfen»; Volog.-nál ez két ige: hgit- «waschen» és
logot- «schleifen», szintígy Keg. hgit- és logot-; itt tehát az i'-vel
való alak kell) | A. pulan 5, 25. 9, 3. 3 2 : H. pid'afi (pulang) : (Vol.
szót.-ban ugyan pul'an, vagy akár pulan, de H. szót.-ban mégis
pulan) | A. sömitéata, somitta 6, i'5. 2 8 : H. lumitéata, lumitta (Ahl.
is él a somit- «induere» igének i-es alakjával: 6, 29. lumitlis, a
mely helyen H.-nál még egy harmadik változata kerül elé, lufiit-:
lungitlijis; a kétféle, nyilván azonos alak a kezdő i-nek, illetőleg
az i-nek si-féle ejtéséből magyarázható; Eeg.-nál s-vel: somét-,
Castrénnál az osztlrtban tümd-) \ A. tás «coKpoBHin,e, kincs» 6,
19. 20: H. taé (Volog. taé és tas «birtok, vagyon, gazdagság», de a
«kész: béreit, vorrátig»> jelentés mégis a taé alakot illeti, a tastanpHrOTOBjiflTb, taétipsa npimact szókban; e szerint, úgy látszik,
igaza van Ahl.-nak, a ki szótárában kétféle ilyen szót külömböztet
meg: tas wherde, eigentum, vermögen, waare» [csak hogy a szót.ban ezt is s-vel írja: taé, de származéka : tasin «reich, vermögend»]
és taé «fértig» | A. unltita (yo v.jay) tanítvány, yieHHK'B 10, 42 :
H. unltijilta (helyes mind a két alak ; Volog. szót.-ban azomban:

AHLQVIST, ÉSZAKI-OSZTJÁK NYELV.

135

unltijta nauiremet ученики, de meg : imltijilta yot tanuló- v. tanító
ház, iskola; 9, 37. 5, 1. unltita jay A.: únltim jay H.) | 9, 16.
jolipta «lappén, fleck» A.: jolipsa H. fitt bajos megmondani,
melyik a helyes alak; Volog. szót.-ban csakugyan ez van: jolipta,
de az -ipsa igen közönséges nom. verbale-képző; a kifejthető joligének mása a vogulban: lol- «foltozni», innen loltcí «folt». | A.
kalliptim 1, 18 ; H. yadliptim (írva hadliptim, sajtóhiba e h. kadliptim, a mint H. szótára mutatja) (Osip panna kalliptim japina v.
hadliptim jubina ennek fordítása: по обрученш съ 1ОСИФОМЪ «nach
der Verlobung mit Josef»; обручеше «Verlobung »-ot pedig Volog.
szótára szerint nem a puszta kallipta- v. kadlipta- ige jelent,
hanem ez : jos kadlipta-, szószerint: «kezet fogatni» [v. ö. kézfogó];
az idézett helyet tehát mind A. mind H. kiadásában meg kell igazítani a jos szó betoldásával; maga a kadlipta- ige causativuma a
kadl- v. katl- «fogni, tartani» igének, a mely pedig a már az
osztB.-ben nem használatos kat «kéz»-tol származik, tkp. «kezelni»
[v. ö. finn kasittä- manu capere, captum tenere; mente capere,
comprehendere»]; megtetszik tehát, hogy a kadliptim alak még
jobban tünteti föl a szó eredetét, mintsem A. kalliptim ; de megtetszik az is, hogy A. szótára hibásan értelmezi a kalliptim szót
«Vereinigung»-nak, meg a kallipta- igét «verbinden, vereinigen»nek; ez Volog. szót.-ban így v a n : jega kadlipta- сочетать, tkp.
«össze-fogatni». | A. kat jaj-apsisanen 4, 18: H. kad jaj-apsianen
«két testvért» (nem hiba-e az apsisafien alak, a dualis-képző előtt
való s-jével? vagy olyan, csak a duális számára való bővebb tő-e a
jaj-apsis-, a milyen a vogulban eléfordúl -ns, -ne képzővel: vogK.
Máté 20, 24. kit jegepüvinc két testvér; 4, 18. kit jegepüvincagme
két atyafiát; meg plurálisban: 23, S.jegepüvincet ?) \ A. li vörinelna
5, 10: H. li vorelna (az A. vorinelna-b&n kétszer van meg a vórna
postpositio casusragja)| A.ärattelna 10,22.: H. araitina (aradtina)
(Volog. szót. szintén a teljesb hangú arattelna alakot adja). | H .
rendesen olinpela (névutó «-ért, végett, ról, felől»): A. oUüpela.
Más-más nyelvtani alakot találunk a következőkben: A.
jastal (prass., говоритъ) 3, 2 : H. jastas (praßt.) | A. luel eslsale
(eresztette őt) 3, 15: H. luel eslale (ereszti, допускаетъ) | A. li at
vantset (prset. alak, úgy mint az oroszban : чтобы они ВИДЕЛИ),
о, 1С: Н. li at vandlet (ut videant) | ib. at sijalset (чтобы про
славляли) : H. at sijallet \ A. li at vantset 0>, 1 : H. li at vandlet
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(úgy mint 5, 16) | A. mas (praet. alak, potentialis kifejezésére: noдадъ бы, adna) 7, 9.10 : H. mai (praes.) \ k.at nerlset (чтобы посту
пали) 7, 12: H. at nerijilet (hogy cselekedjenek) | A. kus-yolta nen
al mausen (wohin du immer gingest) 8, 19: kusyolta nin al manlen
(akárhova te mégy, куда ты ни пойдешь; az al tiltó szó «ne» ití
az orosz ни-nek felel meg, mely helyett не is fordul elé; v. ö.
hasonlót a mordvinban NyK. XVI, 325) | A. an uéltilet (не пос
тятся, nem böjtölnek) 9, 14: H. usltijiset (ez a pragt. sehogysem
érthető; jóformán sajtóhiba) | A. at usis (чтобы погибъ) 5, 30: E .
at usl (hogy elvesszen). A prasteritum-alaknak potentialis kifejezésében való használatára nézve meg kell azonban jegyeznünk, hogy
az a W.-H. kiadásban is található: 10, 25. at us чтобы онъ бьиъ;
10,26. madot jelba an edls что бы не открылось, madot an leramís
что бы не было узнано. Úgy látjuk, hogy A. a praet. alakot Vologodszki szerint tartotta meg, Wied. pedig azt néha praesensre iga
zította át. — A nelyösjan rutet (plur.: tizennégy nemzetségek)
1, 17: H. nelyosjang rud (sing.: t. nemzetség) | A. sitet kat/ösjaü
Isus kits 10, 5 : H. si katyosjang Isus kits (e tizenkettőt elküldé
Jézus)) A. lonymanna bemenvén (ti), bemenvétek 10, 12: H.
longtanna (-ta képzős nom. verbale; de 10, 14. etmanna kimen
vén ti) | A. si yojcn fanná 5, 24 : H. si yo panna.
Más-más szót használ a két kiadás: 1, 20. kabasas (явился,
megjelent) A.: kaéaéas H. (Volog. szót.-ban a «megjelenni, являтся,
появляться» értelemre kabasij- van; kaéasa- elé sem fordul, hanem
csak kazala- увидЬть, meglátni, A. kasala-) \ 5, 20. jorasta jay A.,
orkasta jay H. (mind a kettő «kérkedő, kevélykedő, nagykodó nép»
a «farizeusok» kifejezésére ; jorasta величаться, важничать [grosstun, wichtigtun: jorin гордый, stolz], orkasta гордиться, stolz
sein, sich brüsten; alább 7, 29. A.-nál is orkasta jay) | 9 , 3 1 . mola
verta (для чего, miért, tkp. «mit tenni» = mi czélra): H. mola
vorna (H.-nak saját igazítása, de a melyre nincs szükség; Volog. a
«miért»-et vorna-v&l kifejezve így adja: muj vorna, s a muj verta-t
berezovinak jelzi) | 10, 10. jus-sw (носохъ, stáb) A.,jos-su H. (jus
út, jos kéz : A. jus-sü-jáb «wanderstab»-nak értelmezi; jos-sü meg
tkp. «kézi bot»; ez utóbbit találjuk Volog. szót.-ban) | 10, 23. an
jetsalta . . lakká kertta (не успъете обойти nem értek v. érkeztek
megkerülni = mind el nem járjátok, Izrael városait), H. an soynipíaleta . . lakká kertta (tkp. «nem végeztek megkerülni» ; mégis
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jobban illik az infinitivnshoz ajetsa-, mintsem a soynipta- ige;
Volog. szót.-ban ez utóbbinak fordításául nem is találjuk az
успевать orosz igét) | 5, 45. jayet (népek) A., yojet (emberek) H. |
4. 21. hatten i-ji-poynen A., kad i-ji-pognen (jelzőül a «két» az ere
deti szövegekben is kat: kat yoj két ember).
Egyéb eltérések: 3,16. luel türum-yaretpunßasset («neki» az
egek megnyíltak, отверзлись небеса): H. Ш oytina t. р. («fö
lötte») | 5, 14. nen mura novi jukana ulleta вы св^тъ мира, vos estis
lux mundi; novi jukana tkp. «világosságul, vil. gyanánt», szintígy
5, 13. sol jukana «sóul»): H. neu mura novi ulleta | 6, 18. nen äsen
si, an-nitot vanttott A., nin azen, si an-nitot vantott H. (A. tehát
a si mutató névmást, mint valamely utó-articulust, az asen-hez
csatolja, H. pedig mint elő-articulust a következő appositióhoz ;
A. fölfogása mellett szólhat 6, 6. nen si asen, yanijot ranttot «te az
atyád, titkost látó» — «a te atyád . .» ; ez H.-nál is így: nin si
azen . . | 6, 34. yoleit-yatl lu-lu nömisata piti lu muklal olinpela (a
holnapi nap maga gondolni fog az ő bajairól) A. \y. y. lu nomisafa
pidl lu-lu muklal olinpela (a kettős lu-lu nyilván a «maga» -t fejezi
ki, s így helyesen áll az első helyen, nömisata előtt) j 9, 27. semli
katten («vak kettő» : két vak) A., kad semla (két vak) H. (az orosz
ban : двое слйпыхъ; az A. katten nyilván ennek a collectivum-féle
двое-пак felel meg, s így alkalmasint Vologodszki textusából való,
kinek szótárában kadn «два, двое, пара») | 10, 25. luel ímltata-yo
lámpa at us (őt tanító ember félévé hogy legyen) A., lu unltatayojel lamba at us («az ő tanítója-félévé hogy legyen» ; ez utóbbi
jobban megfelel az orosznak i s : чтобы онъ былъ, какъ учитель
его) | 4, 23. ünltaman töm níibit olinpela («tanítván amaz országról» = prédikálván евангел1е uapcTBia) A., ünltaman nuhit olinpela
(A. betoldotta a tom-ot; talán még jobb lett volna türum-nubit
«mennyország»). | 6, 1. yojet semet jelpina (emberek-szemek előtt
A., yojet semat H. (emberek szemére = e. láttára; az orosz textus
ban : предъ людьми, emberek előtt; a semat [nem semet] alak
nyilván casus-alak, jóformán prolativ értékű; lásd alább, 115.1.,
a vitat-ról való jegyzetet).
Egyúttal kijegyezzük azon kihagyásokat és egyéb hibákat,
melyek A. kiadása szerint a H. közölte textusban vehetők észre;
ezek részint nyilván sajtóhibák, részint kerülhettek bár a Sjögrénféle másolatból. Kihagyások: 4, 5. yot langil oytíja II. (jemiu-yöt
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I. o. szentház, templom tetejére) | 5, 22. yoj jastal: nifi sump-yo
(A. a yoj lu lámpa yoja jastal: а кто скажетъ брату своему) |
5, 32. lu imel раппа krek vermel sajit (A. lu imel panna anta pa-yo
panna krek vermel sajit съ женою своею не за прелюбодЪяте) |
6, 28. nomisna sugaüeta (A. muj nömisna sukasleta что заботитесь) |
8, 8. tob jasta jazin (A. a top jasta jäsifi а только скажи слово) |
9, 4. admas samlanna nomisleta (А. пей atmaé s. п.) | 9, 7. lu l ?**mipsajel visle (A. lu kilis, lu lermipsajel visle он всталъ, взялъ одръ
свой) | 9, 30. пет yojatna ál uúla (A. yiirijati, пет у- а. и.) | 10,
13. neu yoza jogo kertsal (А. пей yoéa jogo at kertéal къ вамъ да
возвратится) | 10, 33. i та an uúta jersalem (A. i та tomija an
usta j.) — De van A.-nál is egy-két kihagyás: 7, 7. ova senkati, i
puslet (H. ova senkat, i niuilana puslet, и отворять вамъ) | 8, 29.
román uvittapitset (H. li román u.p.) — Betűhibák, H.-nál: 3, 12.
sitaml tisztít (olv. sistaml) \ 4, 18. 19, veltaslata (yul v. halászó):
olv. velpaslata A. (veltaslata nem sajtóhiba, mert H. a szótárába
is fölvette; Volog. szót. csak a p-s alakot ismeri, s csakis ez he
lyes azért is, mert ez ige velpas «fang, jagd, Jagdbeute»>-töl való
származék) | 5, 14. omisla (olv. ömitla A. «wird gesetzt»: ömitsetzen | o, 39. у adnál (ударитъ, ü t : A. yatcal; ez ind. prses. alak,
yatca- igétől, melyet Vog. szót. yatsa nak is ír; a yadnal alkal
masint onnan eredt, hogy a Sjögrén-féle másolatban yatcal helyett
yadcal volt írva, orosz дч-vel, a mit nem gondos kéziratban könynyen дн (dn)-nek nézhetni; elesik ezzel H. szót.-ban a yad- ige, s
alapját vesztette H.-nak abbeli gyanítása (NyK. XI, 147), hogy
yadnal egy kis nyoma az n- képzős eonjunetivusnak [potentialisnak]) | 5, 45. lunagla (солнцу своему: olv. najla A.) | 5, 45. jim
yanneyojet oytina (jó emberekre: olv: oytíja, úgy mint e vers végén : veskatla yojet oytija) j 7, 23. leramlem (объявлю: olv. leramtlem A.) | 8, 4. vanltijisa покажись: olv. vanltijiéa = vanltua A.) |
8, 26. sevinga (sevina) jis (csendessé lett: olv. teviua jis; Volog.
szót. ban csak tevin; v. ö. vogul täuänt-, tavent- csendesedni; H.
szót. a sevin-et csak.is e helyből-vette) | 9, 2. jeéaéa (légy bátor,
bízzál: olv. je£aéa=jesasa A.) | 10, 17'. yotlana (az ő házaikban;
olv. yotlalna). — Hibák A.-nal: 4, 5. kulna (olv. kuUna) | 5, 36.
I übit (olv. г übit) | 5, 42. pit'saja (olv. pitéaja) \ 6, 5. al vantlajit
(olv. at vantlajit) j 6, 12. г тип eslilu кШегща kreklau (mi is bo*
csatjuk ellenségeinknek vétkeiket: olv. kreklallí.) | 6, 25. suksimati
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(olv. suksimati; mindjárt következik sukasat) | 6, 26. пей il kinsa
(olv. пей li kinsa) | 1.0, 7. yolis (olv. yolis) | 10, 34. seviranta (olv.
sevirantta). — Megjegyzem, hogy 4, 2 langmats, melynek helyébe
H. langmas-ot kíván, A.-nál is így van: lanymats.
Vologodszki műveiből fölvette Ahlqvist még a Hitvallás és
Tíz-parancsolat fordítását; de ezeket már ő is derekasan «revi
deálta», félig-meddig egészen újra fordította. Föltűnő, hogy A. a
határozó -oi képzőt, melyet a Máté-fordításban megtartott, itt
aí-ra változtatta (nitat, katltat, étimet stb.). Imitt egybeállítjuk,
részletező egybevetés helyett, e két rövid szövegdarabot Vol.
(Hunf.) és Ahl. szerint.
a) H i t v a l l á s (Symbolum fidei).
1. (Vol.) Ma evillem i torim azija, izagat kadltoda, пит turum
i mű verimota, i izagat sit muj тип arateuna nidot i an-nidot J
(Ahl.) ma evillem i, tórim asija, i-sagat katltata, Purum pa mü tiltimata, pa г-sagat sit muj muneu nitat i an-nitat.
2. izidi evillem Jisusa Xristaja, torim рода, ita timota, madot
azi elta tiis izagat ulta nobdet elbina, novija növi etta tiímota, jena
torima jena torim etta ultoda, tiimota [evillem] a antom verimota,
i-kem azelpanna vultoda, i lu veelna izagat val \ i-sidi evillem Isusa
Xristaja torim рода, it séma pitimata, matat asi-el!ta séma pits i-sagat-ulta nuptet jelpi, navija navi-elta etimata, jena tó rima, jena
tórim-elta taimata, a anta tütimata; evillem'i-kem asel panna ultata,
i lu veielna i-sagat ul.
3. ma evillem, sto (что) si torim po%' nomilta sagat voylas mü
oytija, yanne-yojet pada, i muneu ilbatta krekin sorom elta, i yanneyo
noga lu-lu oytela vis je min Ul elti, jemin evi elta, i yanneyo ja jis \
ma evillem, si tórim poy numilta-sagat voylas mü oytija, типyanneyojet vórna pa muneu ünltata kreket-elta, pa yanneyo el lu-lu oytija
vis, jemin lil-el'ta, jemin evi Marija-elta, i yanneyoja jis.
4. ma evillem, sto si Jisus Xristos тип krekin jay vorna perna
oytina kardi lunketna senkim us, sogasis i mua samiltim us \ ma
evillem, si Isus Xristos тип krekin jay vórna perna oytija kartilunketna senkim us, sukasis i müva samiltim us.
5. i evillem, sto lu noy jilbalas sorim elta yolmit yadlna, yodi
iemin nebketna sit olinpela yanéim \ pa evillem, lu sorim-elta noy
jilpalas yolmet yatlna, yoti jemin nepketna sit olinpela yanr0im.
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6. evillem, sto lu num turmct outija (—), i omisl torim azeljem
pelak sagat \ evillem, num-turmet oytija etlas, i ömisl lu törim asel
yosa jim-pelak sagat.
7. izidi evillem, sto si Jisus Xristos pa jogodl nomilta suditta
lilinodet i uZimodet, i yana ulta pidl vek-keZa J i-sidi evillem, si Isus
Xristos pa jogotl num-türum-elta suditta UUnatet pa pasálimatet,
pa yana ulta piti vek-kesa.
8. ma izidi evillem jemin lila, madot lu torim veelna idipsa i
lil izagata mai, i lu torim azi el'ta etl; luel izidi mosl poiksata i ces
mata, yodi malu jia i poga, lu laltipsajelna jemin jay [jel nubitna
muj tiil] potarset \ ma i-sidi evillem jemin lila, matat lu, törim
veielna volta Itt i-sagata mai, pa törim asi-el'ta etl, luel poiksata i
sljaltata mosl jina pa poyna, lu laltipsajelna jemin jay potarset.
9. ma evillem i jemin yoda, mada Jisus Xristos kitim jayna i
lu yoza unltilim jayna mü lovatna omissa | ma evillem i jemin-yöta,
mata Isus Xristos kitim-jayna pa lu yosa ünltita-jayna mü lovatna
ömissa.
10. ma evillem i pernaja longiltipsaja, madotna yanneyo krek
sistamsal \ ma evillem i pernaja-longiltipsaja, matatna yanneyo krek
sistamsal.
11. evillem, sto pozalimodet noy jilbalalet \ naitsalem, pasálimatet jilpalalet.
12. i lavillem jogot nubit volipsa, amin \ pa lavillem jogot ulta
nübit-volipsa: jena.
b) A. t í z p a r a n c s o l a t :
1. (Vol.) Ma nin tormen ullem ; al ullet nin yoza pa tormet
ma tombemna \ (Ahl.) ma nen tormen ullem; al ullet nen yosa pa
tormet ma tompina.
2. al vera ninena lunet nemolti si yorazibot, muj numin vandlen, muj mü oytina i muj jinketnai mü ilbina ; al poiksa i aljirasla |
lony nenena al vera, nem-molti si yörpi, muj noman vantlen, muj mü
oytina^ pa muj jinket lipina i mü lipina; al poiksa i aljirasla.
3. al kasta nin tormen nem takila \ al kasta tormen nem
tákila.
4. nomisan tája jemin y a dl, jemin volpasna ijim veretna sirsna
ulta mosl; yut yadl vera, i si yadletna izagat ulta yodin verlan soynipta, a labitmit yadl torim jyada \ jemin yadl nomman tája, jemin
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volpasna pa jim vertina si patina idta mosl; yöt yatl vera, i si yatletna i-sagat idta yoiin verlan soynipta, a lábitmet yatl törim várna.
5. nin jiin savijiman tája i anken, sirsna ojana mü oytina
volta piáién % yü-nobtefia jilen \ asen jima taija pa anken, sirsna
oijana mü oytina volta pitién i yuv-nuptifia jilen.
6. yanneyo al vela | yanneyo al vela.
7. pa-yo imi panna i evi panna krek al vera | pa-yo imipanna,
evi panna mujpa ragim ne panna aljourtija.
8. al lolma | al lolma.
9. táti sagat nin loysen oytija rogop kol aljasta j loysen oytija
rögip-jasin al jasta.
10. al lita raytoden imi, al lita loysen yod, anta lu mül, anta
lu robotajel i lu ord-ningel, anta kalanel, anta lu lovil i izagat ultcv
voj-yolel i izagat sit mola pa-yoja pidl \ al lita raytaten imi, al lita
vanna-tajtata-yoijen yöt, anta lu mül, anta lu levél pa ort-nel, anta
lu kalanel, anta lu lovel i i-sagat-ulta voj-yulel pa z-sagat sit muj
pa yoija p itl.

Végűi átveszek itt Ahlqvistnak eredeti és fordított textusai
ból egy-egy mutatványt; a két elsőt hű fordítással, mely Ahlqvist
nak német fordításától csak itt-ott valamicskét eltér, a mit a
jegyzetekben igazolok. Átírásomban az l ós g f^-nek l és (/-tői
való megkülömböztetését mellőztem; megjegyzem, hogy az 1. sz.
mutatványban (obdorszki nyelvjárás szerint) Ahlqvist sem ól külön
{•Tel. A többi darabok berezovi nyelvjárás szerint valók.
1.
Az e r d e i - ö r d ö g

(menk).

Kat yoj mantsefien orna. oma jogotsenen, lebes-yat vertsenen.
yát jetsas, put kavirtta pitsenen ; livman jetsasnen, yojsenen. un yoj
jastal: „minemen tada olta ant ragil". Un dlin sagat kiltsenen,
logoteta pitsenen. Un yat-evilt etsenen. un yojl lavol: ,,tam-'(atl
velpaslalta mandltmení{. aj yoj jastal: „kat tagaina mandlemen
velpaslalta".
Két ember az erdőbe ment. Az erdőbe jutottak (érkeztek),
kunyhót (tkp. galy-házat) csináltak. A kunyhó elkészült, kezdtek
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ételt főzni (tkp. üstöt főzni); megétkeztek, lefeküdtek. Az öregebbik
ember (tkp. nagy ember) szól: «nekünk itt lenni nem alku (nem
alkalmas, nem jó).» Ok (ők ketten) reggel fölkeltek, megmosdottak.
A kunyhóból kiléptek. Az öregebbik ember azt mondja: «ma
vadászni megyünk.)) A fiatalabbik ember (a kis ember) szól: «két
helyre (azaz: külön-külön h.) menjünk vadászni».
aj yajl osas evtim nögor-juy, paltamata pites. lu vantlale : evtim
juy pa-yörpi, nen-yojna evtim ant ol, or-menkna sémim si juy ; por
mim tag<ael lör vitat, aj yoj jogo kerlas, joytas yátna. jesa os (us),
un yojl joytas, langi velmal. un yoj lavol: „vensen pa-yörpi, mala
vantsen ?" aj yoj jastal: „minemen tada olta ant ragil; mandlemen
pugolna ; tam tagana yallemen". lita amassenen. un yoj jastal: „min
mandlemen tam jugan sagat nigis ; öltem sagat noga lívman yaslem,
yul livman ant yaslem". aj yol lavol: „yul yoltsa ősiemen?" „ősie
men, ant ősiemen, ma verem".
A fiatalabbik ember talált (látott) egy levágott czédrusfát, meg
ijedt (megfélemlett). 0 megnézi: a levágott fa másféle (másképű);
embertől (tkp. nő-fórfi-től) levágva nincs, erdei-ördögtől (menk-töl)
van levágva az a fa. Lábnyoma (tkp. lépett-helye) a mocsár partján
(szélén el) [van] a ). A fiatalabbik ember visszafordult, a kunyhó
hoz érkezett. Egy keveset volt, megjött az öregebbik ember, evetet
ejtett volt el (tkp. evet az elejtettje). Az öregebbik mond: «arczod
megváltozott (máskópű), mit láttál?» A fiatalabbik szól: «nekünk
itt lenni nem alku; menjünk a faluba; e helyen meghalunk.»
Leültek enni. Az öregebbik ember szól: «menjünk e folyó menté
ben lefelé; egész életemben (tkp. életem szerint, éltemen át) [csak]
húst tudok enni, halat enni nem tudok ( = szoktam enni,.. enni
nem szoktam))).2) A fiatalabbik azt mondja: «halathol találunk?))
«Találunk, nem találunk, az az én dolgom».
lojsenen, jugan sagat mantsenen. si jugan Ásna etes. Un nigis
vantlenen: verim pol nila. un yoj lavol: ,,pol yosa mandlemen". pol
yosa jagotsenen. juy-pon amtim As vitat, sangam rep-evilt nimlan
yoj yatmal. un yoj jastal aj yoj pela: „si pon ony sevra". apsel
lavol: „maláj sevirlem?" un yoj lajem neremas, lu sevirtsale. juypon noy alimtsenen: pon lipina it uns, it soy. si yulnen sara kim
taltsenen; selta nagassenen; lita pitsenen. it pul evtas, semlal paitas
vitis: nimlan yoj si jil, nila, jádopsanal nüvin yöl-juy. Un yösain
joytas menk ; lavol: „nin lilten?" „alt lilmen, sarnlamen vaylaten."
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„samlan vaglmat, yundi amtimat juy-ponlan ?" „min ant ossemen,
fien juy-ponlan11.
Fölállottak, a folyó mentében indultak. Az a folyó az Ob-ba
szakadt (tkp. kiment). Ők lefelé néztek: kész (megcsinált) hal
rekesz látható. A nagyobbik ember mond: «menjünk a halrekesz
hez ». A rekeszhez érkeztek. Vessző-rekesz van az Ob partja
mellett lerakva (ültetve). A hegy oldaláról 3 ) egy hótalpas ember
hajt le. Az öregebbik ember szól a fiatalabbikhoz: «e halrekeszen
léket vágj.» Az öccse azt mondja: «minek vágjam?» Az öregebbik
ember megragadta a fejszét, ő (maga) vágta. A vessző-rekeszt
fölemelték: a rekeszben egy lazacz (He.rn.Ma), egy tokhal [volt].
E két halat mindjárt kihúzták; azután letisztították; kezdtek
enni. Egy falatot lemetszett [az egyik], szemeit a partnak vitte :
hótalpas ember ime jön, látható, botja ágas fenyűfa. 0 hozzájuk
érkezett az erdei-ördög; mondja: «ti (ketten) esztek?* «Hadd
együnk 4 ), sziveink kívánják ( = megéheztünk).)) ((Sziveitek kíván
ták ( = megéheztetek), [de] mikor rakattak le vessző-rekeszeitek ?»
«Mi nem tudtuk, [hogy] a te rekeszeid».
menk-igi kat jas sasamdas, kat yon-patna tannartsale kitemtak. yatna joytaptasle, jogo lonset. yon-pati-evilt il eslsale. menk put
verta pites. put verta sagat karti pailta pites. karti-ügor paildas,
ugor jetsas, llta amassat, or-menk yolom navrem pilna. tüvim yojlal
Ulli yojsat, ant lapitsale. dt-kütipa fis, menk-igi kilas, karti-ügor
visle, etes kim. un yoj kuns-öUnna noy potkasle : ,,kila, menk si kim
etes, si liláimén", aj yoj lavol: „livmemena yol mandlemen ?" un yoj
loimtas, menk navrem yoéa joytas, noy álimtsale, lu yojtel-tagaina
pontsaié, lu yosingis yois.
Az Öreg menk (erdei-ördög) két kezét kiterjesztette, két hóna
alá nyomta mindakettőt. A házhoz vitte, bementek. Hóna alól
leeresztette. Az ördög kezdett ételt (tkp. üstöt) készíteni. Ételké
szítés közben kezdett vasat kovácsolni. Egy vas-horgot kovácsolt,
a horog elkészült, leültek enni, az erdei-ördög három gyermekkel.
A hozott emberek étlen feküdtek le, nem etette őket. Éjfél lett, az
öreg menk fölkelt, a vashorgot vette, kiment. Az öregebbik ember
könyökkel föltaszította [a fiatalabbikat] : «kelj föl, a menk íme
kiment, megesz bennünket (megevődünk)». A fiatalabbik azt
mondja: «megevésünkre nézve hova megyünk 5 ) (tkp. megevósünknek h. m.)?» Az öregebbik ember fölállott, egy ördög-fiúhoz
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odament, fölemelte, a maga fekvőhelyére tette. Maga lefeküdt
melléje.
menk-igi yat-langalna yonnes, vis veras. karti-ugrel si vis-evilt
il esltsale, si ugorna tüvim yojnen katlta utsesle. lu navremel noy
ügormasle, tom yoj orofina. nogis taltel sagat navremel üvol: ,,asi,
ma", menk-igi lavol: „asina al evllpta". vis-evilt ogel noy etes. kartiéákna oy moyti yajsa. oy-velimlal kim risat; lu lisle : „ma navremem
ebiina avol".
Az öreg ördög a háztetőre mászott föl, csinált lyukat, vas
horgát azon lyukon át leeresztette; a horoggal a hozott két embert
meg akarta fogni. [Ámde] a maga fiát horgászta föl, amaz ember
helyett. Fölhúzása közben a fia ordít: «apa, én [vagyok]» Az öreg
ördög azt mondja: «ne hitess az apá-val (az apa szóval).» A
lyukon át följött a feje. Vaskalapácscsal a fejét beütötte (tkp. a
fej beütetett). Az agyveleje kifreccsent; ő megette: «az én fiam
szagával szaglik.»
sara-sara yatna lonnas navremlal vantta. tut kusmaldas, norina
manas: navremel antom, tomenen amaslenen. menk jastal: „ma
navremem maláj nin yoim-tagainna pontseten í" ,,min ant pontsemen(t. „nin ant pontseten, yoltsa si joytas ? sasa ollaten, ma ninen
yalévat lillam".
Csakhamar a házba bement a gyermekeit nézni. Tüzet
gyújtott, a hálópadhoz ment: gyermeke ninc3. Az a kettő [ott] ül.
Az ördög szól: «az ón gyermekemet miért tettétek a ti hálóhelye
tekre?*) «Mí nem tettük oda» «Tí nem tettétek, honnan jutott hát
oda? most 7 ) [csak] feküdjetek le, én holnap titeket megeszlek».
yalevat yotlas, menk-igi kim etes. aj yoj jastal: „un sot ant
tajlem, sisi lilli tanga yallem". un yoj jasl luel ponamtsale, jaslna
il nartamtsale, i yojl antoma jis. optttlal yassat, si optit visle, sepna
pontsaié, menk-igi ov-evilt annarmas, jastal: „eta kim1', kim etes,
menk-igi lesatmal jentta-yar. jentta kdtaltsenen jegá soglantata • nemmoltat il ant paitlanen. yandi-yo kesina sans soppi katiltsale. menk
lujetyandi-yo sans-nogajna il lonsat. soglantman kitemtak il korisenen.
menk lavol: „yandi-yo, manem esla. lu jastal: „ma nenen yoltsa
esllem f tamotta lausen : ma nenen lilém", menk jastal: „si-lovat jim
vera, esla". lu jastal: „manem pa lilén?" „maláj ma lilém? mása
porana yandi-yo vantlem-ke, pun ant noytalem, jorl vantsem".
Másnap megvirradt, az ördög kiment. A fiatalabbik ember
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szól: «nagy erőt nem bírok, íme étlen talán meghalok))8). Az öre
gebbik a kezét reája vetette, kezével lenyomta; az egyik ember
semmivé lett. [Csak] a haja maradt meg; azt a hajat fölvette,
zsebre dugta. Az öreg ördög az ajtón betekintett, szól: «gyere ki».
0 kiment, az ördög küzdő tért (tkp. játszótért) készít. Összefogództak 9 ) birkózni: egyik sem dönti le [a másikat]. Az osztják
ember késsel hátat (t. i. az ördög hátát) keresztül metszette 10 ). Az
ördög ujjai az osztják ember háta-husába behatoltak. Birkózván
mind a ketten földre estek. Az ördög mondja: «osztják ember,
eressz el engem». 0 szól: «én téged miért eresszelek? Tegnap azt
mondád: én téged megeszlek.» Az ördög szól: «annyi jót tégy
( = légy oly kegyes), eressz el». 0 szól: «engem még megeszel-e ?».
«Minek egyelek meg? Ha valamikor osztják embert látok, szőrét
sem érintem ; tapasztaltam az erejét.»
tom yoj esiltsale. menk sasna vanyman mandl. Ham aj yoj
optit-pögol sép-evilt kim logoptsale. javolmasle, aj yoj lilafia jis.
jogo mantsenen, itam yolna ollanen.
Amaz ember eleresztette. Az ördög térden csúszva elmegy.
Most n ) a fiatalabbik embernek a hajcsomóját a zsebéből kivette.
Oda dobta, a fiatalabbik ember élővé lett. Hazamentek, még most
is élnek.
J e g y z e t e k . x) Ahl. «lángs dem sumpfe»; a vit szót Ahl.
is «ufer»-nek adja (v. ö. vogul vata, vátá ufer), s hozzá tartozik
vitlft «breit» (úgy mint szél és széles) ; magát a vitat alakot prolativus-félónek veszem («am ufer hin, no őepery»): v. ö. Máté 6, 1.
semat Vologodszki textusában: yojet semat mintegy «emberek szemént» ( = e. szeme láttára, = e. előtt); v. ö. sagat «szerint», yuvat
hosszant.
2

) Ahl. «mein lében h i n d u r c h habé ich fleisch gegessen u n d
kenne [es], fische [aber] h a b é ich nicht gegessen u n d kenne [sie]
nicht.o A Itvman yaslem-et így fordítván «nem tudok enni», számba
vettem a vogul kas- ( — oszt. yas-) «tudok [vmit tenni]» ige hasz
nálatát -m végű (.= oszt. -man) g e r u n d i u m m á ] , pl. Váta-kum 1.
vatalahtim üt kasi ((kereskedni n e m t u d » , vagy a k á r : ((kereskedni
n e m szokott».
3
) sangam rép-evilt «vom gipfel des berges» A h l . ; szótárában :
s'angam v. songam «berg, hügel» meg rép «hügel» ; az utóbbin,
melynek itt sangam a jelzője, nyilván a hegynek emelkedő előNYELVTTTD. KÖZLEMÉNYEK. XVII.
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részét kell értenünk: v. ö. Castr. rep «steiles ufer»; így az egész
nek jóformán a «hegyoldal» felel meg. Volog.-nál: rep-suvk XOJIMI.,
npHropoKi. (hügel, anberg).
4

) alt lílmen «darum essen wir» A. — Az alt-ot egynek ve
szem azon aí-val, mely a Volog. textusaiban az indicativus alak
n a k fölszólító értelmet ad (nycTL, ,a,a): «hadd eszünk, h. együnkw.
Illenék bár az «igenis» értelem is, melyet szintén az orosz # a is
fejez k i : «igenis, eszünk, ,a;a KyiiiaeMT>».
5

) Ahl. «wenn wir auch aufgefressen werden, wohin gehen
wir». A livmemena lativ ragos (-a) gerundium itt legalkalmasabban tekintet-határozónak vehető.
6
) tut kusmaldas «er schaffte feuer an» A.; nyilván egyenesen
maga szerezte a tüzet — vagyis: «gyújtott tüzetw. S valóban ezt
jelenti a kusmalt- ige, a mint az osztlrt. kusmett- (e h. kusmeli-)
«égetni» (kusm- égni) bizonyítja.-V. ö. a vogulban : kosemi- égni
(láng nélkül), kosemt- égetni.
7
) A sasa-t «most» vagy «most mindjárt»-nak fordítván, azt
vélem, hogy az orosz qacT> oóra» szótól való, mely Volog.-nál cos,
sos alakkal van meg. V. ö. ceH-TiacT> «mindjárta, s a zürjénben
cas-tól casöd «sogleich, eben jetzt».
8
) így Ahl. szerint. A sot «erő» szót Vol.-nál nem találom,
sem tangá «vielleicht». «Erőt» jelentő közönséges szók: veiésjor ,•
azonkívül van Vol. som v. sum CHJia; éumla erőtlen, gyenge. A
tangá-ről meg azt gyanítom, hogy tam-yadl «hodie» helyett való :
«íme étlen ma meghalok*).
9
) Az e mondat ólén való jentta szó fölösnek látszik; talán
kimaradt utána yarna: «a küzdő-téren összef. b.»
10
) katiltsale: Ahl. szót. katil-lem «entzwei schneiden (Obd.)»;
Vol.-nál nincs meg.
n
) itam = ittem Reg., a ki vog. cin-vei fordítja.
2.
A bűnbeesés.
Xarmeyo ulta pada törim partas sünin tagi miv uytina ; salta
tóga lannilsale öliií yanneyo, ne mii Adam. törim partas luel sada
ulta, rupitta i lavilta si tagi. si sünin tagi lipina tivs ár-sir juy, i si
juyt pela vantta kasa us; i sijuyt uytina tivsat ár-sir eplin riyt,
leta eumana us. si juyt kütin átél tlvsanen kat juy; i juy nemil us
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yanneyo lil óltipsa, kimit juy nemil jam-pa-adim uitipsa juy. ,,yun
ölin juy-evilt lelten riy, nem-yuntta palta ant pitleten i sorhn ant
uitleten", törim úuymis; a kimit juy ölinin törim nuymis: „tam
juy riy-evilt al levaten ; yun lelten, isi yatl say usleten; si togolpi
muj-arat juy riy-evilt isat leta ragil".
Az ember lakására (tartózkodására) az isten parancsolt egy
boldog helyet ;i földön; azután oda bevezette az első embert, neve
Ádám. Isten parancsolt neki ott lakni, dolgozni s azt a helyet
őrizni. Abban a boldog helyben termett sokféle fa, s a fákra nézni
gyönyörűségül volt, s a fákon termettek sokféle édes bogyók, [azo
kat] enni jóízű volt. A fák között külön termett két fa; az egyik
fának neve volt az ember-élet hosszabbítása (megtoldása), a má
sodik fa neve a jó és rossznak megismerésének fája. «Ha az első
fáról bogyót esztek, soha nem fogtok félni s halált nem ismer
tek)), így szólt az isten ; de a második fáról isten így szólt: «E fa
bogyójából ne egyetek; ha esztek, azon nap meghaltok; ezen
kivül x ) valamennyi fának bogyójából mind enni lehet.
yanneyo idipsaja kul vasmasel; saltta sagat vers duma yan
neyo kareka lanniltta, muj pada piris isat vojt kütin senk roypin
voj, jemin-voj. lu lipel lanis, simié lepiltapsaifí jasinin nuymis Jeva
pel: ,,partas-li törim nenan ant leta matti juy-evilt ?" Jeva nuymis :
,,men isat leimen muj-arat juy riyt; a si juy ölinin, matat enmel si
sünin tagi kütlapin, törim nuymis: al levaten lu-eviltel, lep al rayaten, astob nen al uslaten". sirtin jemin-voj nuymis : ,,antom, nen
ant uslaten ; a törim üllale, asto si yatl-evilt, yun nen lelten si juy
riyt, nen semlen punsajslanen, i nen sam torma jilten pa üta pitlaten,
muj jam muj ádim".
Az embernek [boldog] életére az ördög irigykedik; ennél
fogva elhatározta az embert bűnbe bevinni, a mi végett kiválasz
totta valamennyi állatok közt a legravaszabb állatot, a kígyót.
0 beléje bement, s ilyen csalfa beszéddel szólt Évához: ((paran
csolt-e isten nektek valamely fától nem enni?» Éva felelt: «mi
egyaránt eszünk valamennyi fa bogyóiból; de azon fáról, a mely
e boldog helynek közepén nő, isten így szólt: ne egyetek ő tőle,
hozzá ne érjetek, hogy meg ne haljatok.)) Azután a kígyó szólt:
«nem, ti nem haltok meg; de isten tudja, hogy az naptól fogva,
hogy azon fa bogyóit eszitek, a ti szemeitek megnyílnak, s ti maga
tok lesztek istenné s tudni fogjátok, mi jó, mi rossz.»
10*
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Imi ankirmas juy uytija i yidrmsa ; „yoti-sagat jamit si juy
riget", numsis undrel libin, „yun li-evütel yanneyo si-mort nomsina
jil". pa lu usle riy ant-partim juy nü-evilt pa lesle. saltta masle ojgajel, lu pa lesle. sirtin punsajssanen len semlal, i tami sos len kajsalaslan, len nár-lomaltanen. len yolt jelemsajnen, pa iga jersalasanen
molti árat lipet i antiptilsanen. yatl jetna jüm kem.payullalen törim
tur-si, matot susis juyt kütin. paltap pa jelem-evilt Adam imel pilna
yanemasanen törim ves-evilt juy saija. törim voysale Adam pa lopis:
„Adam, yoda nen?" Adam nuymis: „yulsem nen tur-sijen, éaltta
paltamasem, sit pada, ma nár-lomalta, i sit-evilt yanemasem". törim
pa nuymis luel: ,.yoj lölin nenen lopis, nen ndr-lomalta, jesli lölin
nen ant lesen si juy-evilt, ma ant-partim juy-evilt?" sirtin Adam
jíuymis : „nen mim imem manem masle riy si juy-evilt, mapa lesem".
sirtin törim nuymis imija: ,,muj verta nen sidi versen ?" imi nuy
mis : „jemin-vojn 'ma yussajem, sit pada ma, lesem", sirtin lopis
törim jemin-voj pel: „sit pada muija nen sidi versen, ojla panda
mana ; nen yon-soyen uytina vankila, nupten yuvat miv leva ; kant
ponlem nen kütan i imi küta, pa nen rutén i imi rutel küta ; tami
purmil nen oyen uytija pa nefi la jotlangilel tögomlen'(. imija pa
lopis : „nen uytena kitlem ár kai-mué,pa lairt kási kütin ev-poy táj
ién, pa nen ojgajen nen numpen un at ul". Adama pa lopis : „yun
yultmasin imen jasna pa lesin si juy-evilt, miv uksima at jil, sogatilman letat leien nupten yuvat". saltta kim vosatsa törimin sünin
tagi-evilt; pa törim si losele toylin--törim, matot tutin alta-kesin si
iuy laulsale.
Az asszony pillantott a fára s elbájoltatott. ((Mennyire jók
azon fa bogyói, gondola magában, ha azoktól az ember annyira
okossá leszen.D S vett bogyót a tiltott (nem-parancsolt) fa ágáról
s ette. Azután adott belőle a férjének, s ő is ette. Akkor megnyilt
nekik (kettőnek) a szemük, s azonnal látták, hogy ők mezítelenek.
Ok igen megszégyelték magukat, meg sok levelet össze kötöztek
s megövezkedtek [vele].
A nap majdnem estére vált (este-lett+ nyi = közel annyira
van, hogy este lett). 8 hallják az isten szavát, a ki elhaladt a fák
között. Félelemből és szégyenből Ádám a nejével elrejtőztek Isten
színe (arcza) elől egy fa mögé. Isten hívta Ádámot s monda:
«Ádám, hol vagy?» Ádám szólt: «hallottam a szavadat, aztán
megfélemlettem, azért [hogy] én mezítelen [vagyok], s azért elrej-
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tőztem.» Isten megint szólt neki: «Ugyan 2 ) ki mondta neked,
[hogy] te mezítelen [vagy], ha ugyan 2 ) te nem ettél arról a fáról,
a melyet én eltiltottam (a tőlem nem parancsolt fáról)?') Azután
Ádám szólt: «nőm, a kit adtál (a te-adott nőm), nekem adott
bogyót arról a fáról, én meg ettem. Akkor isten szólt az asszony
hoz: «miért tettél így?» Az asszony felelt: «a kígyó által csábíttattam el, azért ettem.» Azután szólt isten a kígyóhoz; «azért
hogy te így tettél, eredj szerencsétlen útra; has-bőrödön másszál,
s életeden át földet egyél; haragot vetek te közzéd és az asszony
közé, meg a te nemzetséged és az asszony nemzetsége közé; ez
rá lép a te fejedre, s te megharapod az ő lába sarkát.» Az asszony
nak meg monda: «te reád küldök sok bajt-betegséget, s nehéz
fájdalom között szülsz gyermekeket (leány-fiút), s a te férjed légyen
nagy fölötted". Ádámnak meg azt monda: Aminthogy nőd beszé
dére hallgattál, s azon fáról ettél, legyen a föld átkozottá (utá
latossá); kínlódván eszel ételt egész életeden át.» Azután kihaj
tattak istentől a boldog helyből; és isten oda egy angyalt (tkp.
tollas v. szárnyas-istent) állított, a ki a tüzes karddal azt a fát őrizte.
2

) Ahl. «diess au?genommen» = gi togolpi. Tekintve, hogy
(íKpOMi, ausser, -n kívül» egyébként tombina (KpoMÍi Toro: sit
tombina),szószerint:
«ama-fólen», a togolpi-nek is pi utórésze tkp.
•fél, oldal»-t jelent, a togol meg csak «amaz, túlsó, másik» lehet;
v. ö. Vol. tugol-yo npo*iin (der übrige, der andere). Észrevesszük,
hogy ennek a togol, tugol-nak a to mutató névmástő az alaprésze,
meg hogy az egész togol, tagol a magy. tíil-naM. a mísa (tal-só).
2
) így fordítom a lólin szót, melynek különösen a második
helyén (jetii lölin nen ant lesen) ilyen értelme kifejthető: «bizony,
ugyancsak, valóban*). Vele egyazonnak látszik Máté 10, 26. lulna;
A M á t é - f o r d í t á s b ó l . % 1—14.
1. yan Isas sema-pitas Viplejem Judej vosna írod yan ulimyatletna, sirsna mudra jay yola-pelak-elta Jerusalim vosa jogotset i
potarlet: (2) yoda jilpa se ma-pitim Judej yan ? mun la türum-yüsel
vantsu yola-pelakna i jogotsu luela oy ponta. (3) sit yulman írod
yan nömisna lillas i % sagat-ulta Jerusalim vos-tel mur lu panna.
(4) i akits í-sagat-ulta oy-pbpet i nepakin jay mur-el'ta, insisas lieltel: yoda mosl séma pitta Xristosa? (5) li jastaset luel: Viplejem
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Judej vosna ; jelli-jastata jemin iki nepakna yan^im sidi: (6) i nen
Viplejem Judej mü, nem-moltina aija an ullen Judej oyin voset
kinsa; nen-el'ta etl lavilta-yo, matot ma Israil murem savil.
7. sirsna Írod yanija mudra jay vogimna yüs etim-pora li eltel
purilis. (8) i liel Viplejem vosa kitmalna jastas: manat i iariulaman
purijat navirem ölinpela ; pa yun uitleta luel, ajkol manem paitat:
ma manlem, luela oy ponlem. (9) li, yán partipsa yulmelna, manta
pitset, pa si yüs, mata li vantset yola-pelakna, mans li jelpina, yun
jogot jogots i lolimtas si taga oytina, yoda navirem us. (10) yüs
lolimtim kasalamna li ámitset senk ün amtípna. (11) yöda lonyset,
kasalaset navirem lu ankel Marija panna, i sáns-oy oytija korlmna
luel oyponset; i li tasel etltimna luel mojlipsa tűset: sörni, jemin-ony
pa jemin-voj.
12. pa ölimna liela partipsa us törim etta, an kerlata írod
yosa, pa-sir jusna manset li jirel pela. (13) li manmel jupina, si,
törim-levi Osip yosa ölimna ulman etis pajastal: kila, navirem pa
lu ankel vija, pa yonta Jegipet müva, pa ula toda si vonta, yun ma
nenen jastalem y írod yan tam navirem kasta piti, velta luel. (14) lu
kilis, navirem pa luel ankel vis attije, pa Jegipet müva mans.
M á t é 6, 6—13.
6. nen yun poiksalen, nen adel yötena longa, pa nen jupenna
ovi tuyrimna, poiksama nen törim asena, matot an nila; pa nen
asen, yanijot vanttot, sem vantman nenen mai. (7) poiksatanna moltas jásinet al pötartat, yodi verlet pernala jay • li nömislet, li ár
pötrelna yullajü. (8) li yöraspija al juvati; nen törim asen uél,
muj-sir nüsa tajlata, nen lu yosa voyten jelpi. (9) nen sidi-sagat
poiksat:
mun asieu, turmet oytina ultot! nen jemin nemen mun yosa
jemin at ul: (10) at jogotl nen türum-nupten • nen kasén at ul i mü
oytina yodi türum oytina ; (11) nan mun mosta levipaseu mija muneu tamyatl oytija; (12) i esla muneu mun kreklau, yodi i mun
eslilu küteuna kreklal; (13) pa al esla muneu yusipsaja pitta,- no
muneu savija kul'-el'ta. nen yosa ul türum-nübit, i vei, i similtipsa
nübit yuvat. jena.
Hátra van még, hogy Ahlqvistnak osztják szógyűjteményéről
is szóljak, s jelesen azt az eddig ismert osztják szókincscsel egybe
vessem. De ezt most máskorra kell halasztanom.
BÜDENZ JÓZSEF.

KISEBB KÖZLÉSEK.
A j a k u t g e n i t i v u s . Böhtlingk Ottó (Über die Sprache
der Jakuten. 163. 1.) a jakut esetragokról szólván, a genitivusra
vonatkozólag ezt mondja: « F ü r d e n g e n i t i v f i n d e t s i c h
i m J a k u t i s c h e n k e i n e e n d u n g , und es wáre nicht unmöglich, dass dieser casus sich im Türkisch-Tatarischen erst nach
der spaltung entwickelt hátte.w Ezen tételt munkájának egyéb
részében is hangsúlyozza; így mondattanában (251.1.) a birtokos
ragok tárgyalásánál felhozza, hogy «két névszó között való viszo
nyulás, melyet számos nyelv a j a k u t b a n t e l j e s e n h i á n y z ó
g e n i t i v u s s a l , vagy prsepositiókkal szokott kifejezni, a jakutban birtokos ragokkal jelöltetik meg». Ezen állítás, bár a jakut
nyelvet épen nem ismerjük fogyatékosabbnak más török nyelvek
nél, magában véve nem tartoznék a merő valószínűtlenségek
közzé. A genitivusi viszony különösebb megjelölése birtokosragok
kal bíró nyelvben amúgy is csak fölösleges dúskodás a nyelv ház
tartásában ; mert hiszen a két névszó egymáshoz való viszonyítá
sát a birtokos rag is eléggé megjelöli. Innen van, hogy valamint
pl. a magyarban, úgy a török nyelvekben is a genitivus ragja leg
több esetben el is maradhat a birtokost jelentő szó mellő'; így pl.
a kazáni tatárban kese Zaksíliyi az ember jósága, aulibiz kartí
falunk vénje, kalap z türáse városotok birája használtatik zeke
helyett: kesenefi, aulibiznin, kalayiznin (Bálint G. Kazáni tatár
nyelvtan 103. L). S noha a genitivusrag alkalmazásának különö
sebb szüksége egyéb török nyelvekben sem forog fenn, m i n d a m e l 
lett azt tapasztaljuk, hogy kivétel nélkül mindenütt előfordul a.
-nin, -in (-nifi, -in) alakú végzet a kérdéses casusviszony szoro
sabb megjelölésére. Kissé sajátságosnak tűnhetik fel tehát már
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eleve is, hogy éppen ajakutban, mely pedig teljesebb casusrendszert tartott fenn, mint bármely más török nyelv, — ne maradt
volna meg éppen semmi nyoma sem az általános használatú török
genitivusnak, a mint azt Böhtlingk kereken kijelenti. S valóban,
ha a Böhtlingk közölte textusokat szorosabban átvizsgáljuk, azt
tapasztaljuk, hogy a jakutban is előfordul egy, a köztörök genitivusragnak alakilag is megfelelő -in, -in, (-un, -ün) végzet, mely
bár korlátoltabb körben, de mégis ugyanazon functióval szerepel,
mint egyéb török nyelvben a genitivus. íme a példák.
a) Olyan példák, a melyekben az -ín, -in végzettel ellátott
névszó személyragtalan; vagy első személyü személyraggal való :
ki sín kídijarin kdmd ayis ii die zeit, da der winter wütet, wáhrt
8 monate (8. 1.); ikkis küniin
sarsin drddfmitigdr örüs uta . . . .
tiatigar tiibitd am morgen des zweiten tages erreichte das wasser
des flusses . . . . den wald (39); sir in maigita . . . ardiryai die
beschaffenheit dieser gegend sind . . . steine (31); sir in drdjittdn
sdttd uon kösündn ayillar wegen der beschwerlichkeit der gegend
werden dieselben zu 70 kös gerechnet (31)||ftw sirgd
kdldrbitin
gitta kaum waren wir in diese gegend gekommen (13). (v. ö. köz
török anin bile ő vele); bisigi b ajdbitin
gitta ilf}d isdr üs kii
ilimndrbitin ütdrbit wir warfen drei fischernetze aus haar, die wir
mit uns führten, aus (38); min sogotoy yasaypin
gitta ydlbitim
ich blieb mit meinem kosaken alléin zurück (42); bu ti Un gitta
barbita mit diesem worte gieng er (szótár 62. a.) |
tabalarbitin sinnatiay tuspututtan damit wir unsere renntiere konnten
ausruhen lassen (szótár 110. a.) | mij-igin kisi itdydjidyd
suoyun
kurduk taptillara sie liebten mich auf eine unglaubliche weise
(szótár 71. a.) (v. ö. köztörök anin gibi akképen).
b) Az esetek túlnyomó számában az -in, -in genitivusi érték
kel bíró végzet harmadik személyü birtokosragos alakokon fordul
elő: si rin ustata kdmd suoy der umfang des von ihm (bewohnten) landes (ist) maaslos (3); sir in timníta . . . . kustdy die
kálte seines landes ist . . . heftig (3); kinndr ölörbüt kisildr
in
yannara buruolu turdayina als das blut der von ihnen getödteten
menschen dampfte (6); (Ájigan) . . . sir in ajilgita . . . mannik
die physiognomie des landes (von Shigansk) ist dieser art (8) ;
bulttarin
dttara buollayina was die namen ihrer jagd anbetrifft
(9); bu dmaysini . . . . bari Dzokuskai sir in Sayata bildr diese
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alté frau kennen
allé Jakuten der umgegend von Jakutsk (11);
(11); öjün bdrdd yolobura suoya die vorzüglichkeit ihres gedáchtnisses war ohne gleichen (14); yospoytornn
anardara yalara
es blieb von i h r e n . . . . vorratskammern nur die hálfte übrig (14);
bu sir tögürümtdtin
iráya siirbd kös dysilaya dieser umweg
betrug 20 kös (26); Ucur y aj alarin
ulara igülan kirdn aus den
felsen am Utschur war wasser gedrángt worden (27) | átidytán
tüktári . . . guorad otuttan taysa kdrgdnin.
. . . itábitin es ist
unmöglich . . . das weinen . . . der familien der stadfc, derén über
dreissig waren, zu schildern (7); min körörüm . . . . örüs % t u n
ürdün ich hatte nur die . . . . wasserfláche des flusses, . . . geseh e n ( l l ) ; oloror oloytorun
sanálarin maigitin sitd bilbitim ich
machte mich mit ihrer art und weise zu lében, und mit ihrer denkungsart vollkommen vertraut (16); min sannim kini ölör
tinin
timnitin bdlidtabitd meine schulter bemerkte die kálte des atems
der sterbenden (19); bájaid. . . . Saya oloyun
kdskilin onororgo
olorbuta er selbst . . . lebte . . . der bereitung einer lebenszukunft
für die Jakuten (22); bdjdldrin
atilarin . . . . bidrdlldrd ihre
eigenen waaren. . . pflegten sie . . . . zu überlassen (23);
attarin
ataytarin baján (bindend) die füsse seiner pferde (32);
attarin
sdptdrin, baj át in tanasin arbaytanar er bessert aus die geschirre
seiner pferde und seine eigenen kleider (32) | oryuja turar it a sí
iig in algijigar tiisdn als ich . . . . in einen késsel fiel, in dem
futter für die hunde kochte (szószerint: fövő kutya-ét 4ének üst
jébe) (5); kinndr £iái árin iksatigar dicht an ihrem hause (11) ;
öliiöy künün tTinügár dppitd die nacht vor ihrem todestage sagte
sie (19); ün min isin . . . . tanara . . . oloyun
atayar bete für
mich zu den füssen . . . . des sitzes . . . gottes (20); irdibitin örüs
büsun yárigar tiisdrárbit (wir pflegten) all unser gepáck auf den
schnee des Utschur-eises abzuwerfen (27); iam ijin
mannaigi
kiiniigár . . . kdlbippit am ersten Mai gelangten wir an (30); Ükká
ajannábippit bas ijin mannaigi künnárigár wir reisten in den ersten
tagén Juni's (tulajdonképpen: des fichtenmonates) nach Udskoi
ab (31); áráidárin
anardarigar da tiibát es erreicht nicht einmal die hálfte ihrer mühen (32) | süráytárin
isittdn aus dem
inneren ihres herzens (6); báj ál ár in ötiittdn von ihrer seite
(7); örüs sürügün
kusüttán wegen der heftigkeit der strömung
(39) [kini táj át in bájinan, maigitinan in folge ihres reicbtums
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[ő maga gazdagsága] und ihrer verháltnisse (23) || Szintígy név
utói viszonyszók előtt, mint: a/tahin bu gon . . . . basibaldbittaiin
. . . . tjadani %onno kömö bu olall arin isin ich erinnere mi eh,
wie diese leute (meinen áltern) . . . . dank dafür abstatteten, d tsa
jené . . . hülfreich waren gegen arme leute (6); yajayal bdrillidy
tustdy . . . . bárd áráji . . . tulujallarin
isin es muss . . . lob
erteilt werden dafür, dass sie grosse beschwerden . . . ertragen (32) ;
bu da buolbutun
isin dessen ungeachtet (szótár 39. b.); kiinndrim aspittarin
da isin trotzdem, dass meine tagé vorüber gegangen sind (u. o.); yaitay da buolbutun
isin dem sei, wie ihm
wolle (u.o.); tösö da bayaldy buolbutun
isin er mag noch so ein
freund davon sein (u. o.). V. ö. ezekre nézve a köztörök anin üciin
,a miatt, azért' szólást | sürdyim yaja is ta mmiti n kurduk kuttammithn ich erschrack, als wenn mein herz entzwei gegangen
wáre (29); amtana ular amtanin
kurduk sein geschmack (war)
wie der des birkhuhns (37) \bu ölörün gitta sobald er gestorben
war (21); cai ititá baribit ydnin taryatarin
gitta als uns die
wárme des tees das blut eben im umlauf gebracht hatte (24); bu
sirtan ...ba raliarin
gitta kaum waren (die pferde) . . . von
diesem orte gegangen (31); bajával üt un gitta bulanan sich vermischend mit dem wasser des meeres (34); ayam ölörün
gitta
kdlbitd mit dem sterben meines vaters kam er (szótár 62 a.) j kini
ölbütün
da gdnnd aueh nach ihrem tode (10) | ürdy . . . kum ayin ustun dem sande entlang
eines fiusses (12); örüs y a sin
ustun dem ufer des fiusses entlang (39) | bu bari kötör . . . icigds
sirddrgd kötörün
sdyina (in der zeit) wenn diese vögel . . . . in
die warmen lánder heimflogen (17); tinin . . . tays arin sdyina
(in der zeit) als seine seele . . . . heraustritt (20); kun... tüs dr i n
sdyina wenn die sonne sich zum untergange neigte (28); v. ö.
csuvas on coynd ,azon időben', hol az on szintén genitivus («annak
idején») | ö lüöyün
innind... oyolobutum ich pflegte sie . . . vor
ihrem tode (19); tanara gidtin
innigdr vor dem gotteshause
(szótár 37. b.) okko kiridyin
innind bevor er auf die heuernte
geht (szótár 38. a.)
Azon általánosan elismert lelkiismeretesség mellett, melylyel
Böhtlingk a jakut nyelvnek minden legapróbb jelenségét feldol
gozni igyekezett, csaknem fel sem tehető, hogy ezen aránylag igen
sürün előforduló -in, -in végzettel ne számolt légyen. S csakugyan
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megtaláljuk erre vonatkozó nézetét a személyragozás tárgyalásá
ban, hol azt a harmadik személy épebb alakjának tartja a fogya
tékosabb -a, -a, -o, ö, illetőleg -ta, -tá, -to, tö mellett. Mi szolgál
hatott e felfogásnak alapjául, igen könnyen elképzelhetjük, ha
meggondoljuk, hogy az -in, -in végzet — mint a fentebbi összállításból is kitűnik — legtöbbnyire harmadik személyragos szón
fordul elő; továbbá hogy a török 3-ik személy eredetibb alakjául
csakugyan a -tin, -tin alakot kell felvennünk, melynek nyoma még
fenn is maradt a 3-ik személyragos szó ragozott alakjában, mint
ez pl. az oszmanli ata atya dativusa atasina, locativusa atasinda,
ablativusa atasindan alakjaiból is kitűnik. Azonban tévedett, mi
dőn a jakut -in ragot ezen régibb hangállapot maradványának
tartotta; mert mint az a) alatt adott példák bizonyítják, az -in
végzet előfordul első személyű raggal való és személyragtalan
szókon i s ; továbbá mondattani szerepe kizárólagosan csak jelzői
lehet (1. 256. 1., hol B. maga is kifejti az -in végzet ilyen haszná
latát), ellenben sohasem állhat más mondatrészképpen, mint a
valódi személyragok, az -m, -fi s -ta, -ta (a, a).
A jakutban is tehát, mint egyéb török nyelvben van genitivus-rag s így magától elesik Böhtlingk ama következtetése is,
hogy «nem volna lehetetlen, hogy a köztörök genitivus csak a
török nyelvek széllyelválása után fejlődött ki.» E nézetnek akkor
sem lehetne jogosultsága, ha esetleg a genitivus csakugyan nem
találtatnék meg a jakutban i s ; mert e rag előfordul még a csuvasban is, melynek pedig különfejlődóse semmi esetre sem újabbkori a jakuténál; e mellett sokkal természetesebbnek látszik, hogy
egy kevésbé szükségelt viszonyjelölőnek, minő a fentebbiek szerint
a személyragozó nyelvekben a genitivus — valamely egyes nyelv
ben elhanyagolása, mint ugyanannak számos társnyelvben minden
ok nélkül való fölmerülése. A genitivus ragja pedig, nemcsak hogy
a török alapnyelvben lehetett meg, hanem úgy látszik megvolt
már a közös altáji ős nyelvben is -n (-fi) alakkal; legalább igen
feltűnő, hogy az összes altáji nyelvcsoportok e tekintetben meg
egyeznek. A mongolban mássalhangzós végű tőn -un -ün, magánhangzós végű tőn -jin alakkal bír; a tunguzban a genitivus válto
zatlan alakja -fii, a mandsuban meg -ni és -i; a szamojédban -n,
-fi vagy ennek elkopásával csupa véghehezet (Gastrén, gramm.
110. 1.); az ugor alapnyelv genitivus-ragja szintén -n (a finn,.
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mordvin, cseremisz ós lapp nyelvben -n; ugyanez lehet a magyar
ennen-, tennen-, önnön-maga névmásokban s talán a Faludinál elő
forduló erőn-erővel-féle szólásban).
MUNKÁCSI B E R N Á T .

Magy. l e á n y . — Nemzetségneveink egyik legkiválóbbikának
a leány szónak eredetéről eddig még mit se tudunk. Mit is jelent
voltaképpen a leány szó ? A leány ifjú, fiatal, még nem házas nőt
jelent s már a régi nyelvben is «puella és filia» értelemben egy
aránt használatos volt. A németnek két szava van r á : mádchen és
tochter. Nézzük, hogy a leány ellenfele a «férfi, a még nem házas
fiatal ember» nem nyújt-e valami felvilágosítást szavunk megfej
tésére. Mi is a leány ellenfele ? Az ifjú nem, mert csak prapgnanter
jelent fiatal embert (azaz férfit), azután meg ép úgy mondhatjuk a
«leány»-ra is. Keresve se találnánk a leánynak illőbb párját a
legény~né\; mindkettő ifjú, az hajadon, emez nőtlen fiatal embert
jelent. A legény szóról meg azt tudjuk a MUgSzótárból, hogy alap
része egyazon a vogul lengá-ve\, mely «fiatalt, ifjút» jelent (lengő,
kum junger verheirateter mann, bráutigam). Az ny pedig ugyanaz
a kicsinyítő képző, a mely a kicsiny, kemény, sovány stb. szókban
is megvan. Már maga az a körülmény, hogy a legény szóban, adott
etymologiája szerint, nincs meg tulajdonképpen a jinasculus' foga
lom, azt sejteti velünk, hogy akkor a leány szóban a ,femina'
fogalmának kell meglenni. Nem is lehetetlen, hogy épen ennek
(«femina») kifejezése által külömbözött eredetileg a leány szó a
legény-t'ól (úgy hogy pl. ez utóbbi mellé a német jüngling állítható,
míg a.jungfrau a leány-nak felelne meg). Hogy a leány szó csak
ugyan «fiatal-nő »-nek magyarázható, legitfc akarom fejtegetni.
A göcseji nóta így szól: Liván vásár lösz a hjétén Ny. I, 372;
ezenkívül a népnyelv Hánynak, levdnynak s a régiséggel egyezőleg
legtöbbször leánynak ejti. Mi a tanúság mind ebből? Hosszú ma
gánhangzó a legtöbb esetben valamely mássalhangzói elem beol
vadásából magyarázható s ezzel kapcsolatban épen a léány-beli
é vezetett arra, hogy a szó első részében, a lé, lev, li alakban,
szintén arra a lenga-re ismerjek, mely a legény szónak is alap
része. Az ugor ng nyomát a dialektikus alakok még megőrizték.
Hogy pedig ugor ng-nek a magyarban igen sokszor j felel meg,
arra több példát idézhetünk, így : faj = ugor psnga; fej = vog. pari,
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ug. pBngs ; rej-t-: finn rn-tta- = ugor rsngs-; sajog-: ugor sengB ,ríy'-í- = finn langa, ug. rBnga; vő (veje) = cser. venge, ug. v^ng^ Az
is közönséges tünemény, hogy a j rendesen é, í-he csap át, pL
tej : té,fej : fí-ketö, nyíro-k: ugor nBgrB-, til: ug. tBglB-; bíz is haj
dani bojzo-isb utal. Szakasztott ily esettel van dolgunk a leány szó
ban is, melyben a lengd csak lej: li, lé s végül le alakban maradt
meg. Most még csak a szó hátra levő részét kell megfejtenünk,
melyben okvetetlenül benne kell lenni a nő fogalmának, a mint
fentebb jeleztük. Már csak ebből az okból se tarthatjuk a hátra
levő -dny szórészt, legalább egészen nem, diminutiv képzésnek,
nem tekintve, hogy igy e szó a magyar hangzó-illeszkedéssel
ellenkeznék. Nem marad más hátra, mint hogy összetett szónak
tartsuk a leány-t, melynek egyik része a le «fiatalt* jelent, az -ány
pedig «nő»-félét. Ez utóbbira nézve lehetne az anya (ugor anB)
vagy az ángy (vog. ane, zürj. une) szóra gondolni, csakhogy az
előbbinek majdnem az összes ugorságban «öregebb nő», az utóbbi
nak is «nagy néne(tante)» a jelentése. Sokkal valószinűbb a vogul
á vagy áj szó, mely amúgy is „leányt" jelent (Szorokin vogul szó
jegyzékében, NyK. XVI, 472. mm leányom, ág «leány, mádchen» r
a mi nyilván az íy-nak eredetibb alakja). Azt hiszem, hogy ennek
az áj (ág)-nak az -ány szórészből csak az á felel meg; az ny-t
pedig akár diminutiv képzőnek vehetjük, a milyen a, legény szóban
is van. Némi kétséget támaszthatna ugyan e magyarázat ellen az
áj szónak az osztjákban található evi felhangú alakja; de több
példát idézhetünk, melyben az eredeti mélyhangú • szó magasba
csap át, pl. kor: oszt. keres, osztB. karié; facsar: osztB. pazirt-,
padirt-, osztlrt. peír-, pekr- s pusr-; far : osztlrt. pir, pira ; fog :
osztlrt. penk, osztS. pank; mar, *marj: osztB. marik, osztlrt.
mérek.
Még csak azt jegyzem meg, hogy ilyen összetételre épen
nemzetségneveknél, több példát is felmutathatunk. Ilyen maga az
ifjú szó, mely személyragos alakjában (ijafija) még el is választ
ható ; ilyen továbbá a cseremisz ik-sebe infans, továbbá a mordvin
ej-kaks s a vogul á-pi. Hasonló összetétellel van dolgunk a magyar
férfi (férjfiú) szóban (v. ö. cser. pá-erge s a megfelelő üdüramaá
«frau, weib», élén az üdiir leány szóval). Összetételnek bizonyítottamég Budenz az asszony szót is (MUgSz. 759. 1.).
Fejtegetésünk végeredménye tehát az, hogy a magyar leány
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eredetileg lenga+aj + n három elem összeolvadásából származó
összetétel «fiatal nő v. leány» (v.ö. még vogul vis-ne «mádchen»
tkp. «kis-nő» emellett: vis-%arv.us-kum «knabe», tkp. «kis-férfi»).
•

K U N O S IGNÁCZ.

E g y a d a t a m o r d v i n h a n g t a n h o z . — Még a múlt
század végéről bírunk egy kis kátét, melyben az egyes lapok egyik
fele orosz nyelvű, a másika meg az orosznak erza-mordvin fordí
tása. Teljes czíme: KpaTmü KaTiixHBiiCT., iiepeBe^eHHbiíí Ha Mop^OBCKOH asbiKTi, eh H a ö\:no gémeim. PocciöcKaro H Mop^OBCítaro
npocTopfriitf, pa^M y.noÖHMiuaro ouaro nosHamjí, BOciipiHBiiiHX'b
CBflToe Kpememe. (Rövid káté, mordvin nyelvre fordítva az orosz és
mordvin közönséges beszéd figyelembe vételével stb.) 1788.
Az erza szöveg gyarló szolgai fordítása az orosznak s ben
nünket ezúttal főleg azért érdekel, mert benne egy eddig észre
nem vett hangváltozás található. Az egész kis káté ugyanis, két
orosz szót kivéve, szóközópi g helyett következetesen d-t tüntet
fel, még pedig legtöbbnyire liquidák után. Az eddig átkutatott
mordvin szövegekben csak egy példa volt található ily hangváltojsásrn, a terge- hívni ige, melynek mordvin szótáraink térde- alakját
is felemlítik. Ez egyetlen adathoz a fentírt káténak következő pél
dái járulnak :
a) fb után : 1. pinden 4a (pingá idő), pindede 2b | 2. landa
9a (langa felszín), landazost 14b | 3. kendelems 21b (kengelems ha
zudni, rágalmazni), kendelez hazug 12a, kendilimado 22b | 4. pondavtoms 22a (pongavtoms akasztani). — Ugyancsak ilyen hangvál
tozás van még a gak (jak) nyomatékosító partikulában is, melynek
-e szövegben mindig dak alakja van. Nagyobbára szintén n végű
s?ók után járul: 5. monándak 7a, tonándak 12b, Undok 15a, kinandak 19b, kindak 21a, kirdicendak 3a. Nem n után járul e partikula
ez egy példában : tejdak 11b.
b) l után: 6.jalda 17a (jalga társ, barát), jaldat 12a, jaldaso
18b | 7. copuldavtoé 6b (copidgavtoms elsötétedni j 8. keldi 20b
(kel'gems szeretni, megölelni) | 9. neldems 21a (nttgems elvenni,
elrabolni).
c) r után: 10. terdems 16b (tergems hívni, meghívni) | 11.
ordolemks 13a (orgolems eleredni, megszaladni), ordolez 5b, ordolemede 17b, ordidi 21a.
Egyéb hangok után az egy orosz knidaso 2a (kniga könyv)
mutat még ily hangváltozást, egy helyt azonban még a g-8 alak is
található. — Nem változott azonban a g dentalissá oly esetben,
midőn helyzeténél fogva ft-ba ment át, pl. pinksta 3a, pinkstast 16b,
hasonlóan: lankso 6b, lanks 13a.
Hogy e sajátságos hangváltozás nem áll egymagában az ugor
nyelvek körében, bizonyítja épen a magyar nyelv, melyben szintén
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akadhatni elvétve ilyen példákiu. í g y : kender buczka = henger bócz
Ny. IV:476; inderkedik=ingerkedik. A Tájszótár egy landul alakot
említ, mely a lángolnak felel meg.1) Magánhangzók után: sugár és
sudár (MUgSz. 367); víg és vidám (u. o. 615); kolédiom = kollégiom
(Debreczen); förmeted és fórmeteg Ny. 11:367 ; paprád: paprág Ny.
VII:352. Több példánk van arra, hogy a g szóvégén í-re változik,
pl. sőg: sőt, kedig: kegyét (v. pedig: pegyét), addig: aggyit, leg:
let (pl. letesletjobb).
KUNOS IGNÁCZ.

A c s u v a s t ö b b e s s z á m r ó l . — A csuvas nyelvben, mint
a többi törökségben is, két többesképzö van: pronominalis (a sze
mélynévmások többese) és nominális (egyéb névszókon). Ezek közül
azonban csak a pronominalis többes-képzö közös alakú az egész
törökségben, a mennyiben a csuvas r (pir mi, sir ti) rendes válto
zata a köztörök z-nék (biz, siz) s ennek a jakut t (-bit -yit) is meg
felel, mely nyilván d helyett való. Ily alakban tehát megvolt már
e képző a török alapnyelvben is. Közönséges nominális többes
képző a törökség legeslegnagyobb részében -lar- -ler, csak az egy
csuvas nyelvnek van merőben más képzője: mélyhangú szókon
•sam, -zam, magashangúakon -sdm, -zdm. Több ok szól a mellett,
hogy a -lar, -ler képző hajdan a csuvasban is megvolt, mert :
1. előfordul ez valamennyi más török nyelvben; 2. a mongol -nar
többes-képző is vele egyazonnak látszik. A csuvas nyelvnek ezen
különös többes-képzése csak úgy magyarázható meg, hogy e nyelv
az általános török többes-képző elejtésével valamely önálló szót
alkalmazott a többes-szám kifejezésére, olyat a mely a többes
számnak újabb jelölésére alkalmasan szolgálhatott, azaz: «sok,
csoport, seregi) értelmű szót, a milyen ott is található, hol a töb
bes-számnak rövid képzővel való jelelése még ki sem fejlődött.
Szintígy az ugor -d képző elhagyásával fejezi ki a többes-számot
a hegyi cseremisz -vidd = pülá sok; úgyszintén a zűrjén -jas,
votják -jos nem egyéb mint a zűrjén jöz «nép, emberek, társasági)
(votják joz «rokon, társ») szónak többes-képzőül való lefoglalása
(lásd: Budenz, MügSzótár 404. 1.).
Ugyanily «csoport*-féle szó a -sam képzőre vonatkozólag a
törökségben kettő kínálkozik, a kellő hangalaki egyezéssel. Az
egyik a csagataj com «haufe» = ujgur som «dicht», oszmanli som
«massiv», altaji-török som «fest, dichtw. Mind a kétféle alaknak
(som v. com) ugyanis megfelelhet a csuvas sam, mert: 1. a köz
török szókezdő s rendesen a csuvasban is s; — 2. még szókezdő c
ellenében is fordul elő néha a csuvasban s (pl. sUhn — sdt. calim
1

) A régiségben igen sokszor található e példa : Sidmond — Zsigmond.
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harmat, sis- = alt. cic- cacare, de oszm. sic-) ; — 3. a vocaliskülömbséget illetőleg meg lehet jegyezni, hogy a csuvas nyelv
köztörök zártabb vocalis ellenében gyakran nyíltabbat tüntet
fel: így a köztörök -dur causativ képző a csuvasban -tar; samze
puha = jumsak; csuv. lar- ülni = oltur-y jak. olor-.
A másik szó, raelylyel a csuvas sam szintén egybeállítható :
török (csagataj, kirgiz, oszmanli) san «szám». Itt számba veendő a
magyar szám szó is, melyet török kölcsönszónak kell tekinteni,
minthogy ugor megfelelője nincsen. Tekintve, hogy a magyarba
került török kölcsönzések egy része a csuvasból való, a tör. sannak megvolt csuvas alakját bátran m-esnek vehetjük föl; hiszen
más szókban is áll török szóvégi w-vel szemben csuvas m : csuv.
vurum hosszú = uzan (jak. usun) ,• csuv. tüdüm íü.st = tütün.
Most már csak azt kell kérdeznünk, hogy melyik illik jobban
a csuvas -sam-hoz, mint a többes-szám jelelőjéhez : a tör. som
(comj-e vagy san (*sam «szárn»)? A pluralis-jelelés szerepére
nyilván azt kell alkalmasabbnak tartanunk, a melyiknek jelentése
mégis közelebb áll az igazi plurális-értelemhez. Ez pedig határo
zottan a san (sam) «szám» szó, mely velünk mindig «sok e g y e 
s e k e t ) ) képzeltet (v. ö. számos «zahlreich»), melyeket akár meg
lehet olvasni; a som pedig tkp. «stirű, tömör» (dicht, fest, hart,
massiv), tehát épen olyan testekről mondható, a melyekben «sok
külön egyes részeket)) meg nem külömböztethetünk (som gömiis
massives silber, som temir hartes eisen).
Nem lehet elválasztani a névszók többesót jelölő -sam-tól a
csuvas igeragozás többes 3-dik szem. alakjában mutatkozó se ragot
sem. Már Schott megjegyzi (»De lin^ua Tschuvassorum dissertatio» 16. 1.) «Ejusdem particulae sam formám decurtatam esse
suspicor se, vei simpliciter s, quod in tertia plurális persona verborum themati affiguntw. Ehhez Budenz is hozzájárul (NyKözi. I,
361. 1.). Szóvégi nasalis elhagyására példa a csuvasban az egyessz. 1. személy ragja -pz=*pe.n> = köztörök -men.
Bizonyosnak vehető, hogy az erdei-cseremisz -samoc, -samic
nominális többes-jelelő sam-ja. is a csuvas -sam kölcsönvétele.
Budenz is megjegyzi (NyKözl.III, 433. 1.), hogy ez a csuvas -sárii
val közösnek látszik, a végén pedig az ugor -d többes-képző van
(v. ö. dativus-raggal samotlan), mely ezen kivűl csak a több. 3.
személyragban (-ét «-jok») meg több. 3. szem. igealakban maradt
meg (pokta hajt: poktad hajtanak). A cseremiszbe amúgy is több
török, kivált csuvas név- és ige-képző ment át, pl. -luk, -ser, -rak,
-lan, -dar, (1. NyKözl. III, 421). Másrészt a többes-számi képző
ismétlésére érdekes példát nyújt a magyar nyelv (Göcsejben:
fiaimakjöldeimek).
PATRTJBÁNY L U K Á C S .

A M. T. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI.
Kaphatók a M. T. Akadémia könyvkiadó hivatalában Budapesten (Akadémiaépület) s minden bazai k ö n y v á r u s n á l :
N Y E L V T U D O M Á N Y I K Ö Z L E M É N Y E K . Kiadja a M. T. Akadémia Nyelv
tudományi Bizottsága. Szerkeszti H u n f a l v y P á l , I—XIV. k ö t ; szer
keszti B u d e n z J ó z s e f , XV. X V I . köt. 1862—1880. Ára egy 16 kötet
ből álló teljes példánynak 30 forint. Egy-egy kötetnek különvéve 3 frt. Az
I-sö és X-dik kötet külön nem adatik.
N Y E L V E M L É K T A R . Régi Magyar Codexek és Nyomtatványok. Kiadja
a M. T u d . Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága. Szerkesztik : B u d e n z
J ó z s e f , S z a r v a s G á b o r és S z i 1 á d y Á r o n. 1861—79. 8-adrét.

Egyenkint:

I. kötet. Bécsi Codex. Müncheni Codex. Közzéteszi: V o l f
György
(XXX. és 381 1.)
Ara 2 frt.
II. kötet. Weszprémi C. — Peer C. — W i n k l e r C. — Sándor 0 . —
Gyöngyösi C. — Thewrewk C * — Kriza C. — Bod C. Közzéteszi:
V o l f G y ö r g y . (XVIII és 406 ].)
Ára 2 frt.
III. kötet. Nagyszombati C. — Szent Domonkos C. — Virginia C. — Közzé
teszik : K o m á r o m y L. és K i r á 1 y P. (IV. és 345 1.) Ara 2 fi t.
IV. V. kötet. E r d y Codex 2 kötetben. Közzéteszi V o l f
G,yörgy.
1 8 7 6 - 7 7 . I. fele. X I X és 487 lap. — I I . fele. 532 lap . . . Á r a 4 frt.
VI. kötet. Tihanyi Codex. Kazinczy Codex. Horvát Codex. Közzéteszi :
" V o 1 f G y ö r g y. 1879. X V I I Í és 359 lap
Ára 2 frt.
VII. kötet. Ehrenfeld Cod. — Simor C. — Cornides C. — Sz. Krisztina
élete. — Vitkovics C. — Lányi C. — Közzé teszi V o l f G y ö r g y .
1878. L X . és 388 lap . . . .'
Ára 2 frt.
V I I I . kötet. Sz. Margit élete. — Példák könyve. — A sz apostoloknak
méltóságáról. — Apor C. — Kulcsár C. — Közzéteszi V o l f
G y ö r g y 1879. X L I I és 418 lap
Ára 2 frt.
REGI M A G Y A R N Y E L V E M L É K E K . I. Halotti Beszéd. Régi Biblia. Buda,
1838. 5 frt. — II. Kinizsi Pálné imakönyve Vegyes m. iratok. Buda. 1840.
2 frt. — III. Tatrosi Biblia. Vegyes in. iratok. 1812. 2 frt. — I V . 1 Guary, codex. Buda, 1841
Ara I frt.
REGI MAGYAR KÖLTŐK T Á R A . (Corpus poetarum.) Szerkeszti S z il á d y Á r o n . I. kötet Codexbeli verőin radványok
Ára 2 frt.
II. k ö t e t . X V I . századbeli magyar költők
Ára 2 frt.
III. k ö t e t : Tinódi Sebestény összes müvei 1881
Ara 2 frt.
CODEX C U M A N I C Ü S bibliothecae ad templum Divi Marci Venetiaram. Jegy
zetekkel és glossaiiamokkái kiadta gróf K u u n G é z a . Nagy 8-ré.
Ára 5 frt.
UGOR F Ü Z E T E K . Adalékok az ugor nyelvek ismeretéhez és összebasonlitásához. I. szám. G e n e t z A. Orosz-lapp nyelvmutatványok. 8-rét 60 kr.
III. szám. H a l á s z J . Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok 8-rét. Ára 60 kr.
(Különnyomatot a "Nyelvtud. Közlemények'-böl).

R É G I M A G Y A R N Y E L V É S Z E K Erdösitől Tsétsiig. (Corpus Grammaticorum linguae Hungaricae veterum.) K i a d t a T o l d y F e r e n c z Ára 2 írt.
R E G Ü L Y A N T A L H A G Y O M Á N Y A I . A Vogul föld és nép. Kidolgozta
Ára 2 frt.
Hunfalvy P á1
MAGYAR-UGOR Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó S Z Ó T Á R . I r t a B u d e n z J ó z s e f .
Teljes
Ára 5 frt.
A M A G Y A R I G E I D Ő K . Irta S z a r v a s G á b o r
Ára 1 frt.
A H E L Y E S M A G Y A R S Á G , E L V E I . Irta P. T h e w r e w k E m i l . Á r a i frt.
A M A G Y A R N Y E L V Ú J Í T Á S óta divatba j ö t t idegen és hibás szólások birálata. Irta I m r e S á n d o r
Ara 1 frt.
K A L E V A L A . A finnek nemzeti eposza. Fordította B a r n a F é r d . Ára 1 frt.
SLYIONYI ZS. A magyar kötőszók, egyúttal az összetett mondat elmélete.
(A mellérendelő' kötőszók.) J u t a l m a z o t t pályamunka, . . Á r a 1 frt 20 kr.
K A Z A N I - T A T Á R N Y E L V T A N U L M Á N Y O K . I r t a S z. B á l i n t G á b o r .
I. füzet. Kazáni-tatár szövegek. 8-rét. 1875. 170 lap. I I . füzet. Kazáni-tatár
szótár 8-rét. 1876. 178 lap. I I I . füzet. Kazáni-tatár nyelvtan 8-rét 1877.
Egy-egv füzetnek
. .
Ára 1 frt.
É R T E K E Z É S E K A N Y E L V - É S S Z É P T U D O M Á N Y O K K Ö R É B Ő L . Kiadja
a M. T. Akad. Az I. oszt rendeletéből szerk. G y u l a i P á l , osztálytitkár.
I—VIII. köt. 1867—1880
Ára 20 fit 20 kr.
I X . köt (1—5 szám) 1881
Ara 1 frt 30 kr.
FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA.
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OSZTJÁK MONDATOK,
Vologodszki orosz-osztják

szótárából.

Az osztják nyelv tanulmány-anyagához még az eddig közzé
tett Vologodszki és Ahlqvist-féle szövegek mellett is (l.fent 132.1.)
figyelemre méltó adalékot szolgáltatnak azon mondatok, melyeket
Vologodszki orosz-osztják szótárának számos helyén beiktatott.
Nem kell kutatnunk, hogy mennyire tesznek valamit az illető szók
teljesebb értelmezéséhez; elég az, hogy bennük szöveg-töredékeket
nyertünk, a melyek megérdemlik, hogy összegyűjtsük és használ
hatókká tegyük. Ez a czélja ime közleménynek. Közölt ugyan már
Hunfalvy P. is ezekből a mondatokból, de szintén csak elszórva
osztják szótárában (Nyelvt. Közi. XI.) körülbelül 100-at; ez pedig
a található mondatoknak csak egy ötöd része. Természetes, hogy
már csak a teljesség végett ezeket is újra föl kellett vennem, —
de meg különösen azért is vettem föl, mert jobbnak tartottam ma
gyar fordítás helyett az osztjáknak megfelelő orosz szöveget kö
zölni. Hiszen ez, a m i n t könnyen látható, igen sok esetben az
eredeti, a melyhez az osztjákot mint fordítást hozzá kell mér
nünk ; más esetekben meg az orosz szöveg eltérése alkalmas az
osztják kifejezés önállóságát és sajátságát föltüntetni (a mire az
alább következő jegyzeteknek is némelyike vonatkozik). Ilyen eset,
hogy csak néhányat emeljek ki, pl. az, hogy az orosz többes-számi
activumbeli igealak ellenében az osztják egyes-számi passivumbelit
használ (mely a finn nyelv passivum impersonale-jával vethető
össze): 32. sz. secirta pitsa HaTia.uH pyóVrb (pitsa: kezdetett, finnül
aljettiin — kezdtek); 409. sz. luel (nem lu) mostala ero npii;maiOTrb,
őt (nem : ő) megismerik; 320. sz. cbraa.. MaTb B03Jie.irÉJia, a fiút..
az anyja elkényeztette: po/ . . ankelna nonmiltsa a fiú az anyjával
NYELVTUD . KÖZLEMÉNYEK. XYII.
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[anyja által] elkényeztetett; szintígy pl. a 8 . 7 9 . 81. 127.410. 411.
412. 415—426.489. számokban; — szintígy az orosz activummal
szemközt az osztjákban passivum personale: 427. MeHH ^po5Ki»
B3ajia, engem reszketés fogottéi: ma torijipsana visajÍ7n én resz
ketéssel fogattam el; 301. BecjiH Hact, hoztak bennünket: mufi
tusaju wir wurden gebracht; — ilyen pl. apón- «rávetni» igének
instructivus-értékű casussal való használata (úgy mint a vogultyan): 367. övet jekanna pona aajiojKH BopoTa Ha 3anopT,, reteszeld
be a kaput (tkp. vesd-rá a kaput retesszel); érdekes az etta «-től»
az orosz «által» ellenében («valakitől küldeni»-féle szólásban);
stb. — Hogy az orosz szöveg mellett még magyar fordítást is
adjak, bátran fölösnek vélhettem; az osztják szöveg megértéséhez
segédeszközül Hunfalvy nyelvtana és szótára kínálkozik; másrészt
meg a ki az ugor nyelvészet körében önálló kutató tanulmányhoz
készül, az az orosz nyelv ismeretét úgysem mellőzheti.
A mi e mondatok nyelvészeti becsét illeti, az egyrészt abban
áll, hogy grammatikai alakokra, melyek az eddig közölt textusok
ban gyérebben fordulnak elé, valamint az alakok használatáról új
példákat nyújtanak (különös figyelmet érdemelnek pl. a birtokos
személyragozás meg a tárgyas igeragozás alakjai). Megjegyzem,
hogy a maga nemében egyetlenegy például fordul elé, t. i. az északiosztjákra nézve, (33. sz.) serngalan «a te k é t szemed», a mi egyike
a kettős-számi birtok alakjainak, a milyeneket csak Castrén említ
a szurguti-osztjákból: 1. -galam, 2. -galan, 3. -gal (az én, te, ő két
. . . pl. lovam, lovad, lova); Hunfalvy, ki a nyelvtani alakok pél
dáit kizárólag a Máté-fordításból szedte, csakugyan nem is akadt
rá erre a kettős-sz. birtokra vonatkozó alakra. Másrészt még egyes
szókra bukkanunk, melyeket Vologodszki szótára a rendes czikkszók sorából kihagyott; több ilyen szó részint Ahlqvist szótári
közléséből igazolható, részint vogul szóval egyeztethető: pl. 3. sz.
sirám JIOMOTB, 315. UUn-tak JKHBHÍI, 364. jopansi nojiCTb, 404.
jimsa-, 431. kum, 533. polo/.
A közlés 430. számáig terjednek azon mondatok, a melyek
tartalmuknál fogva nyilván a közönséges beszéd nyelvéből valók.
Itt-ott észrevehető ugyan különös alkalmazkodás az orosz szöveg
hez (pl. a relativumot általánosító mi vagy iie-nek a tagadó ím-val
való fordítása: 73. 217. sz.), de másrészt, a m i n t már fentebb
megjegyeztem, osztják sajátság is mutatkozik. így bátran fölve-
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hetjük, hogy Vologodszki e mondatokat jobbadán az osztják nép
nyelvéből jegyezte föl, s orosz sequivalenseit mellékelte. Hiszen
némi oroszosság már magára az osztják nép nyelvére is ragadha
tott rá. — A közlés végére (442—541. sz.) helyeztem azon mon
datokat, melyek a keresztyén vallásra és egyházra vonatkoznak.
Ezekből meg azt lehet következtetni, hogy Vologodszki nem csak
a hozzánk eljutott 10 Máté-fejezetet (meg Hitvallást és Tízparan
csolatot) fordította osztjákra, hanem a bibliának (jelesen az Űjtestamentomnak) egyéb részeivel is próbálkozott, sőt hitoktató
könyvet is szerzett volt osztjákjai számára. Lappanganak-e még
valahol ezek az érdekes kéziratok ?
Átírásomban beértem a hangjelölésnek azon fokú pontossá
gával, melyet Vologodszkinak írásmódja is, az orosz betűk hasz
nálata mellett elért (1. erről fent 128. 1.), kivéve, hogy a szókezdő
n ésrí-t következő e,i előtt is megkülömböztettem, a mireCastrén,
Reguly és Ahlqvist közlései, valamint a megfelelő vogul szók
módot adnak. Csak a kettős jegyű uu-t meg n-t írtam néha ü,
?-val; a megtartott iji, iji-t olvashatjuk bár Ahlqvist közlése sze
rint i-nek. Megjegyzem itt, hogy azolinpela névutó, melyet Wiedemann után Hunfalvy is mindig így írt, Vologodszki szótára szerint
voltaképen 77-vel hangzik (habár Vol. a pontosabb megjelölését
gyakran elhanyagolta), tehát olinpela-n&k, úgy mint Ahlqvistnál
is (ölinpela).
Csillaggal (*) jelöltem azon mondatok számait, a melyekről
alább j e g y z e t e k találhatók.

í.penk menimta pitsem kus,pa an sitsem menimta CTajib ŐBIJIO
3y6b BbipBaTb, ,n;a He MOFB BbipBaTb | 2. yun izagat jaúslen, kutsilaln e/Ke.™ Bee BbinBenib, oxMB.iBenib | *3, yolimtim sirám (v. vanzep) van-kutna tinifla idl'al lutim nan kinza BBinpoiiieHHbiü JIOMOTB
iacT0 ótiBaeTB .nopoate Kynjieimaro xjrfiöa j 4. tam-yadl kad ur
sugotsu cero^na ^ B B rpa^bi BHIIOJIOJIH j 5. nan yir elta kim pits
XJIBÖB H3bMÍ>niKa BOHb BbinajiT.; ar Ioné pits MHOTO CH-fera Bbimuo.
6. ma ninen mü elta noy yirlem a Teöa ms% SCMJIH Bbipoio |
7. ylrta mosl yala-lot pesatin lala BbipbiTb Ha^oŐHO MorHJiy BB neqaTnyio caaieHB | 8. luel pan oyttja omsiltasa ero BBicafliura Ha 6cU*
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рсгъ | 9. tarn yoramin-libh mosl kim omsaltata зтотъ ЦВЕТОКЪ
высадить надобно | 10. kus-yunti an mustal izagat torla jastijita
не всегда полезно все высказывать.
11. lu antlís etmilta, sit-pada i etmas, vagy: lu untlis kim
navirtlata, sit-ellta i kim navirmas онъ привыкъ выскакивать, отъ
того и выскочилъ | 12. partipsa ul jogotta ver noy yidintta pada
велено явиться къ выслушанш двлга | 13. vos-yari izagat kevina
lermiltim вся улица выстлана каменемъ | 14. sofimtada pitsem,
ра izagat i sozimsem сталъ высыпать, да все и высыпалъ | 15»
mosljuy evitmata тега sagat надабно ВЫСЕЧЬ дерево по мъръ.
16. mosl varasnavoziktayanneyovínovatmortel
sagat надобно
ВЫСЕЧЬ человъка лозами но мЪръ* вины | 17. lu an verits ketmipsajet онъ не вытерлълъ обиды | 18. lu obel yo-sajit edis сестра
старшая вышла за мужъ | 19. seda ul тй ilba etipsa тутъ есть
подземный выходъ | 20. yondi-jay pus-ubdet sugotlet Остяки выищнываютъ cedii бороду.
21. tami та yoéa nommipsa el'ta edis это у меня вышло изъ
памяти | 22. tinílet mola tada kuraset продаютъ-ли ЗДЕСЬ ВЕНИКИ ?|
23. sot tal yannéyo nubit lufäasl 100 годовъ считается человьчесKÍÍÍ ВЪКЪ I 24. lu i-muyti potarl, a izagat sumpa он безпрестанно
Говорить, а все пустое | 25. aratel nar taget vanZina tisaset ВСЕ
голыя мъста поросли травою.
26. та la pilna (Obd. раппа) jega enimsemn. съ нимъ BMECFÍ»
выросъ | 27. luyoéa yonel jelli-pela edltasal у него брюхо выпяти
лось | 28. тапет partipsa id polsin kim l'akilita мнъ велено слюны
выплевывать | 29. lu his-yun In ulamel an-tijiia moSa (allijil) tajilijil онъ всегда вынашиваетъ свое платье до того что надъть
нельзя | 30. угг elta kim ponta mosl выкласть (sc. надобно) вонъ
изъ мъшка.
31. arattel voget pazan oytíja joidmas ВСЕ деньги выкинулъ
на столъ | 32. tam unt yuuntelna sevirta pitsa, no yolna izagat volla
an sevirsa этотъ лъсъ давно начали вырубить, но все еще не
могутъ вырубить 1*33. yodi тй sidi semgalan jelli-pela soglrsalan
что ты такъ глаза выпялиль ! | 34. lozita soraja tam kalan (v. vili)
выпряги скорее этого оленя | 35. langapsa us kus shija navirmata, pa an yoslemkim navirtlata хотелось было напредъ выпры
гнуть, да не мастеръ выпрыгивать.
36. mosl tarmattata, ра izagat an puüa tarmaüa должно вы-
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иолнять, да не все можно выполнить J 37. la yoéa yuntsitelna
otsamin potret у него всегда глупыя ръчи J 38. tarn pordon lijim
nofiil kim fall этотъ пластырь вытягиваетъ гной | 39. тапет an
leéalal yuva пеп yoéa mojlata мнт> нельзя долъе гостить у васъ |
40. lant izagat semin-lonsna senksa весь хлъбъ градомъ выбило.
41. lu mitazis рит kusta онъ занялся гресть съно | 42. tami
izagat kulajtta тиг это все гуляющш народъ j 43. та kalan tunmilsem (tkp. tunmiltsem) я оленя выиравилъ J 44. lu, тапет lujna
jouls онъ мнъ грозилъъ пальцемъ | *45. tarn pus Ions malsik tunaltal kinsa нынъ снътъ глубже прогалогодняго.
46. tarn yot korijipsana paltaptal этотъ домъ грозитъ падешемъ | 47. та izagat posltijsasem я весь вымокъ | 48. kim so&ma
tarn jink вылей эту воду 149. lanki nogor-semet porta samin бвлка
любитъ opjfixH грызть | *50. magad-yal (е h. -yadl) vei-питЫ paltnmarijipsa us вчера сильный громъ гремилъ.
51. lu yoéa undir libina vojet у него глисты въ животт, |
bQ.jeskasipsapojaret jeéali an eslsal грубить противъ начальника
не прощается | 53. luel unltijipsa an mijansas ему грамота не
далась | 54. mijlim vs anta i pus давано было не одинъ разъ |
55. torim ninen at mal да даетъ теб^ богъ.
56. та talan at an yojsem я цълую ночь не сналъ | 57. la
potripsajetna ronin онъ нескоръвъ рвчахъ|58. lu josel oytija antisistam онъ на руку нечистъ | 59. tut novija an lel огонь неясно
горитъ | 60. kämm anti edir неясно на дворъ.
*61. anta sitna anta ра likmipsana partipsa antom ни въ томъ
ни въ другомъ мъстъ не позволительно J 62. at, kus sem kim puyolma ночь, хоть глазъ выколи | 63. suka jerimsem нужда за
стигла | 64. i-mata tagana likmas нигдъ случалось | 65. ul mola
antom есть или пътъ.
66. sar talta litlem (Ohá.), sagam talta lanalem (Bérez.) табаку
нюхать хочу | *67. nim-yojat tami an veri никакой человъкъ этого
не дълаетъ | 68. nemolti urna an tijil никакъ нельзя | 69. yoj~olinpela potarien о комъ ты говоришь ? | 70. yot izagat tutna Hsa весь
домъ обгорълъ.
71. molti-kem pus та luel potarsem (Ber.) — kamin pus ma
luel jastijisem (Obd.) НЕСКОЛЬКО разъ я ему говорилъ | 72. nin
sumpa soylina jisen ты напрасно обезпокоился | 73.yodi an tarinlasem jourtata, kurtsein jimassike jourmata какъ ни старался обер-
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тывать, не могъ хорошенько обернуть (sc. я) | 74. nin yolna niií
yoten mugoltogija ponilalen, a ma uz mugoltogija ponsem ты еще
обкладываешь свой домъ, а я уже обложилъ | 75. nin тип пи2аlan konamlen (е h. konamtlen) ты облегчаешь нужды наши.
76. ра-уо pul oytija al nolemasa на чужой кусъ не облизы
вайся | 77. lu kreka pitim verelna поу etltíéal онъ обличается въ
преступавши | 78. jim jer/ van-kuta lepiUalet добрые паче обма
нываются | 79.yalajet yuntsitelna logitlajit иокойниковъ всегда
обмываютъ | *80. aclim ver lu-lu saejattal elpa ets (v. leramis) это
(tkp. ЗЛОДЕЙСТВО) само собою обнаружилось.
81. lu tarn éoraslipsajelna tazifia verla его торговля зта обогащаетъ | 82. vas-jur vandűipsa veri губернаторъ обозрите дълаетъ | 83. lu unitijiUal yandi jazifia онъ обучается остяцкому
языку | 84. kati та jozem izagat kunzis кошка мнъ руку обцара
пала | 85. та та kurem kussem я ногу себъ обчесалъ.
86. та jinkna kevi malemasema въ водв камень общупалъ |
87. tam ne lu oltnpela an nomisal она объ немъ не думаетъ |
88. yodi nin sidi serimsen что ты такъ обробълъ | 89. tarn jilip
ajkol lurota sijmilúal эта новость сама огласится | *90. lu aratel
moj-lankir ja/ mojUptas онъ одарилъ вевхъ поъзжанъ.
91. tanú olinpela kus-yoj jim jazin jastal этотъ вевми одо
бряется | 9:2. mortin ja/ artnija mijlalet, no artn verta aratel sámliiét не MHorie любятъ другихъ одолжать, но одолжаться любятъ | 93. olinna poltta, ра si-jubina janza напередъ одуй, иотомъ
ней | 94. тапет nomis us роует imena verta хотелось парня оже
нить | 95. lantna an-tarmapsa ets въ хлт.бъ недостатокъ ока
зался.
96. ruset samifiet potini jinkna sozintéata pyccme любятъ
окачиваться холодною водою | 97. lu lovattalna /ondamodetna
loltim онъ окраденъ бьтлыми | 98. pubitna (v. osnetna) mngolsaju
(e h. mugoltsaju) медвъды насъ окружили | 99. yandi-jay joltantittet Остяки окуриваются бобрового струею 1100. vos yaret arattel tut-navina noeija verimet всЬ улицы освъщены.
101. yodi nin penkl'an narta versalan (v. nozirtsalan) что ты
зубы оскалилъ | *102. mos-vanna kapitan (ispravnik) Pulnavita
тип tutl'asu недавно исправника мы отвозили въ Обдорскъ |
103. nfiil punsta yurijil не емветъ рта отворить | 104. ma tam-gatl
manipsa yajlem (у. yijlem), lovit mosl lozitta (v. no/ mugitta) я ce-
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годна пот>здку откладываю, надобно ложадей отложить | 105. lu
vogim kubernator ulta vasna (у. un vasa) онъ отозванъ въ гу
бернски городъ.
106. la iiagat-ulta, ver na jer sas онъ вовсе отперся J 107. nifielta ma visem отъ тебя я иолучилъ | 108. та lud lúgos sagat abilna
abilsem я его дружески въ охабку обнялъ | 109. sema-pitim véetta та oytina vísin/iií an ns отъ роду не было на мнъ оспы |
110. román likimsem Sunit-vasna вдругъ очутился въ Березовв.
111. tami nínen sugotta litl этотъ хочетъ тебя ощипать |
112. tada tugotla oytina uns let здъеь переъзжаютъ на паромъ |
113. ра tagaja lud tava переведи его на другое МЕСТО | 114. каlanet i taga etta pa taga oytija voéatiUalet олени перегоняются съ
однаго мъста на другое | 115. та liel arattel senkihalam я всъхъ
ихъ переколотилъ.
116. tarn yot ра taga oytija alintta (omitta) mosl этотъ домъ
должно перенести (переставить) на другое мъсто | 117. tam yot
jilba leéatipja tinifia lol переправка этого дома дорого стоить |
118. la unzim tom pelka онъ переправился на ту сторону |
119. nifi pun (Ber. tarn) izagat sevirsen ты все съно перекосилъ |
120. 1и та пет lu yoza yuzis онъ меня нереманилъ къ себъ\
121. mos-vanna tam yot jilba omtim, lijita. pits недавно nepeстроенъ этотъ домъ, а уже гнить сталъ | 122. та voget arattelna
jilba lufiitsalem я веъ деньги снова пересчиталъ | 123. nin yoza
sar (Ber. sagam) senk sors у тебя табакъ пересохъ | 124. manliтеп jega рап oytija, toda sojbilet ноъдемъ вмъстъ на пасокъ, тамъ
неводятъ | 125. luylUisem г kim laksem пожевалъ и выплюнулъ
[sc. я].
. .
126. pubi juy oytija yunyis медвъдь полезъ на дерево |
127. yadl-soppna (v. -jezana) jelli jogo janylem полуденкомъ взадъ
и впередъ схожу | 128. рог voj (Obd. jevir) jiryla yojis волкъ попалъ на лукъ | 129. midalasem tat-juy sevirta порядилъ его дрова
рубить | 130. oliftna mosl vandiiita сначала надобно посмотреть.
131. та tam-pus jilip yot omissem (e h. omitsem) я нынъ по
строить новый домъ | 132. lu admas та раппа nerijil онъ худо
со мною поступаете. | 133. lu tasel izagat vostas потерялъ все
свое имъте | 134. tami vasasik поуга обстрогай это потоньше |
135. lövet vanzi izagat purintset всю траву кони потоптали.
136. la kusmitj izagat akitl онъ пожалуй все приберетъ |
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137. jelpi manem tutl'asa Tobol vaz-elta mojlipsajet прежде МНЕ
приваживали изъ Тобольска подарки | 138. tami top i yanipsa ul
это только одна привязка | 139. tarn juy il kus mentilisem, pa
kurUem menta (e b. mentta) пригибалъ это дерево, да не могъ
пригнуть | 140. lu и£ senkiim, lu уога tus г torop-punet etta pitset
онъ ужъ возрослый, у него борода и усы начинаютъ проби
ваться.
*141. jogan mufí уога asnal ul рт>ка отъ насъ вблизи | 142.
asnal nemolti jogan antom вблизи никакой р1>ки нт.тъ | 113. tup
ovi-ser tombija pits, seda i korijis только вышелъ за иорогъ, тутъ
и уналъ | 144. Levi jogan ovin ovíjipsa tajil Сосва река имветъ
быстрое течете | 145. lujur-ura sorimna pozalis (v. uüs) онъ
умеръ насильною смертью.
146. yul-velpas tam-pus jim us уловъ рыбы НЫНЕ былъ хорошъ | 147. та sitna luel mostija an tajlem, lu roypijita у о я т!шъ
его не люблю, что онъ обманщикъ | *148. та sidi joulsajim, пе£
ne поу kilta som antom меня такъ натрясло, что я стать немогу |
149. lu luel evits онъ себя зарт.залъ; та manem lebilsem (е h. lebiltsem) я себя обманулъ | 150. la nemolti an yul онъ ничего не
слышитъ.
151. van-kutna likmilijil, kalanet lela ullet часто случается,
что оленямъ т>сть нечего | 152. lu yoéa, izagat togonl у него все
рвется | \o3.moj-jay alina manset гости рано разошлись | 154. la
top ti-togo suzilijil онъ только расхаживаетъ | 155. та lezatipsalama sogonta-olin antom моимъ сборамъ конца нт/гъ.
156. nin та уога у ara jaulen ты ко мнт. рт>дко ходишь |
157. sis togollal tunmill (е h. tunmiltl) орелъ расправляетъ
крылья | * 158. moj-jay yotlal lakká manta pitset гости начали
разъезжать по домамъ | *159. kamisar janal la тй-usel sagnt, pa
тип lu panna kadna mansu заседатель разт.зжаетъ по округа,
да мы съ нимъ разъехались | 160. taraija torla-jasíipsa an mosl
это не требуетъ разъяснешя.
161. еде, yodi lu подепа jis экъ, онъ разъЬлся! J 162. carasjink nőimet ипа lel морская вода разъъ\даетъ раны | 163. % тагапа (г pusna) jansemas за одинъ разъ (за о. духъ) выпилъ j
164. mur izagat kadna yats i luel jus maset весь народъ разстуиился и далъ ему дорогу J165. la ilbina тй kalna yats иодъ нимъ
земля разстуналась.
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166. tut meinem ala разведи мнъ ОГНЯ | 167. izagat-ulta ver
lavilsaman pirijita mosl всякое дъло разбирать должно съ осто
рожностью | 168. tarn kalan tam-pus vojana jis Jim levipas oytina
этотъ олень нынъ разжирвлъ на добромъ корму | 169. vir vankuta eslipsa adim частое пускаше крови вредно | *170. та тиг
muyti manta vis usta kürt sem я не могу себъ найдти прохода.
171. lu anta г-pus muyti jaTíílijis онъ не одинъ разъ проходилъ | 172. та talán at omissem я всю ночь просидълъ | 173. sa
ras piti yurbija jil, met vorona togol море синъетъ какъ воронье
крыло | 174. lu samin ajn-ajna aktilha онъ любить по немногу
скоплять | 175. mos-vanna lunti pakit mans недавно иролетвлъ
табунъ гусей.
176. todá, yoda пгп séma pitsen тамъ гдъ ты родился | 177.
тип uraja yojsu мы въ споръ вошли | 178. yandi jay tüzet jogol
el'ta nol jóutlijita Остяш мастера стрвлять изъ лука | *179. tol
porana van-kutna al-tagana pitilijillet зимой часто сменяются |
180. jimot an mosl lütilijita adímot pilna не должно смъшивать
добраго съ худымъ.
181. nambir kim tuta an ragil (an mosl) не надо сора изъ
избы выносить |*182. seda naginot antom тутъ нечему смъяться |
183. Ы mit-jay lu-lu yoza tajil онъ содержитъ у себя работниковъ | *184. та luel ves-pufdel sagat sidi vaskasein, jirna alimsa я
такъ его треснулъ по щекъ, что онъ съ ногъ свалился | '* 185. úirkus pudliptata vonda tajta an mosl обувь не должно пронашивать
до диръ.
186. Ы та muyti nemolti yuntsi an tutlijis онъ мимо меня
никогда не пронашивалъ | 187. nin та oytija moltasa luiilissen
ты на меня принасчиталъ | 188. пгп та yoza al ragütija ты ко
ми*, не приступай | 189. kol ра mosl jel eslta еще припустить
надо веревки | \90.adim antom izagat-ultina ovi tuyrilita не худо
всегда двери припирать.
191. niii kur oytija lairtan purimlen ты на ногу присту
паешь тяжело | 192. Ы ulamel izagat manzijis онъ все платье
прирвалъ 1193. aj navirem an mosl vana eslilita tut yoza не должно
младенца припускатъ къ огню J 194. lövi yodis enita pits (v. nayta
pits, v. uvita pitas) что-то ложадь заржала | 195. ma luel járna
kim talsem я его вытащилъ силою.
196. ar evi urtijilsem, a tarn evi an sitsem высваталъ много,

170

VOLOGODSZKI SZÓTÁKÁBÓL

а этой не удалось | 197. unlen lap temrta (у. tuyra) зажми ротъ [
198. lufi pamet an puslet лЪтте жары бываютъ несносны | 199,
jelbi us izagat tinli прежде было все дешевле | 200. tami iyoraz
pada (у. vorna) verim это для одного вида сдълано.
201. yandi-jay van-kuta yot-yari l'ogitta sori an tajlet Остяки
не ИМБЮТЪ обыкноветя часто мыть иолы | 202. tarn jitg lerlal
mala eslas это дерево глубоко корни пустило | 203. la oytel kui
atikil senka на немъ хоть колъ колоти | 204. tami an-nomislaman
verim это сделано необдуманно | 205. та an puslem tarn liirtap
alta я немогу эту тяжесть нести.
200. tarn say тапет mortla это платье MHÍ> не впору f
207. yut та. Palnavatna wem, an likmilijis manem unttita jemin*
vojet когда яа находился въ Обдорскъ, не случилось мив нахо
дить зм'Ьи | 208. sud-sir pa-sagat veríps i parpina suditsal нарушеше закона строго судится | 209. izagat-v.Ua adim ver vorna
senkla преступаете наказывается | 210. kas mitalisem, ра lu an
mitasas нанималъ его, да онъ не нанялся.
*211. verini yat'sipsa muz näsuna veri нанесенный ударъ уси
ливаешь болЬзнь | *212. la rukap artti vers онъ пропасть долгу
намоталъ | 213. vanda, yodi lu lomirsal какъ онъ наморщился |
214. pelfiajetna та sidi lesajim комары такъ меня накусали f
215. voy yolimtita kon antom наживать деньги не легко.
216. tam-yo lu oytija polié jastas онъ на него наговорилъ |
217. mola-kem an mentilisem, an verimem sidi mentta сколько ни
нагибалъ, не могъ такъ нагнуть | 218. luel mosis tömi olinpela
nomisijita ему надлежало подумать объ этомъ | 119. tam-pus
niüenjustata mosl тебъ должно наградить нынЬ| 220. mis luyolta
an volijil корова не перстаетъ жевать.
221. levtpas undima an-kavirmipsa elta van-kutli mozinet
ullalet отъ несваретя въ желудкъ чаще всего бываютъ болъзни| *222./аг-мг izagat jinkiltisa (y.jinkna visa) весь.лугъ на
водился | *223. lu sem nita usna lói онъ стоитъ на виду | 224. la
тапет sit oytija tus онъ меня на то навелъ | 225. tami pailta-yota
mija kavirtta pada отдай это въ кузницу наварить.
226. maja ar nin yul kavirsen (е h. kavirtsen) сколько ты
рыбы наварилъ | 227. тапет ver na ál torasta не мЪшай мнЪ де
лать | 228. ра-уо veretna al liltsa не мътпайся въ чуж1я дЬла |
229. vorofíüí yoza pos tajsem, misa togo yojis м'Ьтилъ въ ворону,
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поиалъ въ корову | 230. mujna lostasen tarn soy въ ЧШЪ ты мочилъ эту кожу?
231. In pilna jurlauna mortalai&su мы съ нимъ мърялись си
лою | 232. la jilba mortalata pits онъ началъ снова мврять | 233.
lu уога kus-yun adhn nomislipsajet nomfe oytina у него всегда
худыя мысли на умъ | 234. yodi nin yomda mausen.' yurlman ula,
jirna al mana (al yombiUa) что ты навалился! смотри, не нава
лись | 235. yodl-novi semet padlcma veri блескъ солнца мрачитъ
глаза.
236. an Ukmatlem tagirmata pal-laket pal-norina не могу
вдьть серьги въ эту мочку | *237. та уога kurlam oytina neripsajet у меня мозоли на ногахъ | 238. la уога yos- jink an kndlsal у
него моча не держится | 239. lajiil voget pozatl, aata lu voglal
онъ мотаетъ деньги не свои, а отцовстя | 240. lu súgom paníjil
pafd oyiija онъ мотаетъ нитки на клубокъ.
241. yalipsa joytas vojet oyßja пришелъ моръ на звърей |
242. tam-yadl voy un yolmipsa antom сегоднишная выручка денегъ не велика | 243. vogema ti tömi pitti оура yo кликни сюда
того черноголоваго | 244. mola-lamba lu orkazin уаппеуо какой
онъ гордый челов'Ькъ! | *245. yodi пгп met угп-пе kor sasna omislen что ты какъ кикимора за печкой сидишь ?
24G. lu ar jay раппа kutifia jis онъ со всЬми разсорился |
247. tarn yot-pelak il royanlatapits эта стъна начала обрушаться |
248. та kutin jagetna mugolsajim (е h. mugoltsajim) я окруженъ
врагами | 249. ponimta tami veskat oyiija прикинь это на вески |
*250. lu arattd oyiija jouraü онъ на веьхъ косится.
251. ип tut jugi-paj ala разведи большой костеръ огня |
*252. lolmimot urtin an ul краденное не идетъвъ прокъ| 253. tani
jemin-yot yoram veri vas lovata церковь эта дт>лаетъ красу всему
городу | 254. nin уога ves-pufdet virtija jiset у тебя щеки покрас
нели | 255. та nin luulan moritlalam я кости теб'Ь переломаю.
256. иитап an ontastalen кричашсмъ не поможешь | 257.
тип arnteuna num-turum lankep ilbina vollu мы всъ подъ кровомъ
неба живемъ | 258. vos-yo p>aris takla an seraslal купецъ безъ ба
рыша торговать не можетъ | 259. pukitot lőtt a jubina an mosl
jogos kertta lotimot купя вещь не должно обращать назадъ куп
ленное | 260. yonza-sar talta yo-lufdi an rngal курить табакъ не
всякому здорово.
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261. lonis met voysar sas-kareket yozap libija забрался какъ
лисица въ курятникъ | 262. атр i senkipsa jubina amditlal собака
и ПОСЛЕ нобоевъ ласкается | 263. цгп та el'ta artiot (v. moltasot)
voglen лишнее ты съ меня запрашиваешь | 264. mijati тапет sempordon дайте мнт, лекарства для глазъ | 265. tarn jert elta yoda
mosl jinki-lodet omislet отъ этого дождя вездт» лывы стаетъ.
266. tami jim г tamijim, a tami aratel kiúza jimisik этотъ
хорошъ и этотъ добръ, а этотъ лучппй изъ ВС'БХЪ | 267. кий
kadlijisem, kadlta kurtsem ловилъ, но не могъ поймать | 268. seda
jouUm izagat-ulta sukalim siiktt тутъ наброеанъ всякой ломъ |
269. mola-kem talajis nín jajén сколько л'Ьтъ твой братъ ?|*270.
lu sidi luel paélhntas онъ такъ его ляинулъ; lu seda moza-kem
paslaltas онъ тутъ столько наляналъ.
*271. mola тип kutna an-joytantipsa какая разница между
нами | *272. та yas siy podltijsem я чуть не замерзъ | 273. yot
libina vankutli joulta mosl въ избт, надобно чаще мести | 274. рауо jimaziptata lu samin, а Ы an jimaéal другаго мирить онъ любитъ, а самъ не мирится | 275. тип jimazipsa versa мы заклю
чили миръ.
276. olagun sorim-tagaja yojis судно на мель стало | 277. та
talán sos morsem jert oytina я цълый часъ мокнулъ на дождт. |
278. yoj rogop ajkol eslis кто пропустилъ молву? | 279. та jelbi
naris-juy oytina jontsem я прежде игралъ на скрынкв | 280. la
luel »orma paits la-lu senkipsajetna онъ ее извелъ побоями своими.
*281. la kas-kun izagat silovat jim ver vogil, a, lu nem-yuntsi
nemyojata silovat jim an veri онъ всегда извиняется, а самъ ни
когда не извиняетъ | *282. jim vertpsa anta у au nomimpsa etta volla
verisal благодъяше неръ-дко изглаживается изъ памяти | 283.
nonmiltim jay yaanubtdla изнвженные люди не долговечны |
284. ansikipadal то£а janzemalem изопью чашу до дна | 285. seda
vankrilipsa takla an ul тутъ не безъ закорючки.
286. mujpa sit jasta, majpa paot или то скажи или другое |
*287. voy tajipsa yolna oj joz.i an mal имйше денегъ не даетъ
еще C4acTie въ руки | 288. tam kansta ver volla verim этотъ искъ
уничтоженъ | 289. та jarem izagat yoltasem я всю силу исто
щить | 290. sidike muri yolt-yal (yolejit-yadl) manla и такъ мы
завтра Тэдемъ.
291. lu siifiiltijis met акап она од1>лась какъ кукла | 292. tarn
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yot-punil kirpic elta ponim us эта стъна изъ кирпича кладена
была | 293. теп nin раппа uzantlamen мы съ тобою увидимся \
294. jim-pelak sem-jira yojis попалъ въ правый високъ | 295. tarn
уо igitta nirit elta soynemas этотъ человъкъ сорвался съ ВИ
СЕЛИЦЫ.

*296. säkijak tigil sevil yot-lafiil ilbina ласточка вьетъ гнъздо
подъ кровлею | 297. lu un kalafd-pakit tajil онъ владъетъ большимъ стадомъ оленей | 298. nin met izi atamán, tob nin tur-sijen
sasi ты ровно какъ атаманъ, только твой голосъ слышно | 299.
nin sump veretna sukúalen ты безделицами занимаешься | *300. nin
тапет urek an malen, voylen ты безотстунно меня просишь.
301. тип tusaju yolim ur-oylet (Ber. jorin uglet) oytina везли
насъ на трехъ саняхъ | 302. tam pora lu kazina us это время онъ
весело провелъ | 303. vanda, lu yuüis juy oytija вонъ онъ взлъзъ
на дерево | *304. lövi ufdl-kartna ропа, ра sicli тапа лошадь
взнуздай да поезжай | 305. lu van-kutna та oytija апкггтЦШ онъ
часто на меня взглядаетъ.
306. та artni kadlta jansem я 'вздилъ долгы взыскивать |
307. vija kézi lajim patsa возьми ножъ вмъсто топора | 308. undir
sij та libemna potarl внутреннш голосъ во мнъ говоритъ | 309.
seda nemolti sir antom тутъ никакого порядка нътъ | 310. lu уога
volla jelem antom у него вовсе стыда нътъ.
311. nomisla jay (v. yanneyojet) sidi verlet безумные люди
такъ дълаютъ | 312. lu yanneyo-sirla veri; ma tami elta mostalem,
lu yanneyo-sir an tajl онъ безчеловъчно дълаетъ; я изъ этого
понимаю, что онъ безчеловт>чиный | *313. lu тапет kamin-pus
veékatla verilijis, по та au likaúlem онъ меня сколько разъ безчестилъ, но я не сержусь | 314. lu katpan navirem tajis она
родила близнецевъ | *315. katpan Ulin-tak timot, madot apsel
yalimot tis близнецъ родившшся живый, коего братъ родился
мертвымъ.
316. та luel il-paiUem mü oytija я его повалилъ на землю \
317'. та uz ar-pus kauirtijsem, a ni fi у ol na nez i-pas an kavirsen
(e b. kavirtsen) я ужъ не однократно варивалъ, а ты еще ни од
ного не варилъ | 318. senka tam ankil тй libija вбей этотъ колъ
въ землю | \М^. yodi at mjimpa mü oytina volta, a arattel litlet
tini mü oytiiM kerlata какъ бы ни было хорошо на чужой сторонъ, а всв желаютъ возвращетя на родину | 320. tampoy lu
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jim ankelna nonmilsa (e h. nonmiltsa) этого сына сама добран
мать возделала.
Ш\. piris imet kas sitaka, a isagat enkrislet старухи хоть
тихонько, а все ворчать | 322. lolimda-yo lolimda yoza juy-sopije
lolmis воръ у вора дубинку укралъ [ 323. jelit alina pora iska,
уш jetna jil внередь утро хвали, какъ вечеръ настунаетъ | 324.
inzim jezalt jitot i ulti mantot спрашивай встръчнаго и ноперечнаго | 325. la jurna ti lofiis онъ вошелъ сюда насильно.
326. lu il yombilmas ugol el'ta онъ вывалился изъ нарты |
327. tam атр kim vo&ata выгони эту собаку вонь| 328Лм тапет
edltas liltipsa elta онъ вывелъ меня изъ замешательства, j 329.
tami ué tajipsa el'ta edis это ужъ вывелось изъ употреблен!« |
330. mufi izagat elba edltasu мы все вывели наружу.
331. tam laras kim yadlta выдвинь этотъ ящикъ | 332. tarn
yot-pufál kimla edis эта стгьна выдалась наружу | 333. saras iza
gat kimjoull море все выбрасываетъ | 334. tut пода elta kim vijila выбери кости изъ мяса | 435. пгп evillen, а та an evillem ты
веришь, а я не върю; а та an kazaslem а я не согласенъ.
336. muj-lamba lu yoza kandin ankarmapsa какой у него су
ровый взглядъ; muj-lamba lu kutazin (v. kutin) какъ онъ вздор
ный! | 337. lünk yot-pairt libija mosl senkta надобно вколотить
гвоздь въ стт»ну | 338. та pilisem luel та lugoslam arat kuta я
включилъ его въ число своихъ друзей | 339. luyoiídep yuvat yunis
онъ вл^зъ по ДЕСНИЦЕ | *340. rep kutpel moza nil гора до поло
вины видима.
341. lu уаппеуо muyti vantlale онъ сквозь видитъ человека |
*342. nin ра luel séma paitlen (v. lael kaéalalen) ты опять его уви
дишь | 343. lunna aj-vo&in volipsa un-vozin volipsa kinza mustim
деревенское житье лвтомъ щиятнЕе городскаго | 344. anta
yadlna, anta atna sitak volpas antom ни днемъ ни ночю нътъ по
коя | *345. tom vanda, sidza та jansem вонъ смотри, я дотоль
ЕЗДИЛЪ; та tajel vonda jansem я до вершины ЕЗДИЛЪ.
346. jim ver nem-yontti an usl доброе ДЕЛО никогда не проиадетъ | 347. tami joytiptim sud-jay usta moZa это доведено до
сввдешя начальства | 348. И si-vonda ronlet, liel molti pidl они
додлятъ до того, что имъ достанется | *349. jert (v. jom) top riemal дождь только что накрапывается | 350. tam ver sobin ver
kinza yüa talisal это ДЕЛО длится долъе обыкновенная.
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351. voj-yol sugatta kinsa velta jim лучше животное добить
нежели томить | *352. Ы vet put tutlilisjogo moza vet versta kut онъ
5 пудовъ донашивалъ до дому изъ за 5 верстъ разстояшя | 353.
tami тапет tarimi pánt oytija это мнт> достанетъ на дорогу |
354. volla leva tarn yazimodet дотлпь эти остатки | *355. torim рагdis, jugotsu слава богу, доехали !
*356. ojafiot yoza ра tazinot yoza ar logset; nuzaot yoza yun
it ul, ar logset kinsa noy ul у счастливаго и богатаго много дру
зей ; у бъднаго коли одинъ найдется, всъхъ стоить | 357. aratel
veret an verlalan всвхъ дд^лъ не переделаешь | 358. та пгпепа
litlem tuntak volipsa желаю тебв добраго здоровья | 359. muünot
juremapsajina jis больной пришелъ въ з а б ь т е |*360./im tarn ves
muyti manlen, soma taja когда эту заволоку провдешь, держи
прямо.
361. tarn у о an samaúal ра пеп-уо yoza pitsaja vita этотъ
человт.къ не любить у другихъ заимствовать | 362. pitsaja vijilata mijilata kinéa lavirt ul взаймы труднее брать нежели давать
363. yoliú kézi nin joulmasen куда ты ножикъ закинулъ ? | *364.
jopansina типеи elti joulma закинь насъ полстью | 365. tarn laras
tugorta mosl этотъ сундукъ должно запереть.
366. nin alifia jakta pitsen ты рано заплясалъ | 367. kardinyar övet jekanna ропа заложи ворота на запоръ | 368. kardin-yar
izagat yandí-pulinna lap tis весь дворъ крапивой заросъ | 369.
vanda, lövet al esla смотри, не запусти лошадей | 370. yodi lu
tarn vus samaúal какъ онъ на это вещь зарится.
371. yalajet типа mala lap yirilita mosl покойниковъ глу
боко въ землю зарывать должно | 372. И roynimsim sip jui izagat
elti sozmis обвалившшея яръ всю дорогу засыпалъ | 373. tu
gorta utúasem, ра laras an tugorsal хотълъ затворить, но ящикъ
не затворяется | 374. yol-pela mis tabis куда-то корова затеря
лась | *375. lofiema та yoza jetna (Obd. Папа) olinna зайди ко мнъ
вечер омъ.
376. mosl lonemata jolta-sagat надобно зайдти сзади | *377.
lu veret partim sagat tami vers онъ обстоятельствами эаставленъ
это сделать | *378.mnj-verta tami an versen зачт.мъ этого не едълалъ | 379. laltta pits met jemin-voj з&птпЪ&ъ какъ змт.я | *380. lu
penkna yarúaltta pits met jevir онъ защелкалъ зубами какъволкъ.
381. la та lovem korijita тоЫ tajis онъ у меня лошадь
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заъздилъ | 382. yodi пгй van-kuta togo janta pitsen что ты туда
часто заъздилъ | ?>b3.yodis ronifia regit ponület медленно зръютъ
ягоды | 384. votas jabina kus-yun caras oytina у umhin ellipsa ull'al
поели бури обыкновенно на моръ бываетъ зыбь | 38b.pumji7nas
sevirsal et но хорошо косится.
386. top sojpetjoulmaset едва закинули мрежи | 387. та in
jeremipsana ullem я теперь въ самой крайности | 388. tarn nuj
sora tunksal это сукно скоро мшится | 389. hat pud пода lotim us
куплено мяса два пуда | 390. veskatyanneyo pugotta nuza an tajil
честный человькъ не имъетъ нужды лгать.
391. mola-lamba та niften vanltijelem каковъ я тебъ ка
жусь ? j 392. Ы sogol izagat poritsale онъ всю доску извертълъ |
393. in lanta ellata рога теперь пора хлвбу всходить | *394. 1аvilta mosl, sora muj ajilta kuéaj yot el'ta mard выжидать надобно,
скоро-ли выидетъ хозяинъ изъ дому | *395. kalanet mejil-tarisa
lonsat поставьте оленей въ рядъ.
396. iinija тапет kalanet (Bei. vitet) tarn oyolna (Ber.
uyolna) Mrimottt продай MHÍ оленей впряженныхъ въ эту нарту j
*397. ne-vilet (ne-kalanet)puslajitpela доятъ-ли оленьихъ самокъ? |
398. kalanet i-paja vozattata mosl надо оленей согнать вм^ств |
399. та уога kar lap ovimtag у меня нога затекла | 400. kur oy
tina yodis puulas вспухло что-то на ногъ.
401. mavifi lopsay-nar'i fim jimiltip pofdpsa el'ta медовая ле
пешка лучшш пластырь отъ вереда | 402. kaái, madot el!ta upted
kendlalet болезнь, отъ которой волосы падаютъ | 403. sem-kazi,
уип semet puglílet i virdet болезнь глазная, когда глаза распухли
и красны | *404. mas-kazi, уип soyel undir kat-pelak sagat togo jimsal, sidi, nes nogaltijta an mozitlet болезнь коровья, когда кожа
прпраетаетъ къ бокамъ, такъ что они и двигаться не могутъ |
405. ull'ata kazi, уип navirem уога penket eilet боъзнь бывающая,
когда у младенца выходятъ зубы.
406. та уога од kaziil у меня голова болитъ | 407. yos-jink
jogos kadlipsa senk adim задержате мочи очень вредно | 408.
pank el'ta otsamci jis съ дурмана одурълъ | 409. luel jaflipsa-sirel
sagat mostala его признаютъ по ПОХОДКЕ 1410. luel va&a vogla его
вызываютъ въ городъ.
411. madot yuntsitelna isagat senkla котораго всегда бьютъ [
412. luel muyti mla его сквозь видно | 413. seda uz íotijim nila
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тутъ видно ужъ лизано | 414. jelna olakun nila вдали судно
видно | *415. kasin, уип :•' аупа yaltiptala • по izagat пау pela uraltipsa antom,yun léla yaltiptala весело, когда морятъ со смЪху; но
вовсе не до cwhxSL, когда морятъ голодомъ.
416. luel yosna-yota visa его взяли нодъ караулъ j 417. luel
varasna voziksa его лозами высекли | M8.luel sopekna sumtiptasa
его обули въ салоги J 419. luel kardina ponsa его заковали въ
цдшь | 420. luel Ivanna némítsa, a lu luel némítsál Petrna его наз
вали Иваномъ, а онъ самъ назвался Петромъ.
421. tam vei- та oytija ponsa это дт,ло на меня наложили |
*422. та уога yul izagat ara visa рыбу у меня всю разобрали |
423. типеи muj mosl izagat tusa намъ всего навезли | 424. yot
tunktata pitsa избу начали мшить | 425. (vina), madot libetna,
eslilsa caras-jinka которое въ сосудахъ, опускали въ морскую
воду.
*426. yojat unt-ur tutna vizitsa кто-то лт.съ заналилъ | 427.
та torijipsana visajim-меня дрожъ взялъ | 428. lu izagat put-yulini
senkim онъ весь избитъ до синевицъ | 429. tami tombija pitta an
tijil это нельзя миновать | *430. lezatim us,pa an leémas было ужъ
лажено, да не сладилось.
*431. та yuntsitelna pufda manilasem kutasipsajet el'ta, i tarn
pora oytija ar-urna tarijilasem punla manta, pa pufda manta 'кит
antom us я всегда избъталъ соръ, и на этотъ разъ всячески ста
рался избегнуть, но не могъ избежать | 432. occamiüa alipsa
verta sirsna, mada tarmatipsa likmipsa elta ul глупо дать обт.щаme, исполнеше котораго зависитъ отъ случая | 433. lu jim-jaziii
nebek lu murel elta tajil онъ имт.етъ одобрите отъ всего обще
ства | *434. sorni-yan senk un jim veri государь оказываетъ велиюя милости; у an lu murel samina tajil государь любитъ свой
народъ | 435. visin-yin ponipsa ul Jena nomsin sud-jayet jimver
прививаше оспы естъ истинное благодтжте попечительнаго
правительства.
*436. yojatyoj yoraza mosl mur-verna ontastata всякое лице
повинно помогать въ общественной бт.дт,| 437. yoj tim műi mustija an tajil, si-yoja an ragal si типа volta кто отечество не
любитъ, тотъ не достоинъ въ немъ жить | 438. tarinlipsajet i veritipsa justam takla an yislet труды и Tepnimie не остаются безъ
награды | 439. ar yojatet lanalet ojanetna ulta, pa simil jay si volNYELVTTJD. KÖZLEMÉNYEK. XVII.
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pas sitiét всъ хотятъ быть счастливыми, но не мнопе успевают!,
въ этомъ 1440. lu yallipsajin untlipsa vers vina jansta онъ сдЬлалъ
гибельный навыкъ пить вино | 441. тип nogaju undrel pisifia verim внутренность тЪла нашего чудесно устроена.

442. ninilan justam ar turum oytina (Wied.-Hunf. kiad. Máté
5, 12. nifiilan un justam ull türmet oytina) мзда ваша многа на
небеси | 443. torim jerdl (v. jomil) veskatodet oytija г veskatlaodet
oytija (Máté 5, 45. jert kidl veskatodet i veskatla yojet oytija)
господь дождитъ на праведные и неправедные | 445. уип yojat
mola jastal ежели кто либо скажетъ (Máté 21, 3. е. к. ск. вамъ
что нибудь) | 445. similna тапет veskat iisen, ar oytina ninen losltalem въ малт. былъ мнт. вт.ренъ, надъ многимъ тебя поставлю
(Máté 25, 23).
446. г vantset yala-juy elta kevi pufda kertim и видели камень
отваленъ отъ гроба (Lukács, 24, 2) | 447. оЫппа jazin us, si jazin
torim yoza us, i torim us jazin въ началт, было слово, и слово
было у бога, и богъ былъ слово (János ev. 1, 1) | 448. pal-punil
yatsipsa i polsinna lakipsa terpits Jisus Xristos заушеше и заплеваше потерл'влъ 1исусъ Христосъ | 44-9. an mosl nemolti venia
nultsata не должо ни въ чемъ заклинаться | 450. torim Jena (v.
sopp) verel vek keSa ul истина господня пребываетъ во в^къ.
4f5\.lunurtipsajel eltanemyojat апуопиотъ мести его никто
не убт.житъ 1452. torim izagat-ulta samenna ragilta возлюби бога
ВСБМЪ сердцемъ твоимъ | 453. nifi jii-a7ikilan jima tajal почитай
своихъ родителей (v. ö. Tíz par. 5, fent 141. 1.) | 454. torim azel
jem-pelak sagat omsis возсЬлъ о десную бога отца (Hitvall. 6,
fent 140. 1.) | 455. yodi sagat luel pusta tami verta какъ ему мочь
это делать.
456. sem vantman luel torim román etas въ видт>те вдругъ
предсталъ ему богъ | 457. torim род pernaja lonis Jordan juganna
Iván elta господь крестился во 1ордант, отъ 1оанна | *458. pespufiillam tokinset sukatipsana лядвея моя наполнимая поругашя
(v. ö. Zsoltár 38, 8) | torim azi yultma ma pojiksipsajem услыши
господи молете мое | 460. jim-sam ovet muneu punZa милосерд1я
двери отверзи.
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46 L. ankirma тип oyttja jim-semna воззри на насъ милосер дымъ окомъ | *462. ankirma jezik torimije тип kaíilau oytija
призри господи немощи наши | 463. jemin torim, jemin tak, muneu natsa святой боже, св. крт>пкш, помилуй насъ | 464. та lilém
edlta та kutin-jaylam el'ta изведи душу мою отъ врагъ моихъ |
465. Xristos séma pits, sijnAltat Христосъ раждается, славите.
466. aradeuna той torim sijaltata вст> должны славить го
спода ; lu nemet türmet тойа поу alimtta вознести имя его до
небесъ j *467. та samem пгпепа tastima ul, jezik torimije готово
сердце мое тебъ боже | 468. пгп nomsen sukasta sosna torim года
(v. kasta) призывай бога въ часъ скорби | 469. pojkipsajen semjinket torim jeéalt so&imlu i torhnna muneu yullaju слезы умилешя прол1емъ къ господу и господь услышитъ насъ | 470. torim
питЫ-verel uzla велич1е божче безпредвльно.
471. kul jim-ver elta yanneyo pufda tül дьяволъ отводить
человека отъ добраго дьла | 472. adim veret et'ta uksimapsa jimver ul отвращеше отъ злыхъ дъмъ есть уже добродътель | 473.
pernajin-yoja поу ul кг eket eslipsa для христ1яиина важиве всего
отпущеше грт>ховъ | 474. kreket sistamtijipsa oMnpela- kus-yoja
unana mosl tarinlata объ очищети грьховъ долженъ всякой
болт.е всего стараться | 475. izagat-ultot numbija lavilsa senk vina
jansipsa el'ta паче всего берегись пьянства.
476. senk vina jansipsa elta numbi adim ullal отъ пьянства
величайний вредъ будетъ | 4 / 7 . nemoltina an mosl sidi uksimtta
yodi vina numbi janzipsana ничъмъ не должно такъ мерзить, какъ
пьянствомъ 1*478. kutsimotet oytina, met pa-soyna juum.odet oytina,
vandilipsa mosl надъ пьяными, какъ надъ безумными, надобенъ
надзоръ|*479./о/ mostantijil, sit krek veri кто гадаетъ, тотъ гре
шить | 480. yoda nultipsa, seda i krek гдъ клятва, тутъ и грьхъ;
roypa nulttot sormin krek lu-lu oytija vil ложно клянущшся смерт
ный грт,хъ на себя нринимаетъ.
481. sormin krek veri si yo, madot lu lamba-yojela adim veri
смертно грт,шитъ тотъ, кто ближнему вредить | 482. тип кгека
an jukantlu тип lampa-yanneyojet oytina naytauu не вмъняемъ въ
грт>хъ СЛГБЯТЬСЯ надъ ближимъ | 483. yoj an jimaltijil, krek veri lu
vornelna; yoj atmié jimaltal, krek veri torim i yanneyojet jeéalt кто
не лечится въ болт>зни, гръчпитъ противъ себя; кто лечить
дурно, гръчпитъ противъ бога и людей | 484. aratel yanneyojet
12*
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krekinet в ob люди гръшны | 485. kajitipsa numbi кг eket üstami
(e h. sistamtl) исповъди самые т я ж т е очищаютъ гръхи.
486. torim elta paltot krek an veri богобоязливый не гръшитъ | 487. adim jay nomis-veripsa oytija al mana (v. al jana) не
ходи на совътъ нечестивыхъ | 488. tun pánt jemifia jita ninilana
alsal нрямый путь ко спасетю вамъ доказывается | 489. регпаjin-jay pernana lavilla (v. savijila) христ1янъ крестъ ограждаетъ |
490. jim verta yanneyo, kus vera pitl, izagat ojan добродетельный
челов!>къ въ самомъ несчастш можетъ быть счастлйвымъ.
491. /oda torim vol'a ni, seda izagat veret jeminet гдъ воля,
бояия, тамъ всъ дъла священны | 492. torim la ka&el (v. vol'ajel)
liraml(e h. liramtl) luel musi'ata jaya богъ открываетъ волю свою
любящимъ его | 493. torim уога veskatin jay ar у господа много
праведныхъ | 494. jim-verta jay lilét kazina ullet veskatodet panna
души добродътельныхъ ликуютъ съ праведниками | *495. тип
уапеи vérije yoramtim arattel torim os-liletna государь нашъ преукрашенъ всъми дарами божшми.
496. yoj sudvei jezalt jersal, sit torim jezalt jerúal кто про
тивится власти, тотъ богу противится 1497. toriт ипап lajemlnjaylal kutna дивенъ богъ во святыхъ своихъ | 498. torim уапа id
arattel yanneyojet oytina господь царь надъ всъми людьми | 499.
torim jos verlaotet sagat nuridl рука господная мстить за неповинныхъ | 500. тип ontastipsajevu torim elta помощь наша отт>
господа.
501. torim yoda-mosl turum oytina i тй oytina wo? богъ вездт»
на небеси и на землъ живетъ | 502. torim mur tiltás богъ создалъ
м!ръ; torim takla nemolti an ul безъ бога ничего не сущест
вуете | 503. torim ronl lu likelna господь коснитъ во гнъвт* своемъ | 504. torim samina tajil rom-yo богъ любитъ кроткаго | 505.
torim jezalt mosl rommaléata должно смирять себя предъ го
спод омъ.
506. torim -tájim ne ul anki i evi богородица есть матерь и
дъва | 507. torim jur veilipsana nerijil сила бож1я въ немощи со
вершается | 508. yanneyojet тй oytina тet jus-jogart oytina vojilet
люди на землъ Какъ на распутш | 509. kus-mada pernajin-yo pilyoja jil vek-keza-ulta nubitna всякш истинный христ1янъ будетъ
причастникомъ въчной жизни | 510. nubit sogonta pulan paltapiu
sud oliftisal при кончинЬ въка «астанетъ страшный судъ.
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511. ah-evijitotet torim el'la joidifi (v. yazi») yatlna pufila
joulmasalet нев^руюкце будутъ отвергнуты богомъ въ послвднш день | *512. torim рода eviltodet i-sirbodet; yoj Jisust Xristos
unltipsa yulindl % sí sagat nerijil, sit la sirbotel въруюшде въ Хри
ста сына бож1я ближни между собою; кто слушаетъ у ч е т е
Исуса Христа и по немъ поступаетъ, тотъ ближнш его | 513.
torim eviUpsa takla i pernajina juupsa takla tarum nubit volipsaja
nem yojat an eslsal безъ вт>ры въ бога и крещешя вечной жизни
никто не наслъдуетъ | 514?. уаппеуо sorimla ulXal top torima evi
lipsa ijim-veret sagat челов'Ькъ бываетъ безсмертнымъ только
по върт. въ бога и добрымъ дъламъ (515. izagat-ulta verna torim
vei oytija ponsa во всемъ полагайся на власть божпо.
516. torima pojiksa ра lu oytel г najiiéa молись богу и упо
вай на него | 517. ретап-уо, потгпап faja nifi vorinna sosmim
jemin vir хрисшянинъ, помни святую кровъ за тебя пролгяиную | 518. pernajin-yo nemolti el'ta an tistal; no pojiksata nomisna
torim yoza joytilijil i najiUal хрисиянинъ ни отъ чего не унываетъ, но притекаетъ съ молитвою къ богу и уповаетъ | 519.
pernaja lofitotet tiilsalet jinkna. i jemin lilna крещаюнцеся отрождаются водою и духомъ | 520. yoj kas pirúammimna pernaja lofál,
sistama jil torim jeéidt met aj navirem кто крестится хоть въ ста
рости, будетъ чистъ передъ богомъ какъ младенецъ.
521. pernaja lo fáit ada pulan mij:sal lil-lavilta torim-levi съ
хрисэтянскимъ именемъ при крещенш дается и ангелъ храни
тель | 522. torim yot pojiksal tom jay sagat, madet vir sozimlet у an
vorna i tiim muul vorna церковь молитъ за тъхъ, кто проливаетъ
кровь за царя и отечество | 523. jemin-yot pojiksal torim-yotet
omdimodet olifipela церковь молитъ о создателяхъ храмовъ божшхъ | 524. jemin-yot (Ber. uúkii, torim-yot) mos-vanna jemina
verim церковь недавно освящена | 525. Osip jemin eri Marija
jos-kadlim iki us 1ОСИФЪ былъ обручникъ св. дт.вы Марш.
* 526. Jisus Xristos jogotta moía torim liramtipsa verilis jelli
(ulta ver) jastim jemin iket elta до пришествия 1ис Христа богъ
откровеше давалъ чрезъ пророковъ|527. katra jastantípsa torim
veres Avraam panna, a jilibot kits Jisus Xristos elta ветхш завЪтъ
сотворилъ господь съ Авраамомъ, а новый послалъ чрезъ Хисуса
Христа | 528. torim тй-ilbija voylűijis etltata luel veskata voltmodet богъ нисходилъ въ адъ, чтобы вывести праведпиковъ {
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529. torim poltmas yanneyo libija Uhn i sorimla Hl богъ вдунулъ
въ человека душу живую и безсмертную | 530. olin imi tííltim
olin уо yon-loy elta Евва сотворена изъ ребра Адамова.
531. torim In nomsela luel рот богъ вложилъ ему въ мысль f
532. torim. an uksimtas тй oytija vogolta богъ не возгнушался
сойти на землю | * 533. torim род Jisus Xristos terpits poloyna lakipsa, muneu opida terpitta senk mosl господь 1исусъ Xp. претерпт.лъ оилевате, намъ ли не сносить обидъ J о'РЖ.регпа oytija
ellas lu kazelna вознесся на крестъ волею 1535. evilipsa sidi lavilтап tájat met sem-poroy блюдите виру какъ зт>ницу ока.
536. evijipsa-sir kat-yos-jan пак elta id символъ вт.ры состоитъизъ 12 членовъ|537. ullet simis evijipsalodet, madet kutelna
kevilal evidlet есть изуверы, которые скоиятъ другъ друга | 538,
an-evilipsana jersimotet гопав kas kerlalet, ра soma izagat yuntsi
veskat evijipsa yoza kerlalet закоснелые хотя медленно обраща
ются, но непременно веЬ обратятся къ истинной православной
Btpf, | 539. tami yuuntelna тапет kajitta рир это мой давнишнш
"духовникъ | 540. Ы тип yoza top г arijita-yo онъ у насъ одинъ
пт,сенникъ|541. arita mosltipsa nifien malern metJuda не лобзате
тебъ дамъ какъ Туда.

Jegyzetek.
3. sz. A sirám (ломоть «darab, szelet») szót, mely csak itt
fordul elé, igazolja a vogul nräm : nan-sirciin «ein schnitt brod».
33. sogírsalan — lehet bár sogirtsalan helyett, mert Vologodszki többször kihagyta Its v. rtshől a t-t (pl. 226. kavirsen,
248. mugolsajim, 320. noúmilsa) ; szótárában az inf. alak sogirtta,
de csak ebből még nem következik egész bizonyosan sogirt- igető,
minthogy néha fölösen is írja a kettős U-t (pl. tugortta zárni, a
melynek tője csak tugor-: tugrim, tugrep, tugripsa).
45. tunal-tal tkp. «tavali tél»; v. ö. Ahlqvist szót. tunel tovi
«vergangenes frühjahr». Hunfalvy szót. (NyK. XI, 134) tungal alak
ban adta volt e szót, s ezt későbben (209. 1.) kiigazította tunjal-Yé,
(=ztunal, тунял); de hibásan fordítja az egész tunjaltal-t «tegnapi»val, mert azt sejti, hogy talán = tum-gadl-al, azaz 3. szem. birtokos-ragú.
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50. magad-yal (e h. -yadl) «B*iepa, tegnapi) : de megint a
magad is csak magadl helyett való, melynek teljesebb alakját a
molgadl «tegnap» őrizte meg ( = vog. mol-kqttl Bxiepa). A magad^aZ-ban tehát kétszer van meg a yadl (yatl) «nap» szó.
61. likmipsana h. ez volt írva: liktipsana, olyan alakú írott
T-vel, mely gyakran hasonló az írott M-hez. Másutt csak m-ea alak
fordul elé: likhipsa cjiy^aii (eset, alkalom), likim- v. likmi- igétől.
67. nim-yojat; többnyire nem-yojat; de Vol. szót. kiteszi
mind a két alakot (KTO : nimyojat, nemyojat).
80. sagattal: sagat az -l 8. birt. raggal.
90. moj-lankir jay nOT>3>KaHe, kísérők, kisérő nép (t. i. lako
dalmi, moj-). Különös itt a lankir szó, mely külömben «váll»-at
teszen; jóformán egy külön lankir-t kell fölvennünk, «menet (zug),
kiséret (gefolge)» jelentéssel; mert moj-lankir nyilván «hochzeitszug». Ezzel a yan-lankir yo «tanácsos, senatorw is magyarázható,
mint «fejedelem (yan) kiséretebeli (lankir) ember».
102. mosvanna (He^aBiio) nyilván összetétel: mos-vanna, mert
vanna magára is «közel» (térben, időben); a mos előszó alkalmasint
a mos- flkell» igéhez tartozó (kopott végű igenév) = moza (mozakem 270.sz.); így mos-vanna tkp. «kellő-közelben = igen közelbena
(időről: igen nem-régen, csak a minap).
141. 142. asnal BÓJ1H3H (közelben) Vologodszki szótárában
csak egyszer van kiírva, s a fölhozott két példamondatban csak
rövidítéssel (a.) kitéve. Föltűnő, hogy egyebütt nem fordul elé a
«közel» fogalom kitételére (van é3 lep mellett); egész alakja is
különös, mert -na ragos locativus kellene. így az asnal aligha
hiteles; eredhetett olvasóhibából (pl. lepna jrEima helyett).
148. tkp. «még fölkelni is erő ninc3»> = még fölkelésre sincs
erő; a ne£ (nes) «sogar, ,a,a}Ke» után álló ne egynek látszik azon
nem nyomatékosítóval, a mely tagadó mondatban a kérdő (illető
leg határozatlan) névmás elé járul {nem-yojat HHKTO, nemolti e h..
nem-molü HHITO).

158. no ^onaMi. «házak szerint» =kiki a maga házába; yotlal lakká mintegy «házaik körébe», szerte szóllyel való házaikba.
159. kadna mansu = pastixajiucb; pedig ebben a pa3T, nem
«ketté, szét», hanem «ide-oda, mindenüvé» ; jobban illenék lakká.
170. manta vis «menő lyuk» = npoxo^t (durchgang, passage).
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179. al-tagana p. — cMiuraiOTca, váltakoznak (t. i. lakóhelylyel, lakóhelyüket változtatják); szószerint «aZ-helyre» esegetnek.
Hunfalvy al-taga-t «közhely»-nek fordítja, az ol-t ugyanannak
vévén, a mi ebben van: al-yo paraszt (közember); pedig itt
nyilván «más, továbbvaló» értékű al-val van dolgunk, a mint jele
sen al-tagaja tuupsa «OT\a;áJieHÍe, távoztatás» mutatja meg. Eeguly osztják szójegyzékében eléfordúl al-tagan = vog. ela «előre,
tovább».
182. hciginot antom nevetői-való (ridiculum) nincs; nagin
CMÍIHHLIM; a Huni. (szót. 94.1.) fölhozta naymifi szót nem találom
Vol.-nál; Ahlq. nayin lácherlich.
1.84. jtrrid alimsa leesett a lábáról; tkp. «oldalra emeltetett)),*
v. ö. 234. jirna al mana.
185. pudlipta- CKBO3HTL, npoHamiiBaTb (átlyukasztani, elnyűni); v. ö. vog. put- «bökni, taszítani)).
211. nas (HHinT.) = nes (nez 148) ^aaie.
212. rukap csak itt fordul elé; értelme «roppant sok», de jó
formán csak átviteles alkalmazásnál fogva (így az or. nponacTt
is, mely tkp. «abgrund»); eredeti jelentését még sejtenünk sincs
módunkban.
222. jinkiltisa: vége -sa h. sa-nak volt írva; jinkilt-, meg
jinkna vi- (tkp. vízzel venni, elfoglalni) HaBO^HHTb, elárasztani. ^
223. s^z/i nita idna tkp. «szem-látó határban*) = in conspicuo.
237. neripsa MO30JIB, schwiele; tkp. Tpemc reibung, nerigétől.
245. yin-ne (Ahl. yin-ne) KHKHMOpa, gespenst; a yin jelzővel
lehet bár ugyanaz a yin, mely rossz betegséget jelent (pl. visin-yin
himlő, tkp. «lyukas yini> ; adj. yinin aussátzig (Máté, 10, 8).
250. jourasl KOCHTCH, átvitt értelemben: «görbén nóz».
252. He n^eTt BJ> npoub «gedeiht nicht, fruchtet nicht»>;
urtin — vurtm (Obd.) nojie3HbiH (Bér. Jurtán).
270. moza-kem nem felel meg szorosan az or. «CTOJILKO,
annyi»-nak, mert ez si-kem ; wo-za (tkp. mozá) mint a mos- «kelleni»
(mosl kell) igétől való névszó (v. ö. yal-tól yala halott) alkalmasan
«kellő»nek érthető, s így mozá-kem tkp. «kellő-nyi, kellő-njdre»,
azaz: «a mennyire kell » = derekasan (megpacskolta).
271. an-joytantipsa külömbség, pa3ffflu,a, tkp. unem-joytaniipsa«; ennek igéje joytant- mint &joyt- «venire» frequentativuma,
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reciprocumnak értve = «convenire» (v. ö. senkant- verekedni: senkütni; an-j. tehát tkp. «non-conventio».
272. yas nem «elég», a mintHunf. szót. adja, hanem «noiTH,
qyTf> He (majdnem, csaknem)»; Ahlqvistnál is találjuk (5. L, ere
deti mesében: yas '/almai majd meg nem hal).
281. silovat jim ver kérő szólás, mely szószerint ezt teszi:
«annyi (si-lovat) jót tégy»=sei so gut, cniuiaií MMJIOCTE. (SZÓ sze
r i n t : tégy kegyességet). E szóJás Ahlqvistnak eredeti textusaiban
is fordul elé : silovat jim vera, etalta manem noman «thue die gnade
(c,n,T.jiaií MHJiocTb), láss mich aufwárts ausgehen»; 12.1. silovat jim
vera, esla «thue die gnade, láss mich los» ; s silovat jim helyett
rövidebben sijamat-val (si-jamat «azt a jót») 14. 1. sija?nat verate,
panna tüvate «thuet die geíálligkeit, bringt ihn mit». Itt az orosz
szöveg szószerint így hangzik: «er entschuldigt sich immer, aber
er selbst entschuldigt niemals», s azt akarja mondani, hogy «ő
mindig szép szóval kór, de ő maga ilyen szép kérést soha el nem
fogadw. Ez értelmet még világosabban mintsem az orosz szöveg
fejezi ki az osztják, szószerint: «ő mindig ,annyi jót tégy' [szólás
sal] kér, de ő soha senkinek annyi jót nem teszen» — «ő mindig
szivességet kér, de ő maga soha senkinek nem tesz szívességet».
Mondatunk orosz szövegéhez ragaszkodva, Hun falvy hibásan ha
tározza meg a silovat értelmét «bűn»-nek (Biraa); de Ahlqvistot is
tévedésbe vitte az orosz «c^iuiaií MH.IOCTI>», hogy szótárában a
silovat-ot (meg sijamat-ot) «gnade, gefálligkeit» szókkal fordította.
282. anta yuu «nem hosszú (nem hosszúra, nem sokára)»
mást mond mint az or. Hept^KO (nem ritkán).
287. yolna enie «még», hiányzik Hunf. szótárában.
296. scikijak fecske (Ahlq.) = H. sakijak, sikijak (Volog.).
300. «te nekem urek-et nem adsz, kérsz» ; urek nem általáhan «határ, vég» (Hunf.), hanem «cpoKi>, termin, frist» ; a szó
maga is az oroszból való —. ypoK'L, szintén «termin, frist».
304. «lovat zabolával tégy-rá (pona) = «fölzabolázz lovat
(B3Hy3,naH)» ; szintilyen 367. övet jekanna pona; 419. luel kardina
ponsa; szakasztott ilyen szerkezet divatos a vogulban: vogK. per
nél punuyv kereszttel rá tenni vkit ( = keresztelni); v. ö. Ahlq. 7.1.
luel imina vilem «ich verhairate ihn» és vogB. pim neel vilem ((fia
mat megnősítem».
213.verilijish. a szótármásolatban verilips van; olvasó hiba.
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315. lilin-tak «2ÍMBHÖ, élő», tkp. «lelkes-tak» ; a tak itt még
nem a közönséges «IIJIOTHI>IM, KpliiiKiw (fest, stark)»> értelmével
szerepel, hanem a vogul tajl «voll, ganz»-nak felel meg; a Káltesmajt 10. szakaszában (Hunfalvy, Vogul föld és nép 147. 1.) talál
ható a lilin-tak mása: lilin-tajl «élő», mintegy «lelkes-tel», azaz
«lélekkel-való egész*. Szintígy magyarázható az osztják kitemtak
(Ahlq. 12. 1.), kitimtak (Vol.) «alle beide» (ebből: kiten-tak) =
akettővel való egész».
340. nil, helyesen nila, mint a ni- «videre» igének passivumbeli prses. 3. sing. alakja (videtnr — apparet); így (nila) adja külömbenVol. a szótár sorában a BH^HMO-t; v. ö. 414. sz. olakun nila.
342. séma pait- tkp. «szembe ejteni, szemre kapni* = meg
látni; v. ö. séma pit- «szembe esni*) = mutatkozni, világra jönni,
születni.
345. sidza, ^OTO.TÍJ, addig» ebből: sid-u£a (us határ); v. ö.
muj-uza «,a,OKOjrfc, meddigw.
349. riema- mint mom. képzős igető a Hit-, Hilt- «6pH3raTb,
spritzen» igéhez tartozik ; Ahl. rl- (prses. l.rllem) herausspritzen;
v. ö. vogB. rágvi «pluit», vit rdgi (Ópbi3raeTcn).
352. jogo itt nem a közönséges «vissza, zurücko, hanem kü
lönösen «haza» értelemmel van használva (v. ö. osztlrt. joy, surg.
jok «nach hause» Casir.én); az egész jogo moéa (bis nach hause)nak megfelel a vogB. ju mas (Vafcakum 10, szak. ju mas toko ti
alntita).
355. caaBa 6ory-nak mint sajátos szólás megfelel torim par,dis tkp, «isten parancsolta (úgy akarta)».
356. ar logset kinsa no% ul tkp. «a sok barátoknál feljebb
van»; kis eltérés az orosz szövegtől.
360. ves Hunf. szerint «folyóköze» volna; de Volog. csak az
orosz aaBOJioua mellett hozza föl, ez pedig a Dahl-féle nagy szótár
szerint: «noeMHHfi Jiyri> (elárasztott, víz alatt levő rét), noscHa
(alant fekvő rét), JTBCT. no^i. HaBOJiOKOü (árvizes berek)». E szerint
ves «rét», kül. ((árvizes rét (láp)» ; össze is vethető a vog. vanzi
(vogL. vanée) «pázsit» meg a zürj. veé «wiese». Hogy az ilyen
3aB0ji0Ka az utazónak nem igen kedves hely, kifejezi ez a másik
osztják neve : kul-taga, szószerint «ördög-hely».
364. jopansi ÜOJICTB (decke aua wolle, pelzwerk stb.; schlittendecke) = jobangi, jebángi filz Ahlqv.
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375. olinna, az orosz ellenében fölös szó : «elsőben, kezdet
ben*) (tehát jetna olinna kozdő estekor).
377. veret -partim sagat «a dolgok parancsolata szerint» (tette
ezt) = körülmények által indíttatott (oöcTOHTejiLCTBaMH sacTaBJieHT.)
ezt tenni.
378. muj-verta: lásd fent 136. 1. mola verta.
380. yarúaltta ,• a kettős íí-re nézve lásd a 33. számhoz való
jegyzetet; Ahlq. yarsallem, prses. 1. sing.
394. ajilta, az orosz ellenében fölös szó: sora muj ajilta
CKopo-JiH HecKopo (Me^JieHHo).
395. mejil-tarisa (Volog. szót. még így is: meil-tarasa cpfl^y;
Hunf. szót. meil-tarpasa, sajtóhiba) — «BT> pa^T., sorba, rendbe*;
ezt jóformán úgy kell érteni, hogy «sorba egymás mellé »> ; megvan
a vogulban is (csakhogy Reguly magyarázat nélkül hagyta): mailtars v. ük mail-tars.
397'. puslajit pela ^OATT.-JIH? még egy példája azon pela-n&k,
mely Máté 7, 16 fordul elő kérdőmondatban, s melyet Hunfalvy
«vájjon »-val értelmez. De meglehet, hogy voltaképen nem kérdő
szó ( = JIH), hanem a vogul pel «auch»-nak felel meg, mely gyak
ran az állítmány-igéhez is csatlakozik; így pl. a mi osztják mon
datunk ezt tenné: «melkt man die rentierkühe auch?»
404. togo jimsal «npiipacTaeTT>, wáchst an», tkp. «oá& jimsal»;
a csak itt eléforduló jimsa- ige tehát «nöni, crescerew; eredetére
nézve azt vélem, hogy jim-, melyhez meg refl. -éa járult, a ji- «venire és fieri (válni)» mom. -m-képzős származéka, mely a vog.
jemt-, jejmt- «fieri»-ben is megvan; sőt meglehet, hogy egészen a
vog. jemt-vel egyező jimt-hez járult a -éa (jimsa- e h.jimtsa-).
415. BOBce He ,no CMfexa, es ist gar nicht zum lachen; nay
pela uraltipsa antom «nevetés felé nincs figyelem (ügyvetés)»=
eszükbe sem jut a nevetés.
422. ara vita pa3oőpaTb; Máté 7, 6. ara maniita (Ahlq. ára
mantji- pa3Tep3aTb, szétszakítani, széttépni) : Vol. szót. ara pasHO.
Tartozhatik bár ez az ara az ár «sok»-hoz, tkp. ezt jelentvén:
«sokra, t. i. sok részrew.
426. yojat . . . visítsa; yojat-ról elmaradt a -na rag (instructivus értékkel): v. ö. 320. ankelnaúonmiltsa ; tehát így kell: yojatna
. . . vizitsa.
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428. #0 CHHeBHii;!. «bis zu blauen flecken» ; put-yuUna «üst
piszkossá (kormossá, feketére)».
430. lezmas: Volog. szót. lesmai, v. lesmii ro^HTca, lesmim
ro^HHÜ.

431. kum antom us; az or. He Mort> (non potui)-ból könnyen
kivehetjük bár a kum-nak e jelentését: «tehetség»,a melyet Hunf.
szót. ugyancsak e mondatból föl is vett. De az osztják szöveg nem
felel meg mindig teljes hűséggel az orosz értelemnek; s ezenkívül
a kum még egyszer fordul elé Volog. szótárában : kum an-matot
«kum~ot nem adó» = «óe30TCTyiiHeíi(unablássig, zudringlich)», sitt
inkább «béke»-vei látszik fölórőnek. Vagy pedig úgy értsük-e a
((kum nem-adást», hogy= «módot (szabad alkalmat) nem adni», a
mi már közelebb jár a «tehetség»-hez. Talán összevethető még a
vogB. köm «leicht, gut(vom befinden des kranken : kominu jemtsem
es ist mir leichter geworden».
434. sorni-yan rocy^apb: érdekes, hogy az osztjákban is
elékerül a vogulok sqrni-yqn-]&.
436. yoras «kép» szóval van itt az or. jiiiu,e «person» for
dítva, mely egyébként «facies, arcz»-ot jelent («arcz« : vens, vei).
458. tokinset: megvan ebben a tokitf «HanojiHflTbCfi, meg
telni*) igető, melynek Volog. szót. C3ak a causativumát (toknipta-,
Ber. teknipta- megtölteni, teletölt^ni) jegyezte föl; tokin-, tekin- =
tekan- «voll werden» Ahlq.; v. ö. Castrónnél teknem (Szurg. táknem
töknem) «eng», a mit «megtelt, teletömött))-nek (s így ((megszo
rult »-nak) kell értenünk.
462. &67.jezik torimije = o őosKe! Úgy sejtem, hogy ajeiik
szó nem csak puszta interjectio volt, a minek már Vologodszki
veszi, hanem az «isten»-nek jelzője,- melyet az osztjákok még pogánykori imádságokból tartottak meg. S csakugyan lehet & jetik a
jii (Ahlq. jiv,jig,ji
= vog. jáu e h. jág) «pater» szónak a szokott
-sik képzővel való diminutivuma; megjegyzendő, hogy torimije is
dim. alak. E mellett számba vehető, hogy egy vogul imádság is
tarom jáukve-nek szólítja az istent, ugyancsak a,jáu-nek diminutivumával.
478. pa-soynajuum ŐesyMHMÍí, cyMaiue^niiH (esztelen, őrült),
tkp. «más bőrbe jutott».
479. a mostantij- ra^aTb igén itt ((jövendölést (wahrsagen)»,
nem általában «gyanítást» kell értenünk.
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482. jukantlu (BMBimeMT.) : így írtam jukitlu helyett, mert a
Vol. szót. külömben a BMEHHTB, BMBHHTL, BMÉHeme szókat a jukant- igének alakjaival adja, s ezt hozza föl Ahlqvist is: jukantlem
«beimessen, anrechnen ; érben».
483. jimaltijü: föltűnő ez igének reflexív használata (jieÍIHTCH).

490 vera pit- tkp. «dologba esni», ezt is teszi: «bajba esni >
vád alá (bűnbe) esni, vétkessé válni».
495. vertje BectMa, igen, nagyon; —os-lil nem amúgy ((aján
dék)) (Hunf. szót.), hanem igen is «,ii;apT>, gabew, de csak a szorosabb
«geistesgabe (szellemi adomány, talent)» értelmében. A szó tkp.
«ész-lélek»; s innen ozin-lilin «^;apoBHTHH, begabt», de csakis
«geistig begabtw, nem «adakozó, freigebig», a m i t a ^apoEHTbiö
szintén jelent.
512. i-sirbodet ÓJIHIKHH Meat^y coöoio, tkp. «egy-rendüek» ;
i-sirba = i-sirpa nachbar (Ahlq.).
526. 527. megjegyzendő az el'ta- «től» használata az orosz
qpe3T> (által) ellenében; v. ö. «valaki-fó'Z küldeni (üzenni) vmit».
533. poloy «takony, nyál, köpedék» ; ugyanezt teszi polsin
is. Ahlqvist a poloy-oi «staub, kehricht, schmutz»-val fordítja, s
csak a polsin-n&k adja a «speichel, rotz» jelentést. De a poloy
részére is ezt igazolják: osztlrt. pala-/ speichel (Cast.) és a vog.
poloy, pqlqy « speichel und rotz».
S a j t ó h i b a : fent 164. lap, 20. szám, e h. pus-ubdet, olv.:
tus-ubdet.
BUDENZ JÓZSEF.

A NADOR-CODEX NYELVI SAJÁTSÁGAIRÓL.
Nyelvemlék-tanulmány.
Régi nyelvemlékeink közt kiváló helyet foglal el a Nádorcodex, melynek tüzetes vizsgálása — hangtani, szótani és mon
dattani szempontból, — képezi a jelen tanulmány tárgyát.
A Nádor-codexet teljes egészében Toldy Ferencz adta ki elő
ször 1857-ben kimerítő és alapos bevezetéssel, mely a codex törté
netével s egyéb mellékes mozzanatokkal ismertet meg bennünket.
E szerint codexünk eredetije 353 levélen van írva kerekbe át
menő újgót írással; Íratásának éve pedig 1508. — Tartalma:
a) tanítások az áldozásról; b) a bűnnek zsoldja: c) Krisztus
kínszenvedése; d) elmélkedés a világ állhatatlanságáról s a gono
szok veszedelméről; e) Mária siralma; f) legendák (szám szerint
kilencz; úgymint: sz. Eufrozina, Orsolya, Apalin, Hedvig, Ador
ján, Elek, Zsófia, egyiptomi Mária és Forseus püspök élete) ;
g) kisebb, vegyes tartalmú darabok s három ének. — A codexnek
ezen egyes darabjai azonban nem egy szerzőtől, vagy fordító
tól valók, hanem csak a leíró egy; e szerint az egyes részek nyel
vezet tekintetében többé-kevésbbé elütök egymástól, habár az
átírás következtében egyöntetűség van is bennük; szóval, mint
más codexünk, úgy ez is másolat; az eredetit pedig a másolók min
dig a maguk nyelvére s helyesírására tették át, s így — Volf György
helyes megjegyzése szerint (Ehrenf. cod. előszó, XXIV. 1.) —
voltaképen nem is annyira másolóknak, mint inkább átdolgozóknak nevezhetők.
A régi bibliafordítások korát bélyegző sajátságokat tüntetnek
fel kiváltképpen a passió, a világ állhatatlanságáról szóló rész,
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Mária siralma ; a legendák közül főleg szent Orsolya és Zsófia élete
s a codex végén levő három ének.
Általában véve codexünk a nyelvfejlődés régi fokán áll, sok
eredetibb nyelvalakot tartalmaz, szókészlete elég gazdag; érdekes
szóképzése, választékos szófüzése és kifejezésmódja, néhol szép
és hathatós inversiói, kerek mondatalkotása, s helyenkínt folyé
kony előadása egyik legbecsesebb nyelvemlékünkké teszik.
I. H a n g t a n i sajátságok.
A hangtani sajátsáságok tüzetes tárgyalása előtt szólnunk
kell codexünk h a n g j e l ö l é s é r ő l . E tekintetben a Nádor-codex
— sajnos! — nem oly tanulságos, mint több más, vele egykorú
codex is ; így különösen nem találjuk az e hangzó zártságának vagy
nyíltságának olyatén megjelölését, mint a minő a régibb Bécsi és
Münch. c-ben van; sőt az a és e hangzó hosszúsága sincs úgy s oly
esetekben megjelölve, mint pl. az Erdy, Jordánszky, Peer, Sándor
s egyéb codexekben. Ugyanis egy-két esetet kivéve, — melyeket
mindjárt látni fogunk, — a nevezett hangok hosszúságának meg
jelölése csak oly alakokban található (s ezekben is sokszor követ
kezetlenül), melyek jobbára semmiféle tanulságos adatot sem
nyújtanak. így a vér (sanguis) szót veer-nek írja codexünk a 10.
159. 178. 180.211.243. 261. 295.345. 537. lapokon; x ) ellen
ben egyszerűen ver-nek: 12. 14. 15. stb. 1. Vagy pl. a még kötő
szót meeg-nek írja a 4. 14. 26. 31. 40. 43. 73. 258. 304. 366. 370.
385.414.438.458.464.492.506.555.618.637.665. lapon. Egyéb
ily érdektelen hosszúságjelölések: laat 17. eel 19. kenzook 67. iool
69. (ellenben iol 65.) valooc 70. eeg (ardet) 78. kemenceeth 83. feel
(timet) 92. zool 93. koor 97. iooth 101. istenéét 102. meghallooc 129.
tőseer 156. megkeert 168. teeg 181. nepeer 194. adoot 218. maas 224.
naad 233. veveen 242. hyvattasseek 248. testéét 259. (testet u. o.)
zood 271. keseertek %94:.haaz 319. zool MO.terdeet 377. eletéét 400.
kenetnee 481. elurozzaac 497. aag 504. tavozneec 529. keer 533. tes
téét 588. keerz Q>30.kicinkeekQ7\.dicoseeg 690. Leginkább szereti
*) Megjegyzendő, hogy az adatokat mindig a codexnek ónnal való
új lapozása szerint idézzük; a Nyelvemléktárban megjelent codexek adatait
szintén a kisebb, illetőleg az eredeti lapszám szerint.
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codexünk az elbeszélő múlt idő képzőjét az á-t, illetőleg á-t így je-^
lölni; pl. halleec 87. hizelkodeek 149. jmadcozeec 177. be fedeek 209,
mondaa 231. kenzataad 287. stb.
Az ö és ü a hangokat rendszerint nem fejezi ki több betűvel,
hanem sajátságos jegyekkel; az első ugyanis alul egy jobbról balra
hajló éket kap, az ü pedig fölül ékezetet. Csak néhányszor fordul
elő a több nyelvemlékben szokásos jelölés : heiv %0. beuseg 29. heivseg 82.658. few 607. heu 647. nemitiemih 193. seminemS 242. tiztolendw 379. minemw 510. Egyébiránt akár röviden, akár hosszan
hangozzék is az ö vagy ü, hiányzik minden megkülönböztetés, mint
máscodexekben is (=o és ú).
A mássalhangzók kiírásában a betű-összetétel teljesen mel
lőzve van; a jés-hangokat (gy, ly, ny, ty) vonással (g, l', n, i) jelöli;
magát a j - t hol i-vel, hol i/-val írja, néha pedig meghagyja; a k-t
magas hangok előtt s a szók elején rendesen meghagyja, a szók
végén ellenben legtöbbnyire c-vel írja; i-t ír továbbá néha j helyett,
(pl. bőit 54. iővendoth 145.) s viszont (semmj 103 vetj 116.); y
is gyakran fordul elő i helyett (bynusőknec 118. zynenec 112. stb.).
Sűrűen használja továbbá codexünk a th-t, mely tudvalevő
leg a t hoszuságát jelenti. A HB-ben s a Königsb. töredékben nem
találunk th-t; a Bécsi s Münch.-codexek szintén nem használják,
kivéve néhol az ott szóban; az 1483 körülírt Góry c. is csak ritkán
használja, úgy hogy gyakoribb használatát a 16. század elejétől
keltezhetjük. A Nád. c. is legtöbbször az itt, ott szókat írja th-val
(eth 9. ith 30. 77. 10k 171. 229. 233. stb. — de egyszerű t-vei is ;
it 30. 82. 117.; oth 36. 63. 71. 82. 92. 103. stb.); továbbá a múlt
idő képzőjét, mint: igekozoth 56. megzoretoth 82. latoth 85. parancolth 88. veth 100. bantoth 131. adattatoth 132. stb. (Egyéb ese
tekről, midőn a th áll a mai egyszerű t helyén, alább a mással
hangzók hosszúságánál szólunk.) Több szót végre, mely g-n vagy
gy-n végződik, <?/£, illetőleg gyh-val ír; így nagh 5. 71. 84.164. 257.
296. 386. 432. 480. 526. 609. 639. (de: nag 6. 85.) megh 21. 25.
39. 168, 178. 214. 246. stb. stb. (de: meg 21. 22. 23. stb.) egh8$.
350. 484. 529. 539. 572. stb. (de: eg 82.) fogh (dens) 338. zeghez
im.fűgh 266. 270. 365. hogh 88. (hog u. o.) avacjh 37. octavaigh 9.
haborusagh 101. őroksegh 319. taghira 304. velagh 31.7. 401. 408.
409. m^veragh
629. 633. vagh (tu es) 383. kedegh 406. migh 583.
veghe 598. Igen valószínű, hogy a h legtöbb esetben az illető mással-
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hangzónak, mely előtte áll, hosszúságát jelöli; ily mássalhangzó
pótlónak tartja a h-t Simonyi is a HB-beli zumtuchel szóban (1.
Ma.gy. Nyelvőr IX, 105.); ugyanígy vélekedik Budenz is a «viszha»
szó fejtegetésében (1. MUgSz. 587. ].).
A codex írásmódját illetőleg említendő még az összetételek
leírása. Ebben igen következetlen codexünk; az összetett szókat
ugyanis majd összeírja, majd külön; az igekötőket hol egybeírja
az igével, hol nem; gyakran egybeírja a nóvutókat is a névszóval,
valamint a volna, vala segédigéket az igével; végre még az es ( = is)
szót írja össze az előtte álló szóval s a névelőt összeolvasztja ás
utána álló szóval.
Példák a szó-összeírásra: megne gőtressec 4. latasarolvalo 5.
meltanvalo 9. (meltan való 10.) eyégőket (névmás a főnévvel) 34.
elfelethethie (a kérdő é szócskát rendesen összeírja) 51. germőksegetőlfogvaöQ. (germőksegetol fogvau. o.) meg nem indithhatt'a 99. iotvolna 148. eggikvala 151. haddel 152. matolfogva 159. megnefőrtőznenec 216. ved/el 240. haatmegul 246. Jegyetekbe 255. meghacz fogatkozni 271. mondotvolna 321. kivala (quierat) 353. varosfele 378.
megvagon adván 509. siramnekil 541. azzonvala ez 541. nugomnekil
542. ereggel 564. mulecki ( = mulék ki) 601. megnem teríteni 692.—
Továbbá: bizonsagaboles 3. enemes l.űes 17. irasnakes 2'd.irases 26.
eztes 40. bőlces 43. labannes 51. zivebees hl.Janoses 69. ottes 104.
zőrnűsegethes 111. ithes 180. thees 199. ittes 207. tyes 296. stb. stb.
(De előfordul külön írva is; pl. koúbe es 91. 126. ezőm es 75.) ;
a névelőnek összeírása a következő névszóval nem pusztán történik,
hanem pótlónyujtással; mint: ammeg holt 13. ammennei3\. ammi
57. így még a 84. 101. 208. 239. 340. 378. 414. 431. 522.546.600.
613. 680. 700. stb. lapon.
A szó-különírásra nevezetesebb példák: meg ragac 5. ki ottetec 14. el eíiezőt 22. &<? io 22. folűlmula48. eg igéseg (simplicitas)53.
fel von 66. malom kőveth 66. veg vethes 77. leg incab 91.szo?'úűkeppen 93. iay vezic 108. 112. fog éicorgatas 108. bin tetei 117. be
iovendo 153. innep nap 166. coda tetei 223. neep elforditoo 226.
mind nayan 229. naad zal 234. men egek 291. ázzon népek 294.
ko toromba 315. madár hus 318. nap fen 340. fogadó haaz 380, isím imado 'ÁQ&.ferfiu ruha 4íl7.fog seres 489. ÍO^M a^as 511. &M£cen vetél 550. e keppen 557. (ekképpen 13. 32. 114. stb.) tói íarío
569. (tizttarto 57í.) halót viselő 598. persarom béli keral' 607. ar. . .
NYELVTUD. KOZLEMKNVEK. X V I I .
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nek zek 638. felemelése boron 681. (v. ö. mindencoron 79. zfdetesed coron 489, stb.) e coraig 381. estve coron 462. veterne coron 538.
tudna mint 684. (tudnamint 685.,)
A Nádor-codex egyébiránt a kiejtéshez méri a helyesírást,
mint rnás nyelvemlékeink is, s csak ritkán jut érvényre a szóelem
zés elve. így nevezetesen azt találjuk, hogy a szóképzésben és ra
gozásban összetalálkozó dj, tj, tsz stb. hangok összeolvadva, s egy
szerű hetükkel vannak jelölve; pl. monya 1. mutatta 9. erced 15. tuggad 38. tarcon SS.tecczic 114. tagacz 169. hacz 271. tekenc 339. zabadic 340. Judgacz 358. olcad 523. fucz 659. lacz 558. tisztié 700.
agyon 700. stb. Ily alakokat egész a XVII. sz. közepéig s még azon
túl is igen gyakran irtak a kiejtés elve szerint. Geleji Katona már
élesen kikel a «mongya, tuggya»-íéle helyesírás ellen, valamint
Tsétsi is (1. Corpus gramm. 295—8. és 668. 11.). Egyéb esetekről
a hasonulásnál lesz szó.
Ezek után áttérünk a Nádor-codex h a n g t a n i sajátságainak
részletes tárgyalására.
A) A magánhangzók változásai.
A nyelvbeli változások közt kiváló fontosságúak a magán
hangzók változásai, t. i. a hangzó-rövidülés, a magas és mély, a
zárt és nyilt hangok váltakozása, a hangenyésztós, B ellentéte a
hangbővülés. Mindezekre codexünk is többé-kevésbbé érdekes ada
tokat szolgáltat. Lássuk először az i d ő m é r t é k v á l t o z á s á t .
Följebb már említettük, hogy codexünk e tekintetben nem oly
tanulságos, mint több más nyelvemlékünk, különösen az Erdy és
és Jordánszky codex. A Nád. c-ben dee, zeegén, -vaal, -naak, szülee,
kezee, neveztee, lennee, kérjee, ellenéé, stb. ily féle érdekes hangzónyúj
tásokat nem találunk; az a és e hangzók hosszúságát gyakran meg
jelöli ugyan, de ez esetek, mint a már felsorolt példákból láthatni,
jobbára minden jelentőség nélkül valók. Van azonban mégis né
hány feltűnőbb magánhangzó-megnyújtás; mint: vagee (vagy-e)
43. 199. 220. 237. leél 77. 417. ioob 145. ees ( = is) 156. 536. 621.
678. ozveen 158. vagoc ee 161. akarodee 190. 278. veerz 197. teeztoc 206. hallodee 217. akariatokee 227. tudodee 238. miaa (miatt)
241. (M. o. mia), esee 303. 486. ezőkee 303. latodee 357. leannakee
3&Q.feeg 431. enees 440. vizőn bee 614. veeth (projicere) 635. thee
(te) 639. seert (sirt, sepulchrum) 315. 668. meeg mondván (megm.)
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676. — Mindezen hosszúságok könnyen megfejhetők. Csak a kérdő
é szócska hosszuságát nem tudom megmagyarázni, mertetymonja
ismeretlen előttem; de hogy eredetileg hosszúnak kellett lennie,
bizonyítják egyéb nyelvemlékeink, melyekben vegyesen, hosszan
is, röviden is fordul elő (így pl. a Winkl. c-ben éppen a passió
megfelelő helyein, a 147. 148. 168. 169. 180. 182. lapokon szintén
liosszan van meg), — már pedig a hangzóváltozások közt legkö
zönségesebb a magánhangzók megrövidülése, úgy hogy ily esetben
rendszerint a hosszú hangzót vehetjük eredetinek. [A kérdő é
szócska eredetibb jelentése Simonyi Zs. szerint (Nyelvőr IX, 394.):
ha, s ily föltétes kötőszó szerepében codexünkben is megtaláljuk;
így-: azért ha kever vagee, es alázatosságot kevanze, tahat gondoliadez cristusnackennat43. azért ha zivedbe szomorú vagee, gon
dolád . . . 47. es ha vetkőzötthee róla penitenciat tartót 131.] —
leel-re nézve 1. Budenz, MUgSz. 749. sz.; v. ö. jobb ajándékot
sohol nem lélek (RMKölf .1, 217.); sőt még manap is a szatmárvárosi nyelvjárásban (Nyelvőr IX, 264.); —ees (is) hosszúsága szin
tén magyarázható, mert az is a kapcsoló és kötőszóval egy eredetű,
e csak idő folytán vállalt el mindkettő külömböző functiót. Maros
széken ma is hosszan ejtik még az is-k: ott és rózsám ön lészék
a legéső (Nyőr, IX. 240. 1.); — uzveen, csak egyszer fordul elő;
rendesen «ozve»; a hosszú hangzós alak igazolja Budenz fölvé
telét, hogy az Ehrenf. cs Jord. cod.-ben előforduló ewzuen,ezwen-k
dszvén-nek kell olvasni (MUgSz. 861. 1.) — veerz dialektikus meg
nyújtás ; a 3. személyben ma is mondják pl. Bánffy-Hunyadon : meg
ver (Ny. IX, 21.); —feecj a lapp_páZ/i6'-ből érthető ; a/'egye t. i.régibb
felgye h. való (MUgSz. 500. 1.), pótló nyújtással (v. ö. négy és
finn neljá); — (viszön) bee: a bel (belső) alapszótól való teljesebb
alakú belé rövidülése; éppen viszön bee fordul elő a Nagyszombati
c-ben is : viszön bee 30. béé Peerc 88. bee töltwala Winkl. c. 142.;
bel alakban, mint a rövidülés folyamatának még előbbi stádiu
mában, megvan még az Ehrenf. c 86. Érdy c 115. Jord. c. 1. 66.
214. 1. A pécskai nyelvjárásban állandóan be (Ny. VII, 122.), a szatmárvárosi tájszólásban (Ny. IX, 264.) és Sztánában (Erdélyben, Ny.
IX, 502.) pedig manapság is még bé ; — (karhozattra) veeth szintígy
hosszú e-vel a Bécsi és Miinch. codexekben is, továbbá a Sándor
c 218. 1.; így még Heltai Gáspárnál s a nagyváradi disputatióhan. V. ö. «S fényt a késő századokra vét» Kölcsey (Zrínyi dalá13*
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ban), ma is Szatmáron (1. Ny. IX, 26i.); — thee (te) hosszú
hangzóját a tárgyragos tégedet fejti meg; — seer (sepulcrum) talán
a cseremisz sügar, cser M. siger alakokkal hozható össze (1. NyK.
VI, 433.) — meeg mondván szóban a meeg igekötő hosszúsága, —
tekintve, hogy e gyakori szócska így csak egyszer fordul elő codexünkben, — a másoló tollhibájának is tekinthető, de nem úgy értve,
mintha a hosszúság-jelölés csakugyan hiba volna; szintígy mégh
Peer. c. 80. meegh Sánd. c. 28.; a cser. möngö, lapp mange szerint
(MUgSz 633. 1.) ép úgy keletkezett a még, mint hág, jég : a vog,
kang-Jang, (oszt. jenk) ellenében. (Könnye Nándor Ny. VI, 108.
— kimutatja, hogy a meg hajdan lágy megy-nek is hangzott a
megi alakból fejlődve, melynek?' hangja palatizáló erejénél fogva
a g-t meglágyította.)
A Nádor-codexhosszúhangzósszavai még: aad 48.107. 328.
keen 69. 91. 179. 469. elveez (perit) 125. 3U.faath 146. 285. 344.
leeven 256. lool 564. neeg 690.694. heet 692. Ezeket ily alakban ma
is ejtik hosszan; de nyelvemlékeink szerint régibben egyéb alakok
ban is hosszan ejtették: Erdy c. aadneek, aadtam, aaggya (107);
Pesti Gáb. ev. 157. aadd (da mihi); Kun-Majsán ma is ággy-ot
mondanak a fölszólító módban (Ny. VIII, 470.), Debreczenben ácz
a 2. sz. (N}\ IX, 161.) ; négy, neegyed Erdy c. 7. 37.; hét, heeted
Erdy c. 61. és Sánd. c. 8., sőt még ma is: heted, hetedik a moldvai
csángóknál (Ny. IX, 451.). Végre lévén, löl szókban a teljesebb
leve- tőalak van összevonva.
H a n g z ó - c s e r e : a hangzó-magasság változása, nyilt és
zárt hangok váltakozása. — Erre is érdekes adatokat nyújt a Ná
dor-codex. — így mindenekelőtt sajátságos az otlés (öntés) szó
magas hangzója: ver otles 159. 213. 267. s egyebütt (csak néháuyszor: ártatlan veret ki ontani 217. mind ö verenec ki ontasaiglan
54.); mert az «öntés, ömlés» mintegy gyöngébb cselekvést jelent
a mélyhangú «ontás, omlás »-nál, mely nagyobb, erősebb munkát
fejez ki (v. ö. kavar és kever, gyúr ós gyíír, karom és köröm stb.);
egyébiránt más codexekben is gyakori az ötlés szó; — tahat (tehát)
szóban (35. 112. 208. 306. 464. stb. stb. 11.) az a az eredetibb
hangzó (1. MUgSz. 13. sz. ós Volf György bő fejtegetését Ny. III, 6.);
ma is tahát Debreczenben (Ny. IX, 162.); ellenben már az Ehrenf.codex tehát-ot ír (54. 1.) Peer c. 97. Kaz. c. 21. Tih. c. 25. szintén.
így. — Az <.ék deverbalis képzőt elrövidülve találjuk e szavak-
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b a n : ayandoc 10. 508. 695, 697. és ayandokozvan 633. (így írják a
Bécsi, Müncb., Góry, Czecb, Debr. codexek is); ellenben ajándék-ot
használ a Döbr., Jord. s Erdy e.; Pesti Gábor csak ajándok-ot ír,
Komjáthi mindkettőt vegyesen; ?maroc 636. haylac 665. zandoc
155, 404; de előfordul nomdec is 315. 1. — A 311. lapon gané
van ganaj helyett, mert a j előtt a mély a magas á-re szokott vál
tozni e a j ilyenkor néha el is marad (v. ö. taraj: taréj, taré : pa
raj : paréj, páré; kenjérhaj : héj ; kacaj Mstkónál (Ny. II. 119):
kacé, irnék: eredetibb *irnajk; m a i s mindkét alakban vegyesen
használatos; általánosabb a ganaj, de ganéj is van pl. a mezőtűri
•fi debreczeni nyelvjárásban (Ny. VIII, 443. és IX, 162.). — sohol
szóban (426. 582.1.) az első szótag zárté-je illeszkedett a második
fizótag mély hangzójához. (V. ö. Sohol Pannónia megvételé-ben i s :
28. s. soholt Kat. verses leg. 1764. s. sohult Szk. Horváth Andr.
{1. EMKölt. I, 209.); sohol még a Jord. c. 288. 1., sz. Bern. hymn.
215. s. Dávid Ferencznél (Ny. VI, 358.); Csikben sohujt, Három
széken sohult, Kereszturfiszéken suhujt (1. Kriza, Vadr. szót. 516.1.),
az őrségi tájszólásban suhun (Ny. VII, 322.)]. — Az ünnep szó itt
is már nem «idnap», hanem illeszkedve s hasonulva innep 149.
219. 299.488.534.1.; egyes vidékeken még ma is hallható «innap»
(Ny. IV, 93. IX, 432.); etymonját 1. MUgSz. 807. 1.
A -ség képző, a névutókból vált névragok (-nál, -nek, -vei
stb.), valamint -szer (szór) már csak illeszkedve fordulnak elő codexünkben [Ehrenf. c. még: zug&snalkyl 30. Bécsi c. magassego
13. 31. Münch. <?. h&vomzér 1 0 ' . — sőt még manap i s : háromszor
Ny. III, 180., másoddá IV, 235., sokszé Y, 27., másezer IX, 455
stb.] — kivéve ez egy esetet: malaztnec 28. 1.; de a 30. lapon
már malaztnak van.
Legáltalánosabb codexünk hangzócseréi közt, mondhatni:
dialektikus sajátsága a Nádor-codexnek, a zárt é helyett ö vocalis,
melyet ép úgy, s oly esetekben használ, mint a dunántúli délső
részeken, déli Alföldön s az udvarhelyi székelységben dívó nyelv
járás ; codexeink közül pedig különösen a Czech, Nagyszombati,
"Winkler, Sándor, Tihanyi s Kaz. c. Példák: engömet 1. igon 1.
megkőrnikózenec 1. iregoket 1. ekössegos 2. embor 2. kereztenőc
4. .erőttetők 6. emleközetőmre 6. verőmet 6. nektöc 6. idvőssegőmet 7. vezőm 7. zentsegös 9. allelőc 9. ezoketh 10. testőth 10.
mindőnbe 10. erdőmébe 11. hizőm 12. tezön 13. eződ 20. zöm
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23. mestőr 27. ielonti 30. zentoc 41. eletöth 32. kelőn 33. vetkozöt 40. vezitőc 41. nekőd 44. legőn 44. megzentőli 45. ielos 46.
kepöst 48. mehessőn 51. tegődet 51. esedöz 54. emlekőzől 60,
ezoknel 73. ezörzer 75. neveködic 78. rezőgőskődnek 90. kesergőtöc 9 1 . beteíesítőtte 101. stb. stb. — Azonban ebben sem egé
szen következetes codexünk, mert találunk ilyeneket: lezen 11.
28. 147. (lezon 18. 27. 56. stb.), len 47. 59. (lön 386.), teen 482.
(tőn 373. 503.), legén 58. (legön 59), tezen 144. 569. (tezön 13.
189.), vezen 417. (vezön 538.), megen 144. 249. 400. 537. 573.
(megön 84. 131. stb.), előzer 143. 231. 298. 435. 621. 645. (előzSr 573.), kőzenon, közenes 404. 443. (kőzőne 412.), ekesültetől 352. 504. (ekesül 488.), eresb 534- (erősb 7.), főiden 450. 536.
668. (földön 31. 257. 673.), zegenseg 76. 556. (zegőnkődniöc 5.),
pénteken 240. (pentőkőn 11.), geregül 265. (görög 643.), geng 601.
(gong 682. 683.), erdőg 76. 119. (Ördög 119.), zernü 156. 333.
(zörnü 64, 68. stb.), kilen 618. (külön 587.), erkelc 397. erkülc
687. (erkölc 309. 492.), künüseg 32. 42. 45. kinnebben 59. 75.
134. (kőnebben 38.), kenerül 352. 399. 625. künürül 292. (kőnőrül
356. 655. 662.), felil 292. felül 246. (fölül 48. 545. 616.), pispec
145. 188. 194. 220. (pispőc 208. 236. 459. 473. 616. 669.). —
Említhetők még: vin 85. 86. vün 617. (vőn 66. 397. 417. 486.
607. 673.), Ízetlen 47. (izotlen 39.), ieth (jött) 425. (külömben min
dig jo-), gütteni 148 (gőttene 481.), megverüsül 304. (megverősil
266.), megbizhüttec 95. (bizhőggenec 95.), ö elöttec 499. elöttöc
u. o.); ü 4. 5. 6 stb. (ő 4. 6. 11. 12. stb.).
Az o vocalis váltakozik más vocalissal vagy pedig o van
nyilt e helyén s egyéb hangzók helyén még a következő szókban:
kenv (liber) 113. más lapokon (: 1. 46. 64. 91. stb) o-vel; egyéb
nyelvemlékeinkben hol ö-vel, hol e-vel fordul elő | keíiv (lacrima)
172. 180., egyetlen-egyszer: könveket 451.1. A codex-irodalomban vegyesen használatos: kén hwllatwan Thewr. c. 286. hog en
kenweth hullathathnek Gyöngy, c. 68. a Bécsi c.-ban (27. 1.) s a
Nagyszom. c-ben (166. 1.): köny | hizőlkodo 123. 503. (így a Sánd.
c. 31. 1. is) | hetfen 146. Winkl. c. 138. 1: hetfeen, a székelységben
hetfiin (1. Kriza, Vadr. 502.) | ceterteken 156. így az Ehrenf. c. i s :
65. 1. ellenben : czőtőrtők Weszpr. c. 25. | kentes 203. (sz. Marg. él.
17.1. szintén így) \gezede\mei 243. és (/oehessőc 675; más codexekben is vegyesen; pl. aWinkl.c. egyazon lapján (13.1.) kétfélekép|
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cerdüles 262. Peer. c. 76. 1. szintén cerdölees | cbpeqes 282.
teroíges 301. cűpu 310. (Udvarhelyszéken i s : csüpü, 1. Kriza,
Vadr. 494.) ke^öno 373. | (megkeni 203.) | fertőztet 7. 216. 365.
413. stb.; a codex-irodalomban «förtőztet» és r>fertözteU, förtelm
és férteim egyaránt használatosak; ö-t használ pl. az Erdy c. 550.
Jord. c. 851. ellenben e-t a Bécsi c. 192. Mimen. 30. Ersekujv. c.
72. | betelés ( = bÖjtölés) 441. ellenben: bőit 54.408.].; u Münch. e.
46. ]. bőit — öt ír, a Bécsi, Winkl., Kaz. c. szintén ; az Ehrenf.
c. 26. 1. beyt, Jord. és Erdy c. szintén így; ma általánosan: böjt,
s csak némely vidéken: bejt (Ny. I. 316.), bíítöl (Ny, III, 89. IV,
323. IX, 266.) | eskóte ( = esketé) 461. | ermeíi ( = örmény) 501,
kegős, kegotlen 7. 351. 510. stb. kezet (sequitur) 533. ellenben:
követ 659. 1.; a' codexekben vegyest: igassag kewethé Kat. verses
leg. 1253. s. kőuetec Münch. c. 26. | fechjem 206. 659., ma is kétfélekép | tekelletős 555. 645. 687. (tJkell 165.) ; nyelvemlékeinkben
vegyesen: tekélletös Kaz. c. 41. teekeletes Erdy c. 269., ellenben :
tökelletes Münch. c. 121. | generkődes 27. 123. 328. 533 539. v. ö.
gyenerködes Nagysz. c. 30. gbnbrb Kaz. c. 41. | zonni 308. 446.
zontelen 72. 102. 129. zonetlen 54. 108. 223. 332. 538. zenic
398.; codexeinkben leggyakoribb a szőri- alak pl. a Bécsi, Münch.,
Debr., Góry, Winkl. codexben; Erdy c. 98. 1: zenetlen, Ers. e.
44. 1: szinetlen | tivisk 184. 233. 244. 264. 350. 365. 370. a Münch.
c. 68. 122. 1. ttíuis-t ír, Winkl. c. 220. 1. towis; Kriza, Vadr.
szótárában: tűs 521. l..| meghvrule (—örüle) 464. v. ö. erwlyek
Thewr. c. 42. ewrwlteeben Erdy c. 507. evrevlveen sz. Marg. él.
164. — Pesti G.-nál (XLII. m.): eril; Pannónia megvétélé-ben i s :
az zeep lónak eryltheben | veres 267. Winkl. c. 211. ]. vörös | «,í/iven
( = ötven) 407. alkalmasint tollhiba | igeket (igyöket helyett) 532.
kulcsén vetél 550. — A módhatározc-ragot is néhányszor o-vel írja
codexünk; így: hivőn 56. 58. bevon 57. kedveson 128. zepon 323 ;
így írj.i rendszerint a Tih. c. is, a debreczeni nyelvjárásban ma is
dívik (1. Ny. IX, 162.). Sajátságos a kesen( = későn) szó végső vocalisa [sz. Dom.él.78. 1. és Biró Mátyásnál is (EMKölt. II, 127.) és a
Peer c-ben: khésen (99. l.)j | rivid ( = rövid) 33. 59. 70. v.ö.rűuid
Münch. c. 99. rivid Nagy sz. c. 62. és Tih. c. 10. ma is a moldvai csán
góknál (Ny.IX,482.) | dsmer 132.481. esmér 110. 480. s még sokszor;
a codex irodalonmban az ismer, esmér és ösmer alakok vegyesen
használatosak pl. a Nagy sz. c. egyazon lapján : esmér és ismer
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29. Bécsi c. 171. 1. esmér, Erdy c. 11. 1. ismer; ma is mindhárom
alakban hallható j kezoc (készek) 68. tudvalevő, hogy a régi nyelv
ben a zárt vocalisok sűrűbben szerepeltek, mint most; számos pél
dát nyújt erre nézve az Ehrenf. c.; a «kezóc» szó végvocalisa is
ilyen eredetibb használatnak tekinthető\butu (betű v. bötü) 694.
ma is így a Székelységben (1. Kriza, Vadr. szót. 493.) \fekonnec 6i7.
v. ö. feküssnek Erdy c. 29. fekesnek Peer. c. 315. fekunnek Kaz.
c. 25. fekenni Bécsi. 42. \nuni ( = nyőní) 593.595. ma is hallható
széltiben : kendert nyűni) | meddu ( = meddő) 397. | ide ( = idő) 556.
v. ö. nem wolth ydedben Gyöngy, c. 2. ala t'a hog ideket megváltoz
tathasson es adattatnac ö kezébe ideiglen es idekiglen fel vdöiglen
Bécsi. c. 151. en idem . . . . tű idetec Münch. c. 173: emleit(= em
lőit) 595, 651. 1. alább. — Végre az ellátottságot jelentő ü képzőt
irja ó'-nek e szóban: zino 233. 266. 267. (zinű: 266. 1.); a kerezt, kerezien szókat soha sem irja ö-vel, holott a Thewr. c-ben
is, mely nem kedveli annyira e hangzócserét «kőröszt» van (285.
1.), igy a Tih. c. 76.1. is. [A «züle» 492. «teromte» 654. «verstörleyte» 67. s hasonló igenevekről 1. alább.]
Másik sajátsága a Nádor-codexnek a vocalis-cserét illetőleg,
hogy igen szereti az i-t ii helyet használni; úgy hogy oly alakokban,
melyek i és ü vocalissal egyaránt használatosak a codex-irodalomban, többnyire i-t ír codexünk. E hangzó-csere a következő szók
ben fordul elő: bidos 65. 80 96. bizhirttec 95 (de: búz 95. 1.) (sz.
Dom. él. 308. 1. bicles, Sánd. c. 40. 1. büdös) | bin 1. 4. 7. 13. 15.
21. 22. stb. mindig ez alakban; (így a Königsb. tör.-ben is, vala
mint a Czech, Tih. s legtöbb más codexekben: HB.-ben : bűn,
Bécsi c. 97. ós Münch. c. 47. szintén . bűn, Erdy c. 18. byn, Ehrenf.
c. 36. szintén: byn, de 67. beivn is, Winkl. c 121. bönos, bonod
és bynöd 122. Sánd. c. 39. bőn | ezist 2o9. 318. (de ezüst is 341. 600.
616. 617. Bécsi c. 97. ezüst, Jord. c 55. ezist. Tih. c. 28.
szintígy, Ehrenf. c. 70. e z e w s t ) | ^ 344. 379. és fug 365. 366. 485.
{Ehrenf. c. 65. és Érs. c. 485. szintén.: üg)\Jil 188. 190.201. 337.
689. 699. (Bécsi c. 202. fűi, Winkl. c. 162- föl.; későbba.«fil» lett
közönségessé, így írja a Czech c. 55. Erdy c. 16. Ehrenf. c. 74. sz.
Dom. ól. 252, Jord. c. 384. Thewr. c. 84.; a palócoknál ma is fii) |
fives 318. (fywet Érdy c. 17. Jord. c. 371. Virg. c. 4. sz. Dom. él.
m.jew Ehrenf. c. 29.) | gimolcs 41. 48. 50. 53. 146. 306. 403. 672.
stb. stb. (HB-ben még: gyimilcs, Bécsi c. 170 és Münch. c. 38. gi-
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niőlc, Érdy c. 578. gymölch, Tih. c. 63. gömölc) | gil 300.453. (Winkl.
c. megfelelő helyén 229. gbl; Batizinál szintígy EMKölt. II, 107.)
Tinódinál már: gyűl (u. o. III, 151.) | kivel 188. (Winkl. c. 162.
1. i s : hywel; Kemenesalján: hői Nyör, III, 88.) | meghivesit 639. (a
eodex-irodalomban általánosnak mondható) | idvosseg 7. 13. 54.
56. 107. 234. 452. 541. 665. 700. stb. stb. (más codexekben is leg
gyakoribb alak; de: űivözölt Münch. c. 99.) j ig 53. 240. 332, stb.
(Bécsi 171. űgnec, Gyöngy, c. 4. nagh igék; Kat. verses leg. 2997.
is. «míg az császár igyét járá», Istvánfi P. hist. reg. Volt.: «ónigyemet, most ezt is reája hagyom,» (u. o. II, 29.); ü az eredeti vocalis
(MügSz. 889. sz.) \H 299. 411. 422. 476. 488. 638. és ul
412. 485. 489. 490. 573. (a Winkl. c. megfelelő helyein is [a 229.
laptól kezdve] yl, Münch. c. 101. vlTetec) | ist 647. de: űst is 485. |
it 236. 251. ut 256. (Winkl. c-ben is kétfélekóp: vtes 191 és: myre
őtz 168. öt Batizinál (RMKölt. II, 77.), Tinódinál u. o. III. 186.1.)
s igen gyakran más, XVI. századbelieknél is) | ivolt 228. 236. 473.
596. 669, (Bécsi c. 171. Suolt owolt pedig Winkl. c. 192. és Sánd. c.37.
ivolt Münch, c. 93. Peer c. 13. sz. Marg. él. 154. Pesti G. XIII. m.;
evölt Péchy Ferencznél, (BMK. II. 7.)| kilőmb 10. 304. 318. 499.
616. 657. (külőmb Bécsi c. 301. kevlemb sz. Marg. él. 5. kyllomb
Kaz. c. 109. kylemb Érdy c. 83. kolomb. Sínd. c. 38. kilomb. Tih.
c. 72. külőmb Peer. c. 15.) | elsil'yet (elsülyedt) 517. 571. | siru 80.
és sűrű 86. (eredetibb alakjául *sujorú vehető fel MUgSz. 378.1.) j
zikkős ( = szűkös) 458. (szewkes Kat. v. leg. 1649. s.zűkős Münch.
e. 119.); zikseg 17. 79. 349. 403 532. és: zűkseg is 32. 58. (v. ö.
zvkseg Bécsi c. 79. zevkseg ós zűkseg, Ehrenf. c. 36. és 39. zykseeg Érdy c 85. zevkseg sz. Dom. él. 47.) | zil 161. 254. 345. 369.
400. 477." 523. 6Q1. 682. és zűl is 274. 278. 333. 484. 492. 551. (a
Königsb. tör.-ben : fiot sciulhessen, és : ana sciluttet, Münch. c. 64.
zületgt, Ehrenf. c. 89. züles, Érdy c. 45. Peer. c. 310. Winkl. c. 117.
zyl és zűl van Sánd. c. 31. 37. | ziv 6. 20. 39. 261. 354. zű 29. 313.
354. züv 354. (zvuét Bécsi c. 79. züuőket Miinch. c. 115. zywemeth Thewr. c. 288. zyw Érdy 82. zyuem Ehrenf. 92. zwv Peer
337. ziu Weszpr 23. zyw Winkl. c. 334. ma is hallható: szüv
Nyör, IV, 328. 332. szü IV, 366. X, 103. | ziz 54. 235. 261.
81. 306. 3427. 371. stb. stb. és egyetlen egyszer: zűz 456.
(zűz Münch. c. 108. zvz Ehrenf. 37. zyz Érdy 45. Tih. c. 32.
Sánd. c. 40. Kaz. c. 160. zuz sz. Marg. él. 92. ziz Peer c. 199. Czech c.
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c. 59. zwz Weszpr. c. 23. ziz Winkl. 335. züz. Sánd. c. 32.) | tikor 365,
ós: tűkor is 598: Ktör: tuker, Peer c. 335. thwkör; ellenben: tikor
Tih. 80. Góry 65. Czech 8. tiker Gyöngy. 13. sz Dom. ól. 12.
Thwr. e. 81. töker sz. Marg. él. 99. tőkor Kriza c. 24.) | iiz 100,
102. és: tűz 67. 128. 626. 639. 679. (tfti Bécsi c. 126. Münch. 26.
tözWinkl. c. 170. tyz Érdy c. 559. tyzzes Sánd. c. 38. tözes u.o.) (
kivil 199. is kivűl 506. (Kat. v. leg.-ban: kywől 3652. s, és: kywel
3922. s.) kozzil 410. rendesen kőzzél, pl. 82. 163. 228. 388. stb., holt
eleveuil ( — elevenül,-ként) 450. Végre a reflexív -ííl igeképzőt is
gyakran írja i-vel; mint: megrezogil 90. dicőil 166. mégfenösil
167. megverösil 266 345. 377. megverÍHÜ 281. binösil 286. eggesil 398. 541. sebesil 368. ekősil 331. 352. erősil 442. — de
másrészt /í-vel is: megverüsül 304. ekösül 378. 488. erősül 500.
628. elhidegül 20. 81. megmelegül 20. kemenűl 42. elrestlü 81.
rémül 144. megfezül 48. \8-L 696. megbetegül 250. sephesül 703.
stb. Más nyelvemlékeinkben is vegyesen használatos : verosvl Winkl..
c. 219. verősől Vitk. c. 102. ekősil Nagysz. c. 211.
Egyéb vocalis-cserók x) a következők : apástul 3. 158. 194.
465. 688. «apostol» is 535. (apastal Sánd. c. 17. Tih. c. 1. Kaz. c.
19., apostol Érdy c. 67.; ma i s : apástól Nyőr., X., 185.) | kevan
(kivan) 2. 24. 30. 37. stb. mindig így; (Bécsi és Münch. c. kevan,
így a Czech, Ehr., Nagysz., Tih. is; ma is a moldvai csángóknál
Nyőr., IX. 485. s egyebütt Nyőr, II. 472.; ellenben kywan Érdy
c. 171., a Weszpr. c-ben vegyesen: kíván és kéván 85.86. 1.1 keral
2. 177. 214. 312. 546. 626. stb. stb. 1. állandóan e-vel (keral Peer
c. 245., kiral Bécsi c. 14. Münch. 210. Kaz. 25. Tih. 57. Ehr. 224.
Érdy c. 37. Tinódi szintígy stb.) | ireg 1.45.143. 227. 286. stb. de :
irigy is 119. (Weszpr. c. 126. szintén: iregy; ma csaknem általá
nosan irigy, a pécskai nyelvjárásban azonban erigy is (Nyőr, VII.,
122.) | esmeg 3. 13. 86. 181. 200. 331. 403. 624. stb. stb., de ismeg
i s : 147. 174, 185. 433. 479. 486. (ma is a székelyeknél: esmég
Kriza, Vadr. szót. 498. 1. Nyőr, IV., 472. IX., 502.) | cristusnac 1.4.
27. 28. stb., másrészt: cristosnak 1. 2. 4. 12. 14. 16. stb. | velag 6.
16. 47, 65. 89. 97. 115. 161. stb., stb. Csak egyszer világ a 699.
(szintén velág van Winkl. c. 121. Nagysz. c. 30. Kaz. c. 25.; ma is
*) Értve ez általános nevezeten az esetleg megőrzött eredetibb ala
kokat is; pl. tekint a mai tekmt helyett.
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pl. az esztergomi nyelvjárásban Nyőr, IX. 540., a moldvai csán
góknál u. o. IX. 484. s egyebütt Nyőr, III. 277. IV. 138.; ellenben
már HB.-ben: világ; szintígy Erdy c. 97. Peer c. 85. Tih. c. 48.
Sánd. c. 31. s ezen i vocalis látszik eredetinek); vellamas (villfímlás) 506. | zalag (zálog) 9. 16. (a szlávban : zalóg) | alkolmas 28. 309.
383. 398. 440. (ugyanígy Jord. c. 712. Érdy c. 21. Weszpr. c. 1.
Peer c. 149. Tih. c. 79). | buzzu 32. 517. de boszszu is 80. 694.
(bozzosag Bécsi c. 25. Münch. c. 54. Ehr. c. 30. Jord. c. 150. sz.
Dom. él. 43. bozzw Erdy c. 98. bozusag Tih. c. 77.; m a i s buszú a
székelységben Kriza, Vadr. szót. 493., a moldvai csángóknál Nyőr,
IX, 483. és V, 192. s egyebütt | kesert 39. 174. 294. 661. 693. stb.
(keseertet Erdy c. 82. kéferced Münch. c. 115. kessert Sánd. c. 31.
kesert Tih. c. 63.) | heusag, hevolkodic 55. 341.409.691. s az evvel
egy tőből eredő heaba 57. 363. 500. és hean 569. Hb-ben is : heou,
e-vel még Bécsi c. 3. Jord. c. 416. Góry c. 61. Debr. c. 184; ellen
ben: byan és hyaba Münch. c. 50. hewolkodnya Winkl. c. 125. s
ugyané lapján : hywolkodo is) | ondogsag (undokság) 65, 71. 87.95.
és undogsag 94. 98. 112. 127. (vndoklat Bécsi c. 16. ondók Sánd.
c. 37.); hertelen 66. 195. 314. 359..435. 523. 568. (így Sánd. c. 39.
Thewr. c. 172. Erdy c. 17.; ma is a szlavóniai tájszólásban Nyőr,
Y. 63. s egyebütt; ellenben már Münch. c. 99. hirtelen) j iayvezic
(jajveszék) 67. 87. 108. 112. (Góry c-ben is 1. 66. 1.) | kego (kigyó)
67. 90. 128. 337. (szintígy Sánd. c. 37. Nagysz. 123., a Bécsi s
Müncheni c. is leggyakrabban kégyó-t ír, de 18. 1. kigo is fordul
elő; ma is kegyó van (Nyör, VII. 126. Nyőr, II. 376.) \feketűk (feke
ték) 67. 266. (a Winkl c. megfelelő helyén 211. 1. «feketo» van;
fekete eredetibb Jeteké alakból származik,melyben a ke diminutiv
képző; codexünk végső ü vocalisát úgy magyarázhatjuk, hogy az
eredetibb alakú *feteke (fetejke, fetőke) szóból szótagcserével lett:
fekető', feketií (v. ö. még alább «fetetíbbek») | mást (most) 70. 315.
380. 544. 560. 666. mastan 268. 289. 309. 320. 326. 332., d e :
mostan is egyszer 420. 1., (a-val a többi nyelvemlékekben is sűrűen
fordul elő ; mai nyelvben is Nyőr, V, 63. X. 190.) | guleseg (gyűlöl
ség) 74. 1. ejlenben guloseg 45. 1. (V. ö. gywlőseegh Winkl c. 352.,
pedig «odit» régen is gyűlöl s később gyílel volt) | zeled (szelíd) 27,
anglis (ánglus) 82. | cenal 82. 518. 537. 636. 668. ; («csenál» ma is
hallható Nyőr, III, 522. IV, 42.) | keen, kémia 5. 11. 54. 92. 113.
155. stb., stb. (más nyelvemlékeink is, a Góry c. kivételével, csak-
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nem általánosan a kén-t kasználják kín helyett, míg a HB.-ben
«kínzót viatvvl» van; a csagatájban is : kin) \ revas (rívás) 103. 669.
(v. ö. reuo orozlanoc Bécsi c. 281:, ellenben: ryuas Peer c. 104.);
dedergo (didergő) 109. | tekent 130. 203. 252. 386. 563. 627. 679.
stb. (amai «tekint» helyett a codexekben rendesen ezt találjuk;
így pl. teként Bécsi c. 87. thekeenthe Winkl. c. 121. sz. Dom. él.
77. tekenced Nagysz. c. 135. Czech. c. 55.) | verag 150. 319. 341.
578. 629. (verag Nagysz. c. 57. Tih. c. 33. Winkl. c. 247. sz. Dom.
él. 4. stb., ellenben: virág Ehr. c. 258. Gyöngy, c. 9. Thewr. c. 5.
Kriza c. 10.; az Erdy c. egyazon lapján (103.): iveeragh és wyrag;
ma is verág-ot mondanak az esztergomi nyelvjárásban Nyőr IX,
540.), a moldvai csángóknál u. o. 484. s egyebütt Nyőr, III, 230.) |
alnac (álnok) 155. 213. 229. 312. 413. és alnoc is: 156.467. (Bécsi
c. 228. 1. szintén: alnac, valamint BatizinálisEMK. II, 82.) | uroz
153. 213. 301. 497. (wrw Winkl. c. 142, orwsag szintén Winkl. c.
178.) | igenlő 155. és egenlő 567. (v. Ö. ygyenlő Erdy c. 8. Weszpr.
c. 27. Thewr. c. 228.; ma is az őrségi tájszólásban Nyőr, VII, 322.
s egyebütt Nyőr. IX, 502. X, 187.) | goyt (gyújt) 79. 128. | kyner
163. 165. 536. 665. 696. és ker'ur 6. 158. 536. 666. (kenyér van
Winkl. c. 146. 1. Peer c. 84. Ehr. 27., szintígy a Bécsi, Münch. s
Debr. c. i s ; ellenben: kinyer az Erdy, Jord. s más codexekben ; sz.
Dom. él.-ben egyazon lapon (308.): kenyér és kynyer; ma is több
helyen még kinyer-et mondanak Nyőr, II. 85. 378. IV. 329. IX.
447. 540.) | tyk (tyúk, tik) 169. 199. 201. 530. (tik Münch. c. 99. 1.
is ; ma is széltiben, kiválta Dunántúl) | noytozvan (nyújtózván) 180.
257. 405. (a Winkl. c. (160.1.) szintén : nyoytozwan a székelységben:
nyól, nyójt Kriza, Vadr. 510.1.}] vella 262. (Winkl. c. 208. 1. szintén ;
ma is széltiben) | kenc 275. 310. 335. 497. 611. (v. ö. kenő Münch.
c. 122. kencz Weszpr. c. 29. kench Tih. c. 15.; ma is hallható
Nyőr, I. 375. VIII. 231.); menna (manna) 283. (szintígy a Winkl c.
220. 1.); verrad 300., ma is hallható | kealtí7o. 229. 285.333. 487.
595. 694. stb. (ugyanígy Winkl. c. 157. kaialcanak Becsi c. 281.
kejajt Jord. c. 255. kayalt Góry c. 58. Ehr. c. 29. kyalt Vitk. c.
101.; ma i s : kealt Nyőr. II, 176.)| kyz (kész) 326. (Pannónia meg
vételé-ben : kewzyl, ugyanígy Kat. v. les, 490. s. ós Jord. c. 336. l.)|
ergalmassag 336. irgalmasság 664. 700. 1. (ergalmassag Winkl. c.
251. Tih. c. 18. irgalm. Thewr. c. 149. sz. Marg. él. 130.) | reazkodnak 339. (Winkl. c. 186. szintén: reád) | niha 347. 348. 370.
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596. és néha is i 348. 373. \tano (tanú) 36. 204.'206. 208. stb.
általános más codexekben is | onnaton 199. 417. 668. 699. ésonnetk
i s : 649. 665. (nyelvemlékeinkben általánosabb az első alak; így
pl. onnaton Münch. c, 74. 1. Peer c. 82. Winkl. c. 170. Nagysz. c.
183. onneton Kaz. c. 56. onnetan Kaz. c. 105.; ma is onnajt Nyőr,
V. 479.) | ioh (ovis) 474. és juh is 168. 1. (Münch. c-ben: ioh 101.
és iuh 30., ioh Winkl. c. 152); goria (gyertya) 526. (ma" is még
Nyőr, 11.477) | oztan (azután) 531. 1. ma is szélűben | ucodott
(ocsúdott) 593. 621. a székelyeknél is (Kriza. Vadr. szót. 521.) [
honnen 621. (1. alább a határozóknál); onzol 635. (onzollat Bécsi c.
16. Apor. c. 131. s másutt is gyakran a «preces» kifejezésére) |
honnat 659 (v. ö. onnaton; Valkai-nál is EMK. II. 274.1.) J az alta
(azóta) 666. (1. alább a mássalhangzói bővültséget) | usuras 673.
(latin: usura); penetence (poenitentia) 674. | halott (halott) 682.
(alkalmasint csak tollhiba; így a kencoth (kincset) is 310. 1., 497.
I. Jcencot, és kenceth) \ meglen (míglen) 685. (szintígy Peer c. 312.
Ehr. c. 2.; ellenben: míglen Műnch, c. 101.) | urvos (orvos) 703.
orvosság 27. 1. (nyelvemlékeinkben vegyest; a Bécsi, Münch. Debr.
Czech. c. urvos-t irnak; ellenben orvos, orvosol Thewr. c. 293.
Jord. c. 469.; ma i s : arasság Nyőr, III. 373. s a székelyföldön:
urusság, urus ember, marha urusos, dühiiurusos Kriza, Vadr. szót,
521.; «a szívemnek nagy a búja, te légy rózsám uru&lója* Vadró
zsák, 329. 1.) Ifeteübbek 337. | ymeg 193. (Baranyainál is imeg
EMK. II. 267.); Istvánfinál imeg ér ing vegyesen, u. o. 46. 47. 1.;.
ma is: «ing, üng,imegfiimeg» vegyesen) | haborosag 244. és háború
ság is 45. 46. 1.1 alozic 36. 71. 77. 308. 543. (Münch. c. SOl.alozon
és 99. 1. aluu van) | zikibe 239. ós zekiben 240. 241. 491. (amaz
alkalmasint csak tollhiba; más codexekben csak e-vel, pl. Bécsi c.
I I . Weszpr. c. 92. Peer c. 286. Debr. c. 194. Thewr c. 37.) | zerent
névutó állandóan á-vel (pl. 105. 231. 463. 694. stb., stb.); a «-ról,.
ről» ragot egyszer írja codexünkrel-nek, e szóban: eletokrel 408. 1.
(-rel más codexekben is előfordul hellyel-közzel, leggyakrabban a
Gyöngyösi c.-ben); nekil névutó is állandóan i-vel pl. 91. 146.
376. 431. 685. stb. (v. ö. vtnal kül Bécsi c. 281. faidalomnal kii,
nehézségnél kii Tih. c. 34. neköl Nagysz. c. 31. 1.) | addeg 13. 77.
367. 528., de gyakrabban addig 82. 105. 203. 567. 636. 657.
addiglan 582. 678. (a terminativ ragot rendszerint i-vel használja
codexünk; pl. ideiglen 115. 167. estig 186. napiglan 159. 216.
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míglen 262. hazíglan 157. horaiglan 173. eddigien 222. 377.
hetiglen 465. deliglen 534. eztendeiglen 583. 588. 594. 596. 684.
stb., de előfordul á-vel i s ; mint : eztendeg 54. 465. napeg 359.
403. 559.; V. ö. addeeg Corn. c. 323. manap i s : Nyőr II, 87. 1.
Ide számítható, — habár sem a tőt, sem a ragot nem érezzük
benne határozottan — : aleg (alig) 262. 305. 315. 320.361. a
,.pedig" kötőszó szintén kétfélekép használatos codexünkben;
leggyakrabban kedeg 5. 24. 8I. 132. 223. 352. stb. stb. kedeglen
338. 496. 515. 530.684, ellenben: kedig, kediglen 330. 336. 462.
582. 635. 644. | A következő 5 szóban: eth 9. (it, ith 30. 77. 95.
110. stb.); ede 6. 41. edestova 347. (ide 70. 1.), cl'en 7. 29. 112.
(tfen 82. 109. 318. 570. 632. stb.), eletén 2. 4. 36. 62. 112. 121.
(üeten 89. 96. 112. 238. 345. stb.) — az eredeti e vocalis van
megőrizve (mely még ma is fönmaradott a szlavóniai *s egyéb
nyelvjárásban dívó ett-hen Nyőr III, 336. IV, 419. V, 63. ;
t w á b b á : elyen Ny. II, 131. és élyetéii a csángó magyaroknál Ny.
IX, 485.) | haragosoc 1. alazatosoc 13S. baratosoc 224. yorsoc 661.
gorson 165. 185. ayetatoson 479. ez alakokban a régi zárt vocalis
maradt fönn (ma is még okoson a debreceni nyelvjárásban Nyőr
IX, 162. 1.) vigon Udvarhelyen Ny. X, 240) | az -úl reflexív képzőt
néha -óZ-nak irja codexünk, mint sok más nyelvemlék i s ; így pl.
megtanol 33. 170. 264. meghaboróla 236. megzorol 261 ; rende
sen azonbanul-v&l mint: tiztul 12. 13. 14. meguyiul 68. 79. tanul
205. megbolondul 324. elsokasul 468. stb. | sajátságos alak : arcél
(arcúi) 195. 197. 198. 236. 589. 618. 641. 650. (v. ö. archol
Gyöngy, c. 9. archwl Peer c. 318. arczwl Thewr. c. 114. arczwl
és arczul Winkl. c. 118. és 169. 1. arczwl Erdy c. 98. artzol Dávid
Fer. [Nyőr VI. 358.] arczul Batizi EMK. II. 63. es Tinódi u. o.
111, 191.; ellenbbn a Czech c. rendesen úgy használja, mint a
Nád. c , t. i. arcél, mely nem egyéb, mint lativ-féle határozó s
régibb arcídá-ból való M. U. Sz. 815. sz.; ilyen kopott alaknak
kell tekintenünk az Ehrenf. c. 61. lapján lévő tarsel szót is [eyakortabb tarsel vele vizyuala: ducebat pro socio], melyet Szarvas
Gábor a «Ferencz legendá»-ról irt tanulmányában Nyőr I. k.
«segitő ragnak» [-val, -vei] tartott.) j A névmások közül az 6 és
otet kevés kivétellel (4. 6. 11. 12. s még néhányszor) mindig u és
utet; továbbá uk 69. 592. uket 123. (ma is ü a debr. nyelvj.-ban
Nyőr IX. 205., űtet u. o. és IX. 266.) it őt Nyőr III. 465. itet IX.
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540. iket III, 279. üköt III, 33.) | a «mi, ti» névmások vegyesen
mu, hl (12. 90. 240. 345. 351. 407. 419. stb.) és mi, ti (14. 22.
123. 181. 269. stb.) alakban fordulnak elő | mene, menezőr,
ménével 4. 10. 13. 2 6 . 4 1 . 47. 96. 100. 112. 114. 366. 408. 651.
stb. mini 190. (ez utóbbi alakot használja rendesen a Bod, Tih.,
Gyöngy., Debr., s Thewr. c. is, bár az utóbbiban 83. 1.: menee is
(van, melynek végső hosszú vocalisa nem feltűnő, ha tudjuk, hogy
«menee mennyi»-nek utófelóben a nyáj szó rejlik; Csik megyében:
menye szilva van a fán (Nyőr, VIII. 380); anne (annyi) 48. 70. 96.
114. 336. 348. 373. 493. 534. 541. és anniszor 651. enne (ennyi)
96. 310. 354. 594. 648. (ma is : menne, anne, enne a moldvai csán
góknál Nyőr, IX, 485; a cod-ir.-ban is csaknem általános, jólle
het már a HB-ben : amenyi milosztbenw van | unommaga 16. 23.
28. stb, stb ; ellenben önmaga 417. 423. onnon 530. | olatan 21. (ma
már olyatén, de a codexekben az előbbi használatos) | nimicoron
253. nikic «.némelyek» 545., rendesen : nekic [nékik] 152. 260. 581.
588. stb. {nekic van a Winkl. c. 166. és Kaz. c. 94) | mend 481.
(rendesen mind 1. 29. 31. 50. 62. stb; ma is menden a csángóknál
Ny. IX. 484. és sok egyéb codexünkben | nemi 345. rendesen nemé
9. 34. 122. 313. 510. stb. | a mértéket jelentő nyi képző mindig
ne-vel (így: 99. makzőmne, 171. hagíttasne); v. ö. anne, menne,
enneJ.Yégve az igeragozásnak jelentő módbeli többes alakjai,
úgyszintén a névragozásbeliek is: «onk, -önk, -jok, -jök» az újabb
«-unk, -ünk, -jífk, -j/í.k» alakokkal szemben (mint általában régi
nyelv emlékeinkben, sőt még ma is némely vidéken; pl. «tuggyok»
őrségi Nyör, VII. 272. «a bort még nem ittok» Ny. IV. 39.
«igyőnk» Ny. V. 10.) — Megemlítjük még, hogy a nyír igét felhangúan használja codexünk (ki niri el hayamat,... nirne 410. 1.),
mint ma is tájszólásilag: hirk&nyirés, s Sz. Marg. él. 49. nyre,
nyry.
Magánhangzók eltűnése és megmaradása.
Vocalis-tűnést találunk a következő szókban : soksag 451.
507. 531. 617. 629. 635. 656. (ellenben: sokassag 190. 233. 242.
v. ö. alább vigasag és vigsag) ; hyntoket (bűnötöket) 243. pohart
(poharat) 530. lielt (helyett) 157. 482. (ma is mondjuk: helyt
állani); annazzon (Anna asszony) 684. (mint ma i s : gaz
dasszony); gabnat 531. de a nominativusban még gabona 532.
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(szláv gobino-hól); eztendeg (esztendeig) 54. 465. Érdy c. 665. 1.
szintén : eztendeegh ; az ig terminativ- rag eredetileg áíy-nek hang
zott s így esztende-ég-böl könnyen válhatott esztendég; eerth
(érett, inaturus) 687. talán csak tollhiba, (mert ámbár ma is
mondjuk: megért-e az a l m a , — de: «ért alma» nem hallható);
végre a középfok képzőjét codexünk gyakran a rövidebb tőhöz
teszi, különösen az s-vógti mellékneveknél; így: gonozb 3. erösb
7. hatalmasb 18. stb, s a mai alom, -elem képzőt -alm, -elm-nek
írja: zerelm 310. hátaim 329. stb (1. alább a szóképzésnél.)
Nagyobb már azon szók száma, a melyekben codexünk ere
detibb teljesebb alakokat tartott fönn: vigasag 31. 130. 350. 368.
stb. (egyszer: vigsag 461. 1., a víga tőről 1. MUgSz. 615 sz.)
ayetatos 479. 529. 533. 541. stb. (egyszer: aythatossag 683. egye
bütt uajojtatos, ajétatos» pl. Tih. c. 32. Nagysz. c. 57.); úiigozic
539. 544. 584. 626. stb. alozie 36. 71. 77. 308. 543. (de alvék is
aluvék h. 570.) tűkőrőm 598. zegelet (szöglet) 458. menekozo
(menyegző) 472. miért (mert, quia) 5. 69. 78. 104. 116. 119. 145.
166. 371. 380. 420. 448. 466. 485. 609. 675. (Sokkal gyakrabban:
«mert».) Továbbá ez idegen szók: zereda 147. 150. 154. (a szláv
sredaból; szintígy Ehr. c. 26. Winkl. c. 139. és Bethlen Gábornál
is: Nyőr, X, 180; ellenben: zerda Érdy c. 20. Weszpr. c. 29. ma
s hallható szereda Nyőr, IX. 163.) 432. I. 316. kalastrom 417. és
clastrom o33.claustrom 534. (lat.claustrum); Ambiirus (ma: Ambrus,
lat. Ambrosius 200. 210.); istap (német: stáb) 594. — Megjegy
zendő cornica (krónika) 82. 608. J.
Ide tartozik végre az igető, illetőleg modustő vógvocalisának megmaradása ilyenekben: le zallottam 17. mondottad 7.
mondotta 145. mondottam 449. zolaz 238. 358. mon</ad 235.
340. 356. 407. erced 23. tuggad 38. 431. 450. 509. 644. gondolád
43. 47. 310. veged 182. 228. 524. fogad (fogjad) 242. nezyed 266.
téged 188. 274. 449. mutassad 197. lássad 219. 266. 551. 560. 564.
fogaggad 275. haggad 279. 306. 371.409. 449. öleled es vigaztalad 279. őriztessed 301. zenvegged 349. bocassad 3. 181.228.
522, vessed 363. elbaggadot 387. igeryed 409. hozzad 411. viged
435. 530. ozyad 530. aggad 592. 659. temessed 668. tekenczed
679. zeressed 675. haycad 699. stb. Csak ritkán: ved (vedd,
vegyed) 65. 69. 166. 240. 530. 579. ted 165. mond meg 334. 555.
halgasd 274. és egyetlen — egyszer: nem tudde (tudod-e) h o g . . . .
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643. (V. ö. az menorszagban az szentök tudde myth eznek Sánd.
c. 2., míg a 7. 1. már: tudode).
II. A mássalhangzók változásai.
A mássalhangzók változásai közt legközönségesebb a rokon
hangok cseréje, mely már hangszervezetünk alkotásánál fogva is
természetszerű. Némely esetekben egyes nyelvalakok hangteste
törvényszerű fejlődés folyamában változik; másszor csak a kiejtési
kényelem idézi elő a változást. — Codexünk adatai a következők :
cazdag 19. 89. 297. 314. stb. stb. (más codexekben is gyakori) ;
undog (undok) 112. undogsag 65. 71. 87. 95. 127. stb. (Bécsi c.
16. és Sánd. c. 37. undok) ,- galoc (gyalog) 252. és galog 464. L
(Bécsi c. 23. galog); földic (ig) 292; hidec (hideg) 199. és hideg 21.
1. az említett négy szóban mutatkozó k : g változás csak a másoló
tollhibája j| orrhangú ajakhang orrhangú foghang helyén: movet
nevet) 126. 2 1 5 . 224. stb. (a codexekben közönséges a «mevet»
alak, a mely eredetibb i s : MUgSz. 425. Sz.); tálam (talán) 441.
591.651. (találom-hől keletkezett Nyőr X, 165.) || lágy foghang
lágy ajakhang helyén: pagimentom (pavimentum) 582. (Bécsi c. 48.
szintén: pagimentom, Peer c. 8. padimenthorn) || a következő szó
kat: sido (zsidó) 14. 143, 150. stb. (orosz: zidov Nyőr X, 221.);
sak (zsák) 516. 582. solga (zsoldja) 64. soltar (zsoltár) 1. 54. 543.
tőseer (tőzsér) 156. 252. valószínűleg 2«<?-vel ejtették a régiek is,
bár e hangra nézve helyesírásuk igen ingatag. — A foghangok
egyéb váltakozásai: állandóan kerezt'en (christianus. v. ö. Sebes
tyén: Sebastianus); ma tudvalevőleg a protestánsok élnek e
régente általános szóalakkal, mig a katholikusok ((keresztényeké ; |j
néma foghang a mai folyékony foghang helyett: zazto (zászló) 266.
Toldy F. a tollhibák közé sorolja (1. Nád. c. bevez. 16. pedig a
zászló szláv kölcsönvétel (zastava) ; több más codexben is í-vel
(pl. zaztoya Erdy c. 59. ellenben már: zászló Ers. c. 68. Peer c.
113.) || kukcl'a (csuklya) 435. a lat. cucullus-ból; Szkár. Horváth
Andrásnál is : «nékik kuklyából varrnak idvöfféget» BMK. II. 165.
1.) ;fetetibbek (feketébbek) 337. (fekete-nek feteké az eredeti alakja,
mely mellett codexünk ez adata is bizonyít; a mi a «fetetibbek»
második í-jét illeti, v. ö. cselőke és cselöte, szunyák és szunyáta
Nagysz. c. 216. is:feteti fekete | veterne 478. 538. 543. és vecserne
527. (a kettőt nem szabad összetévesztenünk, mert külömböző a
NYELYTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVII.
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jelentésük: vétenie, veternenec ideien, veterne coron hóra matutina,
ellenben: vecerne vespera 1. Mátyás Flór., Magy. Nyelvtud. 2. füz.
10. 1.) | cicorgatas (csikorgatás) 103. 108. d e : fogoc cikorgatvan
474. 1. (Bécsi c. 218. 1. cikorgat, ugyanígy Münch. c. 89. — Több
szó c^-vel van irva cs helyett (mely hang leírása más codexekben
is ingatag), de azért cs-t ejtettek ilyenkor a régiek is; codexünkben: tanalcz 148. (tanac 144. 297. 364. stb. Lukacz 153. 154.
(Lukas) 180.); kencz 319. (kenő 275, 310. 329. stb. tarcz 665.,
tekenczed 679.; viszont más szókban meg cs van ez helyett; pl.
piáé 600. (pijacz 665). lánc 338. (újszl. lanec), apacca 426.
477, 479. (szláv: opatica), uca 385. 640. (szl. ulica), kemence
639. és kemencze u. o., orca 206. 271. 428. 615. stb. (orcza 340.
388. 401. 634.) stb. | mengorgo 515. 1. («mennykő» értelemben
Bécsi c. 74. szintén #-vel: Jelénénec zozatoc zaigasoc és mengorgéséc; egyébiránt nem kell éppen mássalhangzó-cserének vennünk,
mert «gÖrög» (görgő) amúgy is «rollen»; jelentésére nézve v. ö. mai:
^mennydörgős mennykő*; \iege (jegye) 35. csak tollhiba. 40. iege ||
elhadni (elhagy—) 105. 273. 398. 496. | csak nem mindig hel van
codexünkben (pl. 65. 86 144.178. 265. stb, stb), néhányszor hel': 299.
376. 417. 427. 1. | mind naian (mindnyájan) 229. | megbizonit 3.
11. 12. 14. 23. stb, de: bizonit is 19. 25. 34. 58. 112. stb | mene
(mennyi) 4. 10. 11. 12. stb, stb. anne 46. 70. 74. 96. stb. enne 96.
330. 539. 648. stb. (már a HB.-ben : menyi) \ törvén 14. \ fen, fenősul 22. 167. 309. 365. senvedec (senyvedek) 96. genetseg 65. és
genette (genyedtté) 120. nisd (nyisd) 557. 558. hitvan 580. sarkán
67. (Bécsi c. 320. 1. sarkán), baran 157, és baran 229. 384. pogan
224. barson 235. (Weszpr. c. szintén 95.) || A kiejtés szerint írja
codexünk j helyett gy-, ty-nek jegyeivel ezeket: nugodgatoc 185.
kerdged 196. tagadga 200. vong 273. engedged 633. fedgem 659.
akaratba 2. haznalatt'a 6. tiztitt'a 12. megbizonitt'a 12. stb., stb; ||
monga 1. 6. 15. aggá 2. tuggac 3. gondolanga 48. bizhoggenek
95. zenveggek 101. feggetőkbe 255. beföggem 305. zomzeggat
545. stb. stb. || ép így a kiejtés szerint ny-nek írja az-összetalál
kozó n+j hangokat; pl. kenna 9. 81. 104. 251. stb., valamint
c.s-nek a t + s hangokat; így: erced 23. 42. 55. taré 250, zabadic
340. 500. erösic 648. stb. (de : zentseg 6. 7. 10. 16. 19.stb,ymadsag
398. és ymadcag 180.440.547.); cz-t ir t + sz vagyd + sz helyett;
pl. tecczic 114. tagacz 169. halgacz 358. lacz 558. fucz 659. stb.
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Végre az a s s i m i l a t i ó r a is érdekes példákat nyújt a
Nádor-codex, még pedig legnagyobb számban a következő mással
hangzóhoz való teljes hasonulásra (1. Simonyi Zs. «A mássalh.
has.» NyK. XIV. 70—93.)
T e l j e s h a s o n u l á s : gonossag 1. nehesseg 9 9 . 2 8 9 . 5 1 7 .
kesseg 183. 184. igassag 312. egesség 490. mazzor 3. ünömmaga
3. 104. 490. stb. halárra (halálra) 16. 242. 247. meghanni (hagyni)
212. elhanni 567. 698. possől (persely) 215. hittam (hívtam) 488.
naddeligh (nagy délig) 543. zenvetted 564. effel (éjfél) 571. megtutta 585. farrattatoc 589. tennöm magadat 596. fogattoc 624.
679. 693. tunnya (tudnia) 683. daykalkottanac 684. munkalottal
411. vattoc (vagytok) 6. 255. 644. atta (adta) 50. 505. munkalkottoc
6. generkottet 27. elzenvetteti 45. elkeserottel 47. elfelettec 65.
ellankattanac 81. honnem (hogy nem) 2. 54. 92. stb. — Teljes
hasonulás van még a névelőben, mint: addizno 2. assar 2.
ammegfezitöc 3. abbinbe 4. azzent 5. alleloc 9. 13. 39. attestbe
19. aggonoszt 23. attüzet 25. ammennei 31. 54. stb. stb. (de haso
nulás nélkül i s : az soltar 1. az szent 1. 6. 12. az méltatlan 3. 6.
az megfezeites 4. az iővendö 9. az kereztfan 11. az sido 14. az
kozikclac 42. az pocol 64. az zomorusag 76. az corda 168. az
zelence 215. az heg 247. az ziz 250. az vitezöc 295. az tiztöletos 408. az zeretet 429. stb; sőt z nélkül i s : a méltatlan 3. a
eristus 4. a bin 4. stb.); végre még e szóban: otteni 232.
H a s o n u l á s k e m ó n y ü l ó s s e l van a következő szókban:
íelethesse 51. faractatoth (faragt-)299. zenvethhet 354. marathath
380. athhat 409. vicsag (vígság) 499. zalathatna 570. le faractatha 649.
H a s o n u l á s l á g y u l á s s a l : űnommagogba 3. malazdba
16. lelogbe 26. ümmagogba 36. navalyaiogba 51. testögbe 81. cornicaiogba 82. gomrogba 90. ezögbelöl 117. 128. zeretedbe 130.
ezogbol 134. zógdosenec 123. kebzotte (képzetté), 153. dolgogba
324. ezöngbe 366. feltogbe 545. örűltőgbe 545.
H a n g s z e r v i k ö z e l e d é s : istembe 19. ömbenne 167.
bodogtalamb 211. Istembe 268. diztelembnec 272. kyetlemben
283. kö toromba 315. ektelemb 353. mindombe 381. 618. isteni
ben 415. 432. 438. 610. toromban 493. — E mellett számba kell
vennünk a hasonulásnak még végbe nem mentét, ilyenekben:
hoziam 6. (de : hozzam 379.), hoziad 273. (de: hozzad 355.), hoziaia
14*
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16. (de: hozzaia 14.), hozta 43. (de: hozza 246.), hozianc 25. (de;
hozzanc 16.), hoziatoc 41. hoziaioc 21. (de: hozzaioc 467.); hasonulatlanúl még: 1.2. 10. 12. 17. 20. stb. hasonulva: 109. 110,
225. 233. 241. 349. stb. (V. ö. Öhozia Münch. c. 66. hoziad Winkl.
c. 258. Göm. c. 75. stb, — hozzad Nagysz. c. 80. Tih. c. 92. sz.
Marg. él. 24. stb.) | ezkeppen 545. rendesen: ekképpen 13. 15. 32.
37. stb. eznec 455. rendesen: ennek 331. 497. stb. | A -val, -vei
ragot rendszerint már pótló nyújtással használja codexünk, de
' néhányszor előfordul e nélkül is; mint: tanitvanimval 157. azokval 178. ketelvel (kötéllel) 260. isopval 287. caladval 309.
ertelmvel 323. kikvel 332. testokvel 334. foghval 338. imadsagokval 398. golcval 559. emleymvel 595. kikvel 609. (ma is a mold
vai csángóknál, palócoknál s a csiki székely nyelvjárásban; pl.
rózsámval Nyőr, I. 327. késvei II. 224.), harmatval (III. 240.), papval (IV. 557.), szegvei (IX. 504.), kikvel (X. 93, 1. még Kriza,
Vadr. 557.1.) | nem történt továbbá pótlónyujtás az ig-ragozásnak
azon alakjaiban, melyekben tőbeli sziszegő z, sz foghang j íny
hanggal találkozik össze; így pl. magarazya 3. izya 6. vezyoc 12.
megotalmaza 64. ymadkoz'atoc 171. ostoroz'ac 233. hizyoc 343.
oltozyel 409. őrizzen 416. lakozyal 419. emlekoz'el 446. feledkozyel
452. kencezyetoc 497. aldoz'al 505. ozyad 530. meg coronazya 614.
hasadozyon 636. igekozietok 688. atkozyon 700. esedozyel 703. s ha
sonlókban (v. ö. akaziatoc Bécsi c. 40. otalmazyon Erdy-c. 452.
atkoziad Jord.-c. 170. esedozyel Czech-c. 79. ostorozya sz. Marg.
él. 96. stb.).
Hangeltűnés.
M á s s a l h a n g z ó enyészett el a Nádor-cod. következő sza
vaiban: kőn, ken (könyv) 46. 64. 495., de kenv i s : 113. konv-ben
95. 101. 143. 1. (legtöbb codex könyv-et ír) J kezerit (kényszerít)
7. 32. 213. 571. ketelenit 149. 241. (más cod.-ben készerejt, késze
lejt, készereht fordul elő legtöbbnyire; de a Bécsi-c. 245. 1. kenzereitettec, Münch. c. 21. 1. kenzereitend; (fejtegetését 1. Lukács
Lörincztöl: Nyőr, IX. 545. 1.) | igen e h. ingyen: ez eletén embor
istent igen sem esmérte; így még: 330. 510. 673. | gűlőseg (gyű
lölség) 40. 74. 207. (Winkl.-c. 352. gywloseegh, Münch. 159,
gűlőseg; a lat. «ódium» kifejezésére szolgál, ámbár az «odit» ré
gente gyűlöl (pl. Münch. c. 183.) s később gyílel volt; míg a gyűl-
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höttség, gyülhözés rabies-t jelentett, 1. RMK. I, 349.) | zandk (száj
nak) 42. olyforma rövidülés, mint fának (eredetibb *fájnak h.,
MUgSz. 481. ].); ma is általánosan : szám, szád ; de : száját (codexünkben i s : zaad 353. 1.) | bodog (boldog) mindig így (pl. 43.
133. 342. stb.) | el amelkodic (álmélkodik) 68. 76. 108. 452.
Nagysz. c. 210. amelcodasoc, Erdy 665. szintén : el ameelkodanak,
(v. ö. MUgSz. 804.) | harmicz (harmincz) 150. 209. 374. stb. (Ehr.-c.
224. harmyc, Winkl. 177. harmicz, Sánd. 32. haarmicz, — ellen
ben : harminc Bécsi 311. Erdy 103. ; ma is harmicz egyes vidéke
ken (Nyőr, IX. 542. X. 186.) | nutvan (nyújtván) 259. (Peer.-c.
64. i s : nwthwan, de 67. noyta; codexünk más helyein (180. 257.
405.): noytoz \ gutenenec (gyűjt-) 310. gotöttel 319. (ellenben : gűytottem 329. 1.) | imma (immár) 353.; a 329. lapon: immár ( = í m e
már) | fődre 377. (földre 388.) | megotoze (-öntözé) 361. 588.
kiottetni 232. öt- és önt-: oloznie Nagysz.-c. 166. ky otteek Winkl.
122. os (önts) Kríza-c. 74. és: entelhnee entotteek Erdy-c. 665.;
ma is «ötvös» (Erdy-c. 665. ewtlnves)\ayanvan (ajánlván) 405. és:
ayanlvan 433. (nl-\e\ írja a Bécsi-c. 321. Nagysz. 166. is | betelés
(bőjtölés) 441. és bőit is 54. 588. (Münch. c. 46. bőit, Ehr.-c. 26.
beytfew, Erdy-c. 103. beyth mas hoo; ma is bűt Nyőr, III, 89.,
bűtől Ny. IX, 266.) | cenat (csinált) 535. (cenalt 518.) | lappag
(lappang) 476. | megdűhutt (-dühödött 510. (Góry-c. 12. 13. szin
tén így; Bogáti i s : dihöt had, dühöt herczeg RMK. I, 327.); a
diihütt alak talán *diihov igétől származik, de az is lehet, hogy öszszerántott alak dühödött-ből, mint a következők : karhoztak (kár
hozottak) 92. 100. 333. 662. atkoztac (-zottak) 100. | venhot (vén
hedett) 609. Batizinál nvénkUt* (RMK. II, 113.); valószínű, hogy
ebből lett codexünk vénhött alakja | ríel 690. de: nelv 5. 495. 508. |
zí 42. zű 29. 313. 354. de ziv is 6. 20. 261. 354. (Czech-c. 76.
Winkl. 250. Érdy 82. Ehr.-c. 92. sziv-et irnak, Bécsi c. 79. Münch.
106. zuv-et) | zőrnue (szörnyűvé) 120. 1. hamua (hamuvá) 506.
semmié (semmivé) 506. (szintén «semmié» fordul elő Bécsi c. 87.
Sánd.-c. 37. Batizinál, Horváth Andrásnál, Kákonyinál, RMK. II,
101. 207. 294. 1.; Münch. c. \l%hazaia, Szkár. Horv. Andr. apálczájá RMK. II, 204.); külömben a «-vá, -vé» ragot rendesen hasz
nálja codexünk; mint: idegonne 74. mergeve 90. kénkővé 95. zurocca 95. stb. | összerántott alakok: fúttal (futottál) 555. futtám
557. vettenec (vetettének) 89. bocattac (-ották) 485. iuttanac (-otta-
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nak) 685; ily összevont alakok még ma is használatosak egyes
vidékeken; vettem (vetettem) Nyör, I, 372. 422. juttak (jutottak)
I. 374. megüttem (-ütöttem) I. 378. ütte II. 475. megköttö (-kötötte)
III. 425. kötték IV. 469. itt (ivott) V. 229. elvettünk (-vetettünk)
VI. 474. süttem fűttern X. 22.; Kereszturfiszéken: juttam, futtám,
bocsáttam (Kriza, Vadr. 555.).
Végül még azon szókat állítjuk össze, a melyek m á s s a l 
h a n g z ó k n á l f o g v a a mainál b ő v e b b alakot tüntetnek föl,
illetőleg eredetibb teljesebb alakot őriztek meg :
eggesseg, eggesil 12. 31. 272. 501. stb. (v. ö.MUgSz. 837. sz.);
(a Peer-c. 116. Erdy-c. 100. más hangfejlődéssel: égy, eegy eeggyeseivl; Bécsi c. 69. s Münch. c. 113. eggik, Winkl.-c. 115. eggeseivl,
Sánd.-c. 9. 18. eggyk, a ((Pannónia megvételéi)-ben is: mynd
eggyessek; Pázmánynál, Sylvesternél rendesen így | eiendik (éendik)
17. eredetibb «évendik»-ből | labannes (lábán is) 51. zűlottenn 51.
(de u. o. kezén [kezén] is); ma is még tájszólásilag: fődönn Nyör,
III. 90., utonn III, 318. \kisseb 69.82. 251. — Sánd.-c. 22. kysseeb,
Weszpr.-c. 95. kissebseg \ kozzul Űzze 70. 151. 228. 320. 413. stb.
stb. s egyszer kSzzSt 629. 1. (de: kozot 112. 165. 195. 242. stb. a
finn: keske (MUgSz. 67. sz.) szerint közzé, közzül az eredeti alak,
mely más codexekben is általános; ma már csak ritkán, leginkább
költőknél található (pl. Aranynál: Vissza se megy többé Deli szü
zek közzé — Zács KI.) | hóra 102. 173. stb., de ora is 640.; e szót
a Bécsi s Münch. codexek mindig idő-Yel helyettesítik; a Döbr.-c.
már felváltva idő-t és hora-t használ, mint a Nádor-codex; a Peer-c.
már csak óra-i ir | hostya 681. 695. latin hostia-ból | utanna 144.,
v. ö. lábánn j tanalcz 148. 286. 457. 460., gyakrabban tanac 144.
148. 297. 364. 438. 568. 609. 615. 616. 691. (codexeinkben ve
gyest : Bécsi c. 79. Münch. 63. Ehr. 146. Winkl. 228. sz. Dom. él.
21. tanálcs-ot írnak, míg a Weszpr. c. 27. Thewr. 62. Erdy 665.
tanács-ot) \ megtőkell, tokelletes 165. 289. 687. (ellenben: eltökél
555. 1.); v. ö. a tájejtésileg ma is hosszan hangzó ndobáll, ugrálh
s hasonlókat; képzésére nézve Simonyi Zs. azt tartja (Nyör V,
392. 1.), hogy a tév- ige származéka, s eredetibb alakja: tévékéi,
tévkél\kőnv (lacrima) 172. 180. 304. stb. (ellenben: fconhullatas
29. 102. 103. 108. 359.) (Bécsi c. 27. Nagysz. 166. Thewr. 286.
köny-et írnak; míg az Ehr.-c. 35. Gyöngy.-c. 68. könyv-et) \ tivisk
(tövis) 184. 233. 244. 248. stb. (Münch. c. m.tűuis, Winkl.-c.220.

A NÁDOR-CODEX NYELVE.

215

iowis)) | hozyab (hosszabb) 178. eredetibb alak, v. ö. MUgSz.
142. sz.) | zarrazt 203. (eredetibb sB gr-, sour-alakból, MUgSz.
280. sz.); a Münch. c-ben is : megkerolitec a' tengert, es a' zarrazt
56. 1. | zepplősít 427. (de : zeplotelen 566.1.); aKönigsb. tör.-ben:
sceplev, Erdy-e. 339. zepló, a Peer-c.-ben pedig: zeplőtelen (137.
145.) és : zepplótelen (3.) | zikkos (szűkös) 458. (Kat. v. leg. 1649. s.
zeivkes, Münch. c. 119. zukos, mégis a hosszú mássalhangzó]ú alak
az eredetibb, v. ö. finn soukka MUgSz. 327. sz.) | tel'essűles 472.
(a teljes-beli s nomen possessoris képző ugor alakja -ks, mely -js
alakon át fejlődve mind a consonans, mind a vocalis megnyújtá
sára igen alkalmas ; ez utóbbi történt pl. a Peer-c. leikés (66. 1.),
seelés (szeles 70. 1.) szavaiban, továbbá Sánd.-c. nedwees (9. ].),
hazaas (31. 1., ugyanitt «hazass» is) szavaiban | szintígy erőssen
248. 448. zorossan 250. nomossen 539. | illetic (ületik) 476. űdlj
(üli) 489. (mindkét alak a «sacer, sanctus» jelentésű id v. üd szó
tól való denominativum, MUgSz. 883. sz.) | terdeppolven 512. 543.
és: térdepelvén 515. (a Peer-c. 198. 1. szintén, de más hangfejlő
déssel: térdepelvén; Munkácsi B. ezen igét az «állapik, csillapo
dik, ülepszik»-féle momentán képzések közé sorolja Nyőr IX, 347.,
míg Budenz régibb magyar ízata szerint [NyKözl. IV, 140.] a
térdepel ige így elemzendő: térde-pe-l, melynek középső pe szó
tagja nem volna egyéb, mint a «fej» szó (finn pad); bármelyik
magyarázatot fogadjuk el, a p hosszúságát bajos megfejteni) |
sonha (soha) 540. (rendesen soha, mint: 67. 68. 70. 77. 78. stb.);
Bécsi c. 37. s egyéb nyelvemlékekben is | bolcu (búcsú) 575.
(Ehr.-c. 39. bolczo, Jord.-c. 770. bulezu, Peer-c. 99. bolchw, sz.Dom.
él. 60. el bvlchvztatvan, Kaz.-c. 116. m á r : el bucozek | neveiért (ne
véért) 638. a birtokosrag j van benne megőrizve ; neve ugyanis ere
detibb neveje h. való, melynek j-je nem assimilatio folytán tűnt el,
hanem úgy, hogy a magánhangzós tőhöz járulván, a végvocalisba
beleolvadt (neveje: neve : neve); ezen beleolvadt j-nek világos
nyoma van az teleti, ítéletit -féle alakokban | hyhles (ihlés) 692.
(de: yhle 149. v. ö. Peer-c. 45. ihles, Ehr.-c. 106. yhl) \ farrad (fá
rad) 11. 68. 109. 233. 589. így a Bécsi c. 37. Münch. c. 174.
Nagysz, c. 28. Gyöngy.-c. 8. sz. Dom. él. 128.; ellenben fárad
Ehr.-c. 81. Érdy-c. 11. Peer.c. 93. Sánd.-c. 18.
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S z ó t a n i sajátságok.
I. Jelentéstan.
A) Teljesen kihalt, alakilag vagy jelentésre nézve elavult s egyéb
figyelemre méltó szók. 1 )

ábráz:
Vala zent Adoryan igön zep abrazu 563. ( = szláv
obraz: Nyőr II, 534 ; Sylvesternél «abráz» és «ábraz» váltakozik;
a codexek közül a Döbr.-c. 272. Készt. 140. Ers. 359. sz. Dom.
él. 229. Ehr.-o. 125. Yirg, 146. Winkl. 283. Gyöngy. 20. abraz-t
irnak; ellenben abrazat Erdy-c. 44. Kriza 52. Az ábráz szó a régi
nyelvben igeképpen is fordul elő, pl. Telegdy Préd. 214. 1. «mely
azután ábráztatott és elevenedett volna meg.»
akaratos
: hog ha házasságra acaratos volna 570. ^ h a j 
landó» ; ma éppen ellenkezőleg «makacs, nem hajlandó», pl. az
én uram akaratos egy mokány. Népdal.)
áldomás:
elkülde engöm te hozzad az apát hog oda iöy,
és áldomást veeg 411. azért elevenül meg, és vr istennec [tégy]
áldomást 653. térdre eseec ő labanac előtte, Kerven ütet hog ó
rea áldomást vethne 660. (áldomás szó a régi nyelvben leggyakrab
ban wáldás, benedietio» értelemben fordul elő, mint codexünkben
is; jelentett ezenfelül még «collatio-t i s E h r . c . 75. l.és «áldozat»-ot
[sacrificium, oblatioj; pl. tégetéc áldomásokat bvnért Bécsi c. 98.
Codexünk 653. szintígy, meg 622.: iöttem aldozatoth adnom
istennec.)
alit, alajt,
alejt:
azt alitooc hog az ö ipa ieth volna
425. aleytvan hog ezöckel megengeztelne az 6 leaíiat 499. (így
még 435. 474. 557. 672. 687.; nyelvemlékeinkben alojt, alajt,
alejt, álét, alít «putare, arbitraria jelentéssel; Kriza szerint (Vadr.
491. 1.) alitt «vól, sejt» ma is a székelyeknél).
alhot:
Maria von eg fonth nardosban alkototh (készített)
nómös kenetofch 151. alkossatoc nekőnc ennonc 156. (így még
157. 158. 300.)
x

) Megjegyzendő, hogy ezen rovat alatt elsorolt azon szók, melyek
képzés tekintetében érdekesebbek, a szóképzés tárgyalásánál még elő fog
nak kerülni.
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állaprii:
allapanac a földi keraíoc, es feyedelmec égbe
gűlekozenec eristus ellen (astiterunt reges terrae, et principes
convenerunt in unum, Psalm. 2.) 214. es allapec Adrianos cazarnae eleibe 638. (v. ö. Münch. c. 124. allapuan hatmegol o lábai
nál, Bécsi c. 37. bemenuén allapéc Ö orcaia élőt).
állat:
ez oltári zentsegbe neg állat vagon Tudnamint,
test, veer, lelőc, es istenség 10. nem vala sem kési (kése) avag va
lami állat (instrumentum) kivel neki coporsoth avag seert cenalt
volna 668. mikor a pap az igét elvégezi nem alhat kynernek alhattya (dum sacerdos verba finit, nil de pane remanebit (696.
(«substantia» s «ens» jelentésben még 29. 99. 234. 291. stb.;
mindőn io allatnac ize 29. velagi állat 291. emböri állat 234. 272.
542. 544. 640. octalan allatoc 334. stb. Az Ehr.-c.-ben «status,
res, persona, matéria» jelentéssel is megvan (1. Szarvas tanulmá
nyát : Nyőr, I.)
ámul:
keserűsége ziuet által iára, es el amula (elalélt) 631.
V. ö. MügSz. 734. 1.
ápol, meg ápol: Judas megkőzelítte hog űtet megapolna
(ut eum exoscularetur) 187. zentsegos zaad ennekom adót soc
apolgatasokat 353. (így még 370. 453. 664., de a «csókol» is elő
fordul: 302.444. 549. 596.
ártandó:
kevanuan az vezedelmessegoket es artandokat
•(ártalmas dolgokat) keresvén 107. (v. ö. ártandó allatok Peer. c.
255.)

asszonyállat,

asszonyiállat:

241. 254. 347. 459.

stb. (e mellett azonban az asszony is gyakran előkerül; a 651. 1.
m é g : soc bozzukat zenvettem ez azzonembor miat).
bátorkodik:
O kemensegÖ3 kereztfa Mith tőttel, bizon
nagra batorkottal (vetemedtél) ur eristost te reád elterittven 356.
békél:
legottan véve űtet Ölébe a főidőn ilven hol vele
bekelicvala (Toldy szerint: hozzá simulva érint) 302. lábait békél
vén ugmond . . . 303. ő zent feyet betacargata, es hozza bekelkődven a coporsoba helhezteteec 373. az Ő labokath mind megmossa
vala, es oztan megbekelgetiuala 531. (A «hozzá békéli, kezéhez
békélb) egész a XVII. századig gyakori kifejezés; pl. Batizinál:
Nem szabad senkinek kezéhez békélni; Szkár. Horváth Andr.-nál :
Szu-öttö tokéhoz fejenként békélkedtünk BMK. II. 111. 185. De
nyelvemlékeinkben sem ritka «simul, érint,» jelentésben; pl.
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labokhoz bekelkoggek Góry c. 34. tahat neki lábához bekelkedik
vala Virg. c. 40. Zenthseghes zaad ky énnekem adott sok apolgathasokath ees bekelkedesewketh Winkl. c. 87. Ez utóbbi mon
dat egészen így a Nád c. 353. is. — A «kezéhez békéli» kifejezést
Arany is használja: Buda hal. X).
bír, megbír:
Ki nerhetne nekőm azt, Hog en ilen
emborhez birnam 570. (az Ers. c. megfelelő helyén embernek; a
Leg. Aur.-ban : quis mihi prsestare poterit, ut coniungar tali viro);
Arábiát, Alexandriát es egyptom földet mind meg bira 607. (Toldy
«meghódítá» szóval magyarázza)
bírtcubik:
azért ha allelöknec miatta a test nem birfcatic
[vagyis: ha a lélek nem győzi meg a testet], legottan megbolon
dultadé 324. az okosság nem birtatic . . . az igassag el alozic, a
bolc meg bolondul ez mastani időben 308. (V. ö. mynemő chalarsaggal byrtatyk ez wylagh Peer. c. 81).
bizlaltatih:
oth kedeg a feyedemtol, es a köz barátok
tól megbizlaltateec 399. o anna erősítvén bizlala vala, m o n d v a . . .
632. (értelme «confortari;» Ehr. c. 53. myndenesteul foguan byzlaltattatott ystenben (totus confortatus in dominó).
bizOTiy : bizon velagossaga nincen (a pokol tüzének) 80.
bizon penitencia tartó embőr nem megon abba (a pokolba) 131.
(így még 384. 506. 681. 695. «igaz, verus»)
megbizonyítás:
kezde hasogatni neki azzent Palnac
mondásat, miképpen a háborúság bekesegőt zerez, A bekeseg
kedeg megbizonitast 437. (jelentése: megigazulást, justificatio).
bocsát:
a levelet kezéből ki veue, Kit legottan neki
bocata [ada], es el olvastata mind az soksagu nep eloth 593.
csodál:
codaloc azon, hog embor mindon terőmtőtt alla
toknál okossagosb volna 106. codalnac vala neki mondhatatlan
zepsegen 474. Ne acaryatoc codalni ezőn 629. codalkodvan
mongacvala; így 217. is). (V. ö. Bécsi c. 32. igen cudalkodac 6
zepseget; Müneh. c. 166. elmene cudalkoduan ónon benne;
Nagysz. c. 210. nem elegödic annac nagsagarol codalkodni).
CSUCSCL: oldalát meg Őklele cucaval [lándsával] 295. {öklel
és csucsa-ról 1. Szilády Áron tanulságos megjegyzését: EMK. I,
323.1.)
dagályos:
mindSn ug boytol mint ö akaria hog ne legén
az akaratnac dagaíos nayaskodasa, De tulaydon acaratt'anac za--
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badsagabol (ut non fiat conversatio contumax voluntatis) 408. —
dagályos iracundus MA. (v. ö. Bécsi c. 76. eg dagalos (rebellis)
nemzetét; Ers. c. 263. dagalos miként ekerzem, Jord. c. 68.
haraguggyek meg az en dagalom hű ellenok (irascatur furor meus
contra eos).
dolgos:
hozza hivata a dolgosokat, es parancola nekic
hog... 508. (alkalmasint «szolga»).
dög : a pocolnac halattai kivettesenec, es az o dogocbelől
mindencoron dohossag zarmazzec 95. {(dög cadaver Moln. A.)
döglet:
Mire dőglecz enne emboroket 310. (v. ö. oly nagy
bynben eseenek az elssew zylek hogy mynd egheez embery nemzetöt meg dogleteek Erdy. c. 91. az meg devglevt eeg meg tyztultatyk vala sz. Dom. él. 100.)
édeshediJc:
az isten zeretö leloc generködic edőskődic, es
vigadoz az isteni zent zeretedbe 130. (V. ö. tégedet cokolgatvala
es teveled edesködievala Nagysz. c. 136; yllyk gondolwan benne
eedeskedny Erdy. c. 385. — Értelme: «mulatozgat, enyeleg, ked
vét leli, gyönyörködik))).
egyénbe
: ozve egenbe menenec mariaual ierusalembe 294.
mind egenbe enecclönc 408. velöc egenben 470. 471. egenbe mind
ezőc ozve 473. (rendesen azonban egetembe-t ír codexünk, pl.
336. 372. 483. 512. 590.; még gyakoribb a«-val,-vel öszve» kife
jezés; pl. 146. 155. 158. 159. 170. stb, stb. Ez utóbbi «-val, -vei
együtt» jelentésben általános a codex-irodalomban s a XVI. sz.
közepéig élt írók nyelvében is; a nevezett század második felében
azonban a «vele egyetemben» kifejezés már kiszorította a haszná
latból a «vele öszve»-t. Pázmánynál az «egyetemben*) mellett
mind gyakrabban mutatkozik az «együtt*, legtöbbször eredeti
helyhatározó értelemmel [pl. így szól eggyütt Luther, Préd. 8], de
így is: gyapjával eggyütt bőrét is levonnya 356. [1. Szilády Áron
jegyz. EMK. I, 317.] A Bécsi c. 3. 14. 22. stb. Münch. c. 74. 109.
125. stb. Kat. v. leg. 40. s. szintén «,egyembei>-t irnak [de a Bécsi
ben: égbe is előfordul 134.] ; Tinódinál, Temesvárinál stb. már föl
váltva: «egyénibe» és «egyetömbe» ; legrégibb alakban maradt
fönn az Ehr. c-ben: menyewnk egyel [transeamus simul] 19.
valamy koron vagyonc egy eltembe [quandocunque sumus simul] 12.
13. 92. egyembeAí. 59. 61. 129. egyelsem (1. Szarvas tanulmányát:
Nyőr, I. 264. 1.)
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megegyesül:
Anacletus papa engede, Hog Naufiredus
keral dömötör cazarral meg eggesülyen (szövetkezzék) 609.
egyiiivnerb:
miképpen mehetnec eggünnen masua [egy
helyről máshová] 82.
egyház:
János patriarcha tanacoza hog zent eghazat
rakatna 615. huzon neg eghazat romába rakata 618. (tehát nem
«ecclesia», hanem «templom» jelentéssel; de templom is előfordul:
291. 665.)
elégedik:
valaki meltan comonical, ennec 6 lelke betelic
malaztal, es elegödic [megtelik] isteni edösseggel 19. (vö. elég-rő\
MügSz. 844 sz).
elesztébb:
elezteb [előbb] mondateg 119. o álnak pylatos
mel' lehetetlen a zoo kiuel elezteb en fiamnak hizelkodeel 229.
Elezteb pylatos űle ítélni, az után
246. Micoron elezteb a
veronec cergese be mene a ziznec ziueben tahat meg zorolanac
a ziznec testey 261. — (Sokkal gyakoribb az «először» pl. 143.
204. 298. 573. stb.)
elöve :
előve tekente 132. 204. 250. («előre jelentéssel;
v. ö. Nyőr, I. 156).
elő: moysesnec elw könveben 143. («primus» értelemben
más codexekben is található pl. Bécsi c. 86. Góry 19. Ers. 39.
Ehr. 2 3 . ; ez utóbbiban «elölső» is van: elewlsew (primogenitus)
12.1.)
emíet:
bodogoc az emlöc kik nem emlettenec 254. Kit
emiettem az en emleymvel 595; KTör-ben : ymleti alakban).
elenyészti
magát:
feltébe magát el eneztette vala a
hayonac eg reytökeben 476. («elbújni, elrejtezni*); Erdy c. is
191. 1.).
engedet:
ez oltári zentseg . . . az nag halálos bynökre
való engedetők [hajlandóságot] az akaratból mindönöstöl ki vezi
25.1.
ennehtova,
inriektova:
arra kevankozol, hog ennectova io mivelködettre akarod magadat foglalnia 37. (így még 340.
357. 635.; jelentése «ezentúl»).
értekezik:
es hog iutanac a varosnac capuyara, e kegős
ana maria otthes megalla, es kezde gondolcodnia, Kit Joseph
lathvan, es róla meg erteközven, m o n d a . . . 379. (Toldy ((értesül
vén)) szóval magyarázza). V. ö. értekezem scrutor, M. A.
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eszteríí,
ÖSZtÖrw: zent Adoryan ezterün vitetec a
cazar eleibe (Adrianus portatus super equuleo Leg. Aur.) 560.
labaynal fogva Ősztoröre fel akaztatha 649. (Toldy szerint «kín
pad* értelme van, de így az utóbbi helyen kissé erőltetett volna;
sem Moln. A., sem Párizpápai nem említi; a Tájszótárban megvan :
«eszterö», de a beküldő nem tndja jelentését; a Nagy. Szót. több
használatát említi föl, s e szerint «ösztörű» jelent általában hegyes
karókkal, fa-, vagy más fogakkal, szegekkel ellátott különféle
akasztó készüléket. Arany J.-nál i s : Nem tudom, Odinnak aszta
lához űl-e, Kit felakasztottak magas ösztörűre. Buda hal. III. 36,
— V. ö. még: fel vonyataa ewtet az oztorwra Erdy c. 216.)
6 : mind etaltal [egész éjére át], es etczaka a navaías sidoc
űtet verec 206-7. Debr. c. Jób. 3. r. é, ugyanígy Ehr. c. 3. 4. stb,
1. s egy 1485. évi latin szövegű missilis levél alján található
magyar postscriptumban: zaaz yo napoth keth zaz yo eeth hozyaya [közli Nagy Gyula : Nyőr, VI. 110.]; ma is : az embör csak
széginnek van terente, éívilág dógoznya kő — hetési szólásmód
Nyőr, I. 423.).
év, evesediJc:
Lo zörből cenalt ciliciomot oí sokáig
visel vala, hog ő rayta loth seböc ugan meg evesődnec vala, es
evei folnac vala 537.
falka:
kik néminemű falca földön valanak tőle 679. (Az
«Arany legenda»-ban : aliquibus spatiis; falka: frustum, frustulum, portio, offa, crustum M. A.)
fegyelmezni
: magát bintől meg nem fegelmezni [tartóz
tatni] 693.; ellenben: ütet fegelmezic vala [feddik] a penitencia
tartásról 88.
félemik,
féleimik
szókat vegyesen használja codexünk
(1. alább az igeképzést).
fene : fene, es kegetlen ördög 336. en testőm nagon kenzatic
fene farkasnak sebeuel 703. feel a fene farcasnac szaiatol 384. 1.
(A fene vad kifejezés codexeinkben gyakori; de találhatók ilyenek
is: fóné habwrwsagh Peer-c. 39. fene gyewlhewtseg (truculenta
rabies) Ehr. c. 146. V. ö. MügSz. 539. sz.).
fíris:
No hol vannac a nag telköc, kiket gőytőttel, a göngöc, a firisoc 317. (firis: neunaug, arany nyaklánczocska MA.)
fives:
nincen immár vad, es madár húsod, sem io fiues [fű
szeres] boraid318. (MA. csak «herbosus, herbidus, graminosusw.)
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fogni:
Ki kezeritte tegödet megfogni ammit el nem tekelhecz (megkezdeni, mit végre nem hajthatsz) 555. a coor fráter
kealtanya foga (kezde) 481. valahova fog vala mindeneket o meg
gözvala 608. (V. ö. kezde iuőlteni Münch. c. 93. foga ywöltheny
P e e r c . 13. kezde jvevlteny sz. Marg. él. 154. ivölteni foga Pesti G.
XIII. m. kezde ivölteni u. o. XLII.)
fogyathozih:
mas embornek iozagba való haznalatt'abol fogatkozic [soványkodik az irigy ember] 120., v. ö. ösztövéredik
alább. A 379. lapon: az en hazam te hazad, es semmibe teneköd
mig ez velagba elöc megnem fogatkozik [semmiben sem lesz nálam
fogyatkozásod].
folyOJTurii:
ezoket halvan agapitus, el amelkodec, es elfoíaniván [=elfutván], megmonda az apátnak 452. folamanac (confluebant Leg. Aur.) ferfiac mindön főldnec zegeletiböl 458. latak
hog nag sokac ü hozzaia folamnanac 467. megnem tarthatt'ac
vala, hog mezit lab zenteghazhoz eyel nappal nem folamot
volna 540.
genyedt:
(az irigy) mas embörnec bodogsagabol bodogtalan, es genette lezön 120. mire vagon ez, hog imma ug mint
igőn genet lator fel akaztatoth 366. (igy a Góry c. 4. Winkl. c. 98.
i s ; a «genyedt» szónak ezen «hitvány, erőtlen, beteges» jelentése
Szilády Áron szerint ma is megvan a Nagy-Kúnságon, 1. EMK.
I. 328.).
gonosz:
baratodnac iauan nem örülni, gonozarol [ = bal
sorsán] nem bancodni (elhagasnak byne, peccatum omissionis) 693.
gorsa:
ezők a vas gorsaual a leiköt elragadac 338. (két
ördögről van mondva; kevéssel előbb ugyané szerszám kosar-nak
neveztetik: vas kosart kezokbe viselvén).
gyakdos:
meglatt'ac kit meg gyacdostak 297. (fodico,
pungo MA.; a régi nyelv legközönségesebb szava, s rokon értelmű
a nyil, öklel, szúr, szegez szókkal).
gyakorság
: es feye tivisknec gakorsagaval furdaltaticvala 234. (Winkl. c. 190. szintén: feie töwisnek gyakorsagawal fuldaltatyk; gyakorság = crebritas, frequentia MA.).
győzedelem:
elég vala nektök attü bintök De ith fiato
kat akaryatoc rezesitteni az ártatlan iesus cristosnak gezedelmet
[legyőzetését ?] kémemben [keményebben] keresni akaryatoc tü
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fiatokon lenni 243. (így van a Winkl. c. megfelelő helyén is
196. 1.)
hdborJcodiJc:
hog az angal haborkodnec (prseliaretur Leg.
Aur.), tahat az ördög monda. 672.
haboról:
meg haborola en ionhom (turbatum est cor
meum) 236. (így Ehr. c. 15. 21. is; v. ö. háborúság conturbatio
codexünk46. 61. 101.).
hagj/apjli:
hagapanac neki orcaiara 206. es űtet megh
hagyapvan 234. 236. 245. — («köpni» : Gyöngy, c. 9. Thewr. 114.
Winkl. 118. Érdy 98. stb.; de a köpni is előfordul a Münch. c-ben,
mely mindkettőt vegyesen használja; így: hagapiacuala őtet 164.
és: egembe megpökic ötét 92. kezdenek ö reia pökni 103.)
hagyOTYbás : Vamok [ban], es adoc [ban] kik vtet illeticvala, nag hagomást [ = elengedést, leengedést] tezön vala 527.
haj'léJc:
es en ki iöuec a templomnak haylakabol 665.
(Ehr. c-ben «tugurium» jelentéssel a 27. 39. 40. 1.).
halaltalan:
Tized kenna (a pokolnak) ez, mert oth va
gon, auag vannac halaltalan fergec 72. az Öröc tűz miért neki
halaltalan faya vagon, soha öröcke megnem alozic 78. holot va
gon halaltalan ferög 109. (Halaltalan ees gözhetetlen kyral Winkl.
c 257).
hall:
mindőn miset végig hal vala 540. en zeretö húgom
meghalván vagon atte ymadsagod 631. (így még a 633. 655. 656.1.)
hallás:
miképpen te kevanatos, es ayetatos lelködet által
nem menthe ez hallás, mi zivönket mint követ vag vasath megh
engeztel ez hallás 281. (a 70. 258. 503. 691. stb. már «beszéd»,
másutt meg «szó».)
halottviselő':
teuek űtet tiztös halofc viselőre 598. (ma
«gyászpad», vagy azon hiedelem szerint, hogy a jámborul elhalt
lelkeket sz. Mihály viszi fel a mennyországba: «szentmihálylova».)
hasogatni:
kezde hasogatni neki azzent Pálnak mon
dásat 436. értelme «fejtegetni)).
hatalmazik:
vigaz petör, hog raytad keserteth ne hatalmazzec 174.
hiedelem:
soha hyedelmeth nem varoc 317. meghaloc
hyedem nekil 276.; ily értelemben még a 46. 286. 347. 682.
(MA.-nél is liiedelem: fiducia, das vertrauen). Előfordul e szó codexünkben még «refrigerium» jelentéssel is : mire nem kőnörűlz
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raytam ionhodnac keserűségével hyedemnekil engömet meg aszni,
es meghacz fogatkozni 271.
hirtelenkedik:
hertelenkodec nag keserű könhullatassat
a halaihoz, es monda. . . . 359. («siete a halálhoz»; de «dühös
ködni* jelentéssel: az en mennei at'am 6 igassaga zerent a bynosök ellen hertelenkodendic 362.)
hitság : e velagj tudomanban cak hitsag [hívság, bolond
ság] leletic 494.
hivori:
az zekrent hiuon lele 479. valaki tőle mit keer
vala, Hivon senkit nem bocatvala 533. («vacue, inaniter», MA.
Bécsi c. 3. heian hozót még engemet; Ehr. c. 115. álnak mezeytelen es hyuan.)
holt: a halai megh öl, de megnem holt 94. («holttá tesz,
halat»).
holteleven
: a földre le eseem miképpen holt eleuen 251.
miképpen holt eleuen a földre magát lebocata 343—4. a földre
magát leerezte miképpen holt eleven 374; így még a 262. 386.
450.593. 641. («semimortus, semianimis, redivivus» M. A.)

hóival,

hóval, holtakelve:

hóival leuen (mane facto)

413. hóival kedeg leven iuta ö attya a varosba 418. holtakelve 477.
[Toldy e szóra azt jegyzi meg, bevez. 28. 1., hogy hibásan van
«holra kelve« helyett, de — azt mondja — a Kaz. ésÉrsekújv. codexekben is elég különösen így van elhibázva!] holvalra iutvan
503: hovaltol fogva 534. myg holvalra kelnenec 642. holvalra kel
ven 643. (hóda cras, crastino, hodai matutinus, crastinus; hodákelve cras mane; hódúra in crastinum MA. — V. ö. holda kehien
Münch. c. 170. holda kelve u. o. 196. hotakelve Jord. c. 670.
ugyanúgy Döbr. c. 44. 85. 102. stb.)
idŐ: hatod idötölfogva kilenced ideiglen 285. hatod ido ko
ron 240. harmad idö után 246. (codexünk is vegyesen használja
az idö éa óra szókat.)
igazit:
lata három kereztfat fel igazitvan [felállítva] 344.
igreeség:
(szolasnac bynei:) igrecseegh 691. — Toldy
nézete, mely szerint a codexünkbeli «igrecség» szó a muzsika szer
felett való szeretét jelenti, tetszetős, de nem valószínű.
igyekezik:
De miért ez vtol iutot ezzentsegös kenra
igekozic, es gakorta róla ayetatossaggal emleközic 56. (((igyekezik»
e helyen «gondol, elmélkedik, lelkileg szemlélődik)) ; «szemlél*
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jelentéssel van a Bécsi c-ben: vgekezic vala a' férfiakat (et congregati satrapae, et magistratus, et iudices, et potentes regis,
contemplabantur viros illos) 134.; micoda az eredet bin: igon rea
igekőzetök mert igon nehéz (megértése t. i.) Tih. c. 64.
ihel: az Pocolbeli ördög hizelkodeek iudasnac Avag yhle
149. isteni hyhlesre magát megnem tartani, avag megnem teritenj 692. (V. ö. Döbr. c. 224. atyától ige ihletek [de patre verbum
prodiens]; Ehr. c. 22. ezeket yhlette neked vr iesns [inspiravit]
u. o. 106. tehát vr ysten nekyk yhel (tunc eis dominus inspirabit);
Peer c. 45. wr ystennek ihlesenek myatta).
illő: mindőn zentöknec, kiknec nap'oc illő . . . . (quoru:n
dies festi sünt) 536.; v. ö. illőinnep: dies festus M. A.
imád:
imádna erötte 52. en ymattam, es keertem te erted
168. Ez helen eristus jmadvala 178. (u. o. ymadkozic is; szintígy
még imád 180. 404. 406. 565 stb.).
irt: parancola hog űket ners inakkal vernec (nervis crudis
eos caedi iussit Leg. Aur.) 546. (in nervus, kénzó szerszám MA.)
irigy6Jb:
ez eletén embőr istent igen sem esmérte, űtet
sem szerette 36. iai ennekőm iob ingen se születtem volna 333. oí
nag kent szenveg, kith ingen sem vélhetnél 510. (V. ö. mikoron
ingyen sem varnaia, haza jőve Góry c. 45. embert kegyig valakit
nemhogy megölhetett volna, de ingyen soha sem akart volna. Pesti
G. LV. m. Mert mi légyen az hit? ingyen sem tudjátok. Szkár.
Horváth A. (BMK. II. 180.) Ő sivegét ingyen sem emelíté. Kákonyi
P. (u. o. 286.) — V. ö. még: az te testődet ingen maid tyzre uettetnem Kaz. c. 86. Emlékezzél emberi állat, ingyenmajd meg kell
halnod. Batizi (BMK. II. 70.) Tekintsze meg immár az nagy heti
dolgot, Ingyen majdan ott látsz sok ördögi dolgot (u. o. 184.). —
Ingyen egy általában; ingyenmajd mox, e vestigio, confestim;
ingyensem nequidem, nedűm. MA., ingyenottan legottan PPápai).
jász:
Sámson iazoknac kezeben, Cristos sido nepeknec ke
zeben 215. (jász itt filiszteus-t jelent; MA. jász barbarus hostis.
Winkl. c. 179. szintén «jász»; Tinódinál is »pogán jász nép» gyak
ran fordul elő (a BMK. III. 225. 1. ötször). V. ö. Nyőr, VI. 349. 1.
jeleimen:
azért a vad sido nepnec irigsege. Mert a sok
codat, Kit tezen vala, es ielennen lazarnac feltamaztasaert 144.
Eg napon latha eg mondhatatlan nag zep zizet ielőnnen (sibi
apparentem Leg. Aur.) 480. nag tiztösseggel fegada az Anacletus
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVII.
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papát, es ö orzagabeli vrakat, Ielönnen (in specie) ierusalembeli
Ianos patriarchat 609. (— ellenben a 70. lapon: mind ez soe közzül röviden es jelo3ben tizenkét kennarol lezön mást ide ala a
beszed). V. ö. Men ki nap nugat felévalo menden orzag ellen es
ielénnen azoc ellen . . . (et contra eos praecipue) Bécsi c. 12. 0
diche zenth Lelek neked akarok zolgalnom es jelennen neketh
zolnom Gyöngy, c. 69; ugyanily «praesertim, praecipue» jelentés
sel még az Érs. e. 40. Winkl. c. 137. Kat. v. leg. 696. s. Szabács
viad. 145. s., — ellenben: vgy hogy zegyenly ky mentet yelennen
(ita ut pudeat ipsos prodire in publicum) Ebr. c. 110. codexünk e
helyett már «nyilván»-t használ, pl. 89. 117. 134. stb.); csak egy
helyen: tanithvanirol semmit nem felele. Mert ielonvala hog mind
elhattac vala ütet 196.1.
jog: matolfogva lattatoc embornek fiat ülni at'a istennec
iogafelol 205. atte szent iogod 509. («manus dextra»; v. ö. MUgSz.
173. sz. A Münch. c. vegyesen: te iog zémed 21. 1., — iog tűgödre
22. iogfelöllö 62. vetenec nádat o iogiaba 68.1. latanac ifiat vlette
iob felöl 105. fi istennec iogia felöl 106. iob keze aziu vala 119.—
A Bécsi codexben: iogra es balra 313.; aHB.-ben még: iovfelevl).
joiih:
meg haborola en ionhom 236. megh háborúit vala 6
ionha 247. mire nem konorülz en raytam ionhodnac keserűségé
vel 271. (Münch. c. 49. moyses tű ionhotoc kemensegere engette
tünektec; Ehr. c. 50. kemeneduen yonhaban (in mente durans);
sz. Bern. hynin. 90—1. s. Idvözlégy úrnak édös szíve, E n johomnak jó öröme ; Winkl. c. 191. megh haborodeek en zywem awagh
een enhom ; Peer c. 332. reád néznek . . . arwaknak nyomorolth
yhay; Thewr. c. 78. arwacnac nyomorwlt ehay; Erdy c. 326. az zegeen eeha zakadot halaal; még Tinódinál i s : Hiszem isten kemónítötte johotok (BMK. III. 208.); M. A. szótárában joh hepar,
jecur; a régi nyelvben azonban főkép «sziv»-et, bár az utóbbi szó
is használatos volt, úgy hogy némely codexeink parallel helyein
«sziv» és «jonh» váltakoznak (1. Szilády Áron jegyz. a KMK. I,
264.1.); jelentett ezenfelül még «mens, elmé»-t is, mint az idézett
példákból kitűnik (Ehr. c. 50).
jószág
: idvössegós ioszág választás 18. idvossegös ioszagra
tanitania 49.; így még 57. 107. 115. 130. 308. stb.; a régi nyelv
egyik közönséges szava «virtus» jelentéssel; az Ehr. c-ben «utilitas» 53. és «bonitas» 46. 73.
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bejövendő:
ezönkeppen egeb nemw be iövendöből tizedöth
el vroz vala 153. (nyilván «jövedelm»-et jelent).
jut:
a nömös kenetöth kebzottevala három száz penzön
iutonac [azt hitte, hogy háromszáz pénzbe kerül] 153. így Winkl.
c 143. is.
Jcdpa: oltozyel capaba 409. («cucullus» M. A.; van «csuklya» is 435 : kukcl'a).
Jcell: kell enneköm mind attű io acarattoc, es mondastoc
382. mikoron hallotta volna, kellé ő neki 410. kellé neköm hog
elkűldenec az eghazban 413. ha nekod kel lakozyal mi velonc419.
(V. ö. kell myt mondasz [piacet, quod dicis] Ehr. c 6. ha neked
kell a hegy [si tibi mons ille placuerit] 38. kelletek ty attyatoknak
[piacúit patri vestro] 80. neky kelew utat [viam sibi beneplacitam] 6. kelietseg (necessitas) 78. ha te neked kel [si tibi placuerit]
6 tanaica kelletec [piacúit] kiralnac Bécsi c 50.
megken:
es az 6 catrincaiat viseli uala kentese vyaban,
kivel konuet megkeni vala 203. (Wmkler c-ben i s : kywel konweyt
megh kény vala 172. V. ö. «kesz/c<?wó'» : kéztörlő; freq. képzővel
kendeni: tergere, abstergere M. A.)
kés : nem vala sem kési avag valami állat kiuel neki coporsoth avag seert cenaltvolna 668. (ferramentum Leg. Aur.)
készség
: es el iövenec mind egetombe egmas után (az
angyalok) ez késséggel iesushoz 183. ezönkeppen mindon zerzaamat, es késséget neki adaac iesusnac 184. V. ő. bozfaban alkotót
igrec kesseg Bécsi c 125. 126.)
Jcévdnatos:
miképpen te kevanatos, es ayetatos leikö
det által nem menthe ez hallás 281. («sóvárgó, kívánattal teli»
Toldy.)
kietlen:
a kyetlemben mennaval éltetem üketh 283. iővec
ez kyetlenben 665. és pleonastice: kifuta a kietlen pusztába 83.
(kietlen solitudo, eremus, vastitudo MA. — Codexeinkben «kietlen»
szó még túlnyomó használatú a szlávtól kölcsönzött puszta ellené
ben, mely az Ehr. c-ben éppen nem s a régi bibliafordításban is
csak a pleonastikus «puszta kietlen» összeköttetésben fordul elő.
A Peer codexben sűrűn egymásután keyetlen (67. 73. 95. 103. 109.
111. 112. stb.) s közben egyszer «puzta» 86.
elkilömleni:
mü tölönc elkilőmlöttec 620. (értelme: a
nobis separati).
15*
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kísztet:
gakorta való kiztethnec miatta romába mene 611.
ö kiztethenec engedvén 619. (kisztem instigo, impello M. A.)
kór, kórul,
kórság : a lelök keesz volna, de a test koor
174. őzvegec, aruac, kooroc, fogloc 415. (így még 444.481. 525.1.)
megcorul 15. (a 250. 1. megbetegűl); lelőknec mindőn corsagat
megvigazt'a 15. olatanoc mint a hideg corsagot szenvedőé 2 1 .
(így még 98. 443. 540. 703. (Dobai Andrásnál: Kórbeteg voltom
ban meglátogatátok RMK. II. 147.)
megkörnyékez:
Engomet megkörniközenec soc ebec 1.
az értelmet megkőrneközi malaztnac erős kőfalával 25. megkör
niközenec engomet a halalnac keserűséges sereimi 97. így még a
207. 233. 252. 308. 309. 318. 586. 678. 1. (a Münch. c-ben még
ezt is teszi: «környűlmetélni»: mi vtan betelíesettecuolna a' nolc
napoc hog megkornekeztetnec a' germec 111. 1.)
kösontő':
hol vannac a gongok, a firisoc, a kösöntöc 317.
(M. A. kössöntyő monile, spinther, halsband, armband; a székelyek
nél : kösöntyű — régi förendű asszony medalliája. Tájszót.)
követ:
Neminemű apatur köuetiuala az apacak feyedelmeth, hog egget az zizeknec tetemi közzűl nekye adna 477. köuete eg keues időt, auag haladékot 521. mi ielenseget kőuet e
nemzet (quid generatio ista signum quaerit). Münch. c. 86. kews
czorda kyt ystennek fya kewuette [postulavit] ew mennyey attyanak Ehr. c. 88.)
köz: maganac köz halath, es kapoztath fözettetvala 535.
cak eg zoknaba, es egh köz palástba iar vala 539. («vulgaris,
vilis» MA.)
közöl:
ha cak eg kenere avag eg tik mona volthes ottan a
szegenökkel kőzlivala 530—1. («legott megosztá a szegényekkel*);
közlöm cotnmunico ; közlés divisura MA.)
lakodalom:
eleb kellőt volna keresni a penitenciat lako
dalmat, es annac utanna gymölcet venni 672. (itt «poenitentia»-t
jelent, v. ö. meg-lako-l).
lakozni:
diznonak ez termezetj, hog ő örömesben lakozic assarnak förtelmessegebe, honnem.-.. 2. ki en testomet ezi es
en verőmet izya, ez en bennem es en ű benne lacozom [in me
manet, et ego in illó] 6. eg puztaba lakozó remete 312. hanan
lakoztoc a monostorban 407. lakozam a binbe [vitás deditus] tizőn
őth eztendeig 62. — Eendesen csak a«habitare» értelemmel hasz-
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nálja codexünk, mint az említett két helyen s még a 419.470. 583.
586. 607. 618. 662. 1. Az Ehr. codexben a «commorari» (60. 1.)
«morari» (18. 1.) «habitare» 36. 129. 1.) értelmen kivűl még más
jelentésben is előfordul; mint: lakozak mend az negyuen napon
yndolattlan (stetit immobilis per totam quadragesimam) 27. mykoron ymadsagban alázatost lakoznának (cum orationi humiliter
insisterent) 133.
leütni: lásd meg uram tálam ammü zarandokonc 591. micoron a tömlocz tartoc a tomlőezbe lattanáé volna, tahat az 5
testet halva megleleec 638. és a 17. lapon: őróc halalt soha nem
lat [soha meg nem hal]. (A két első mondatban a «lát» ige «néz»
helyett áll.)
lelkes:
0 emböroc 0 lelkösőc 191—5. más codexben is
{pl. Bécsi c. 318.) «állat» jelentéssel; úgylátszik a latin animál
fordítása.
maga,
demaga:
Találóan nevezi Toldy e szót a kötő
szók Proteusának; magában a Nádor codexben is a legkülönfélébb
jelentési árnyéklatokban fordul elő; így: nem io a fiaknac keneret
vennie es vetni az ebeknec, De maga kel bankodnioc, es zegönkódniöc, mert . . . [«hanem r] 5. a pokolban poganoknac kennok
igon nag, es vegezhetetlen, demaga [mégis] a kerezt'enöknec kennoknal naggal kisseb 69. Demaga [azonban] azt 6 tóle nem monga
vala 145. Maga [noha, jóllehet] gakorta predikallotta vala meg
nekik, De ma elvégezvén . . . 147. Demaga [pedig] mondom tynektöc 159. Atyám ha lehethsegős mennonel en rólam e ken De
maga [mindazonáltal] nem ug miképpen en akarom, de miképpen
te 172. Micoron demaga Ciriacus papa elmene [beatus igitur Ciriacus Leg. Aur.] 468. — Az idézett helyeken kivűl még a 21. 34.
56. 70. 115. 148. 152. 166. 170. 202. 264. 305. 371. 408. 415.
445. 455. 472. 475. 485. 487. 494. 507. 511. 512. 535. 539. 570.
571. 580. 588. 592. lapokon, még pedig, ha a példák többségét
tekintjük, igazat kell adnunk a Nagyszótárnak, mely szerint a
maga inkább «noha, ámbár, jóllehet)), — a demaga pedig «mégis,
mindazáltal)) értelemben használtatik. — A maga szó az ellentét
mutató meg-nek (e h. megé) mélyhangú mása (1. MUgSz. 680. sz.).
wiagaszt:
valaki ménével nagobban ez velagban felmagaztatik, anneual nagobban esic 336. o erdemenec miatta az
őrök őrömbe felmagaztassonc 491. mikoron ö lelkében felmagaz-
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tot volna 495.— A Bécsi codexben a «canticum trium puerorum»ban (prof. Dan.) a 131—2. lapon igen sokszor: felmagasztassatoc
ötét őröcke [superexaltate eum in saecula] fordul elő; így Münch.
c, 190. is, továbbá Ehr. c. 77. Érdy 55. Winkl. 38. sz. Marg. élo
131. Corn. c. 100. sz. Dom. él. 284. Nagysz. 285. Peer 226.
Kriza 83. Régebben tehát még magasztat volt a mai magasztal
helyett használatban; ez utóbbi alakot csak ritkán találjuk, mint
pl. Döbr. c. 48. 188. 197. Góry c. 30. Ehr. c. 30. 35. s magában a
Nádor-codexben i s : fel magaztallak 697. 1.
magyarság
: ez babillonnac magarsaga galazat 66. (((ma
gyarázat, értelem, jelentésű; szintígy pl. Kat. v. leg. 532. s gyak
ran az Érdy c-ben; MA.-nél már: ungarismus, gens hungarica;
ma is hallható az egyházi szószékekről:..., melynek betű szerint
való magyarsága a következő).
marha:
marhaual beuŐ3 308. soc marhám vagon nekőm
449. hiwsagos marhac 680; így még a 341. 402. 409. 412. 413. L
(A régi nyelv egyik legközönségesebb szava «vagyon, jószágw je
lentéssel; MA. «res, substantia, peculium, possesio, bona, opes,
grex, armentum, merx». — Arany János is szépen használja a
Buda hal.-ban: Mint a hajós (mondják), ha támad a vihar, En
geszteli önként becses marháival. II. én. 28. str.)
méltói-tat:
meltoltassec megmutatni 430. meltoltatnec
nekőd bekeseg adni 440. meltolna 6 neki meg ielőnteni 612. igaz
hitbe meltoltassec te miattad meg erösűmi 628. meltoltassec meg
hallani 655. (A Bécsic. ben: méltóinál engemet esmérnéd4; Ehr.
c-ben mindkét alakban: meltol 7. meltoltat 68. 7 5 ; Tih. c. 23.
meltoltassec ergalmassagot tennie; sz. Marg. él. 44. kery vala,
hog meltolnaya neky meg mut&tny; Göm. c 60. meltoltassal;
Winkl. c 358. meltholtassek zerettny; Nagysz. c. 131. erdemed
miat nekom meltoltatya.)
mennygörgő:
ammengőrgo [ — mennykő] megűte 515.
met: lábait elmetűttek (elmetsz- még 567. 632. 1.).
mevet:
lezen gűlesego3, angalocnac vtalatos, es embőrocnec mővete 126. soc bozzusagot zenved vala, nekiktol mövetsegőt, nekiktol tal mosadeccal való "ötözest 588. (V. ö. zoluan es
halgatuan meuettre ingerlő bezedeket Vitk. c 34. — mevetség ridiculum MA.)
monnó:
az sereim igenlő lenne monno kennanac 155.
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monno keze vas zeggel által veresseek 247. legön halalokes monno
felnee egh 349. («mindkét»; más codexekben sem ritka; néha
ragozva, pl. haggatoc monnot nőni az aratasiglan Münch. c. 38.
Valanac kedeg monnoc igazic 107. Minem vezethet vac vakot,
nemde monnan a' verembe esnec é 121. Ha kedeg a' vac a' vakot
vezetendi.. monnaic a' verembe esic 42.).
múl,
mulat:
ha valaki ez velagba mulatta volna ideiét
55. 57. te parancolatodnac vtaat el nem multam 172. 5 nekic
maradót az őroksegh kiuel banatt'okat el mulatt'ac 319. ezt te
mind elmulattad 330. ymadsagokat elmulatny 693. (Ehr. c-ben :
ew kegyeg nagy vigy arcaual el mulikuala [pertransibat] 3 ; —
Münch. c.: latuan Ötét elmula [praeterivit] 134. kic eleue mulnac
vala [praeteribant] 154. 1.; Pázmány : Hogy több dolgokat hallga
tással elmúlassak Kai. 191.)
mu/nhálódih:
mire munkalottal en hozyam 411. (((fá
radtál*).
Tiásfa: hol vannac a gőngoc, a firisoc, anasfac 317. (násfa
inauris MA.; Batizinál: Kivon egy szép násfát [diadema] és az
Rebekának szépen felfiggeszté leány homlokára EMK. II, 116.
Szilády Áron szerint, u. o. 398. 1., a násfa eredetileg jelenthette
azon lóggó ékességet, mely a nyakbavetőről függött; ezt a függőt
vagy ehhez hasonlót viseltek később férfi és női süvegek mellett
s mint ilyen is násfa [diadema, armilla ?] vagy függő név alatt
ismeretes).
Jiy áj'ashodás:
latvan mindenkinec nayaskodasat, es lelki
io sandokat, codalia vala o eletoket 404. mindőn ug boytol mint
ő akaria, hog ne legén az akaratnac dagalos nayaskodasa (ne fiat
conversatio contumax voluntitis Leg. Aur.) De tulaydon acaratt'anac zabadsagabol 408. tanohon tegöd a baráti regulára, es naiascodásra 420. io nayascodasnak, es alázatosságnak, es zeretetnec
miatta iuthat kiki mind ezocre 436. — Az Ehr. codexben : zyubely
nyayassag (cordis conversatio) 125. nyayassagnak zokasa (conversandi modus) 135. nyayaskodny (conversari) 133.
Jlékih,
Jiílcih:
es erzene vala, es nekic mit adnac abban
viseli vala 152. nemeíec lábbal nomodvan, nekic kézzel ütet veruen 260. Nekik ütet keresic vala kentol való feltogbe Nikic penznec való orűltogben 545. soc bozzusagot zenved vala, nekiktol
mővetsegőt, nekiktol tal mosadeccal való őtőzest 588. — D e á k
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Farkas szerint, Nyőr I, 322. Marosszéken még e század köze
pén is hallható volt a nékik szó «némelyek, néhányan* jelen
tésben).
nehezei:
nehezelven hog a tolvaynak zolna, igön megkezde nehezülni 270—1. (Thewr. c-ben: hyzem welem nem nehezwlz 285. 1. Istvánfinál: Mi házasságunkért rejánk nehezeinek
RMK. II, 40); Biai Gáspárnál: Igen kezde az királyra o nehezelni
u. o. 252. 1.; — nehezellem graviter fero, aegre fero, indigne fero;
neheztelem aegre fero, moleste fero; nehezülni aggravari, ingravescere MA.).
Jiyüjii:
nűni kezde az ő ven feyen való hayat 593. núi
hayat 595.
országol:
halálának utána vizi o lelket aminei'inei bodogsagba, holot a cristossal, es a bodog ziz mariaual . . . . orzagolnac mind őröckol Őrocke 133. Valaki istennek zolgal orzagl vg
mint orozlan [qui servit Deo, regnat ut leo] 134. meg mőueticvala, miképpen orzaglani akart 245. (Vr isten orzagl óraitok Syonnuc hegen matol foguan es orőkiglen Bécsi c. 251. Nabuhodonozor
orzagluala Ninivenec nag varosában Bécsi c. 11. a cristossal orzagol őrocke Nagysz. c. 291. Arany J.-nál is : szeliden országol hunok
erős népén Bud. hal. 1, 6).
ottogofi:
vitessec az hegre, es ottogon megfezittessck 247.
(a Winkl. c-ben e helyt «ottogyan» ; Toldy «legott* szóval magya
rázza, pedig egyszerűen csak «ottan» [ibidem]. V. ö. zent ferenc
boczata fráter Bernaldot Bolonnyaba hogy ottogyel [ibidem] terremtene gyemewlczewt ystennek Ehr. c 20. mykoron yutottuolna
phetrom hegyenek nemynemew varában E s tehát ottegyal zolgaltatikual vy vytessegnek nagy tyztessege u. o. 36. Kriza, Vadr.
szótárában: ottogyon, ittégyén — oii, itt, azon v. ezen a helyen;
ottogyori — oüan Tájsz.; «mán ottogyan [ottan] van a nyujtópadon»
Nyőr VI, 466.
Örökség : eg karhozot embörnec konuezese töb lenne hon
nem mind a nag tengörnec zamtalan vize, az örőksegnec vegezhetetlen voltáért 103. («örökkévalóság)).—Bécsi c-ben őröckol
való örökségben [in perpetuas aeternitates] 166.
ÖSZtÖvérít:
Nem cak bőytokkel, De egeb gottrelmekel ees
testet őzthőueritiuala 536. (Ehr. c 72. syralmassagokual magát
ewztewuereytetteuolna [lacrimis se macerando]).
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paraszt:
nem akarya vala bog parazt [tudatlan, járatlan]
nirne el ő hayat 410.
pippáma
: sóba semmi kórságába pipparnara nem fekzicvala 540. — E szót a Nagysz. is idézi codexünkból s azt
mondja róla, hogy beteg ember párnáját jelenti (?).
rágahrnasság
: «a zolas bynei» közt van a 690. lapon,
nyilván «rágalom» jelentéssel. A Nagysz. is idóziaGóry codexből;
előfordul még Tinódinál i s : az rágalmassággal ti ne gondoljatok
(EMK. III, 282. 1.).
rewiíll:
látván ludas, bog karbozoth volna, Penitentiara
rémülvén [penitentia ductus] meg ada a sido papi feyedelmeknek
a barmicz pénzt 211. iregsegre- reműlenec 144. (V. ö. Iesus irgalmassagra remőle Winkl. c 293. haragra remölveenErdy c. 216.—
myndent penitenciara remöytene Erdy c. 208. V. ö. MUgSz. 699. sz.)
rokon:
zeressed rokonidat (diliges proximum tuum Leg.
Aur.) mikepgen ten magadat, Felele az angal Ez embor ó rokoni
kőzöth ioth mivelkodofc 675. (Az Ehr. c-ben is: rokontokat zeresetek 5 8 ; ew rokony [parentes eius] 99; ezenfelül: en eletemnek
yewuendew ydeyt rokomban megyelente [in proximo revelaverit]
141. Münch. c-ben i s : ime vrnac angala állott rokon azoc mellet
[stetit iuxta illos] 110. mennetec a'rokon falucba 73. a' falucba
mellec rokon vadnac [quse circa sünt] 129.
BÓmaság
: «római birodalom» 590. 625. 646. (V. ö. Somogsag es zalassag Erdy c 496; ma is Nyírség, If olyság, Ba
konyság stb.; 1. Nyőr I, 345—9.)
rögpor:
miképpen az verofenben ki az ablaconbeio az rög
por meg tetzic, es meg laccic, Ezonkeppen... 22. (jelentése ((por
szem)) ; szótáraink nem említik; MA.-nél csak rög: gleba, glebula,
glarea; — v. ö. a «röggé porrá teszem» kifej.).
sáfárlaibi:
zerette elsafarlani emboroknec 677. A Leg.
Aur.-ban: sed hominibus indigentibus dispensanda dilexit. Toldy
belyes megjegyzése szerint itt a sáfár «dispensator» szó zavarta
meg a szó szerint fordítót, ki azt «elosztogatni)) helyett írta [sáfárloc = dispenso, ich verwalte MA.; ellenben: dispenso = sáfárlok,
ki-osztogatoml. — A «sáfár» szó egyébként szláv kölcsön vétel
(safar, lengy. szafarz — NyK. VI, 313); a Münch. c - b e n : saphar
(procurator) 50. 125. és folnag (villicus), folnagkodat (villicatio)
148. 1. fordul elő.
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satkanas
«ördög» helyett van a 149. 153. 165. 168. 176.
stb. lapokon (sathan 112.); de az «ördög» szó is gyakori s aman
nál még többször fordul elő.
sebességes:
sebössegös tűz 77. 86. 87. — A pokol tüzéről
mondatik, s annyi mint: gyorsan elharapódzó, vagy Szilády sze
rint a tűznek élét, a lángnak lobogó tetejét jelenti (1. EMK. I,
312.jegyz.).
sebhetiJc:
oltári zentseghöz annera sebhetie vala, hog
micoron . . . . 541. (Kitka szó a régi nyelvben is ; származik a seb
szótól, mely — mint a «sebten, sebtében*) alakokból kitűnik, ige
is volt régente «impetere» jelentéssel; v. ö. MUgSz. 343. sz.)
segédség
: te benned vagon mindon segedseg 30. mindön
zömöc neznec te segedsegődre 177; így még a 189. 448.490.685.
700. 703. 1. — és : segedsegős 656. 1.
seng ; a földről keth sengel (cubitu Leg. Aur.) felyeb all
661. a föltol fel alván három sengel 667.
senyvedek:
ez iletenöknec senvedeke bidos dohos 96.
(«putredo» ; senyvedőé «putresco, ranceo» MA.).
sephesültetik:
en testöm sephesültetic, es göttretic 703.
(Legritkább alakok egyike a seb vulnus szótól; gyakrabban fordul
elő sebhet- vulnerare, sebhet-ik, sebhed- v. sebhiid- vulnerari, sauciari,
pl. nehezen zepphetyk [vulneraturj ystennek zolgaya Ehr. c. 50.
az poclos vala meg zephewt [erat ulceratus] u. o. 103. emleköziel
the zamtalan sebeidnek soksagarol kykkel feiedtol fogwan labyd
talpayglan megh sephöttel Winkl. c. 256; sephőssed megh een
zywemeth Winkl. c. 259. kemény zywem meg sephÖ3sed Thewr. c.
288.; a sebhed Deák Farkas szerint Nyőr I, 323. a székelyeknél
ma is hétköznapi szó.)
sérés : fog serest kit zenvettel zületesedcoron fogat kivon
tatvan 489. azért zolgalyonc zent Apalin azzonnak, hog Ö erdemenec miatta fog serestől, fő serestől megzabadulonc 490. (Winkl.
c-ben i s : sereimnek ees seresnek nagsagath zenvedeel 256. 1.)
sérszik:
eg kis calah zallal [Toldy szerint: csalánszál,
talán inkább: kalászszál] incab serzic honnem az egez embört
nag bottal űtnec 98. (a beteg ember sebeiről; — a Münch. c-ben
i s : ki nappal iar nem serzicmeg, Ha kedeg eyel iarand megserzic 193.).
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sohoril:
langa [a pokolé] olan mint a kenkőnec langa, sirű
sokoru kökorü, es igönbidős 80. (? ?)
SOporla:
a templomnac soporlaya ketté zacada 291. im
templomnac soporlaha le zacada 292. (így a Winkl. c. 224. 1. is.
Jelentése : kárpit; eredete homályos).
szakaszt:
futtába ördög nakat zakazta 652. (ma csak a
«nyakát szegi» kifejezés használatos).
SZaráncloJcság
: megtökellettec volna Ö testen mindön
nehessegők, mindön vtalatossagoc, es mindön zarandoksagoc,
mindön lankatsagoc 289—290. (így a Winkl. c. 223. lapján is,
úgy látszik «bújdosás» értelemben).
szellet:
valakic ö testet illeticvala, legottan . . . gonoz zellettöl megzabadulnak vala 599. (E szó a Münch. c-ben nemcsak
rossz, hanem jó szellem kifejezésére is szolgál; így:fertezete3 zellet
[immundus spiritus] 72. — másutt: En lelkem íelmagaztaHa vrat
es en zelletem vigadót [et exultavit spiritus meus] 109. scent zelletben kereztel meg tűtöket 113.)
szemérem
: meí nagy zemerom tynektöc Hog eg ördön
gös görög azzoniallat tytöketh mind meg göz 643—4. (E szó
«szégyen» értelemben még a XVI. sz. végén is gyakori; sőt Zalá
ban ma is mondják; pl. tessíc rakjon a szájába, éégessén; ennyi
ném szemérem NyŐr III, 466 1.)
szepeg és: a sirasbavalo zepegest, es fohazkodasokat tezen
vala 541. (Ehr. c-ben: gyakortaualo zypegesek [frequentes singultus] 65. de az ázzon keserewseges zypegesekuel belteluen 162.
(Deák Farkas szerint, Nyőr I, 323. «a zokogásnál kisebb foko
zatú sírás (különösen a gyermekeknél) s a székelyeknél ismert
szó»).
szer:
ugan azon zerrel [ugyanazon módon] nekys tiztösseggel innep lenne 477. ez zerrel [ily módon] el vala 577. mire
hog engomet ez zerent megzomorítottal 594. mizerrel orzagat
hagga ő tőle tanacot kerde 615. ez zerent ö kiztethenec enged
vén 619. ez zerrel tön ymadsagot 631. mizerrel elth legon az
edö^ iesusnac ő edös zileye 6 8 3 ; — a 636. lapon: elős vasocbol
alkotót zerfc [készüléket, eszközt] cenaltata; eghazi zer 616. 654.
az fráter megielőnte neki az dolognac zeret [rendjét, folya
matát] 482. — Az Ehr. c-ben : mend zeruel (per ordinem) 52.
zeret zereuel (seriem per ordinem) 53. kyk tanoytnac ezkeppen
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zeruel elnye (quae docet sic et sic ordinate vivere) 107. ez zeruel
(hac vice) 35. yly zerrel (sic) 142. zerbezed (história) 132.
szerez:
istennec hasonlatosságára zerzettettem 316; Ő
kepére zerzöt 323. (e két mondatban: factus in similitudinem
Dei) vele barátságot zerzöt [kötött] 59. meg kemenült ziuet
tőredelmessegre, es gonasra zerzi [készíti elő, praeparat] 4 2 ;
mennetőc el atkoztac az öroc tűzbe, ki meg vagon zerezven ördögnec, es Ö angalinac [paratus est] 100. Jay vezic azoknac kiknec
zerezven vagon fergeknec mardosasa, tüznec égetése 108. es hog
mind ezek meg zereztetnenec att'-it rea kére meeg őmmaga attaual megkereztolkodec, es az ziz miként parancolt vala mind meg
zerzek, Ursolanac atia mindönt, mivel ü leana, es ü társaság béli
vitezőc zizekis zikkösők valanak meg zerze 457-8. az Ö zolgai tiz
nömős ziz, kiket zerzőfc vala neki [rendelt] lábaihoz esenec 498.
veged a coronat ki teneköd őrőcke megvagon zerezuen 524. neki
ielős zerzöth zolgaloya vala [szerződött, fogadott] 542. Nem
hallottatokee minemű ken a kereztienök ellen szerzettetöt [ren
deltetett] 546. fűi nem hallotta, sem embörnec ziueben nem
zallot mit vr isten megzerzőt az ő zeretöynec [quas proeparavit]
548. a zerzöt [rendelt] napra a cazar űtet eleibe hozata 559.
kére a dolgosocat kik ezt zerzik vala [teszik, cselekszik] 566.
kerőc három napi időth hog magamat hozza zerezhessem [ut me
valeam praeparare Leg. Aur.) 579. külön hazat zereztethe (constituit Leg. Aur.) az ö aytoia előth 587. miglen ö neki zerzenek
coporsot (operati sünt Leg. Aur.) 600. zerezd meg [hozd rendbe]
zivednec hazat 615. zent eghazi zerrel mindőn neművel nag beuseggel zerze [ellátá a templomot] 616. — (V. ö. zerze magát zent
attyaual bezelleny [proposuit cum s. patre tractare] Ehr. c. 3 7 ;
zerze [ordinavit] 38. zerzenek haylekot [tugurium construxerunt]
39. zerzete kenerekett az aztalokra [iussit panes praeparari] 75.
azhoc legottan zerzenek eledelt [paraverunt] 99. — M. A. szótárá
ban: szerzóc facio, condo, fingó, conficio, comparo; szerzec compono, comparo; szerzőm instituo, constituo).
szerzés
: isteni zerzesnec miatta tugga vala isten hog Ö
eghazanac iovendo paztora lenne 169. iuta a varosba, es isteni
zerzesből ottan az eghazhoz mene 418. ilen zerzes alat (ea tamen
conditione Leg. Aur.) 456. yfyu ez zerzest örömest hallá 457. kezde
tanittani zent Apalin azzont filosofiara azaz, bőlcesegre, es levél
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zerzesre [levélírásra] 493. malazthra való nem zerzes [készü
let] 692.
szerhözni
: ayetatossaghoz ol igon zerkozot vala
hog
mindon napon böytől vala 534. mit tegec, ki zerkoztem a gonoznembelihöz 556. — (V. ö. sok emberektewl zerkeztetet [multis
comitantibus hominibus] Ehr. c. 60.)
SZÓI: akarze zolnod eg lelki fráterrel 434. kezde kedeg neki
zolni a menorzagnac bodogsagarol 436. acartalac veled zolnom
441. ne tortennec neköm zolni az ö zaiaual, kivel o urat megtagatta
554. Ten zot az apatur 482. [v. ö. ton nekic bezedöth 167.]; ol
tekelletosseggel zol vala, hog
687. — (Ezen példákból látható,
hogy ámbár a beszéd [szláv beseda] szót codexünk is sűrűen hasz
nálja, még sem vergődhetett e korban még teljes általánosságra).
szolga
szóval fordítja codexirónk sz. Elek életében (576.1.)
az «arany legenda» puer szavát; ma is széltiben mondják: mi kell
édes szolgám (fiam, gyermekem) ?
taglás : a nag kennac, es taglasnac miatta feye ala teve 6
kezeth 563-4. — (taglás fustigatio, flagellatio M. A. — néhol
hallható ma is «megver, eldönget» jelentésben, pl. jól eltagolták).
tanács
: ada őrizni Peladius fö tanac [tanácsos] hazába
622. 0 cazar te, es atte tanachid vattoc mind elmetőc nekil 644.
(ez utóbbi lapon tanácsozó is van; tanács v. tanálcs jelentett a
régi nyelvben is «consilium»-ot, de ezenfelül még «consultatio»-t
i s ; pl. Tahat Ozyas a' tanalc mégvégezuen Bécsi c. 22. adjuk
emlékezetre, hogy mi egyaránt való elvégezett tanácsból
SajóSzentp. végz. — és «consiliarius»-t is, mint codexünkben; pl. Mi
Gergely Deák főbiró, esküttek és minden tanácsok, polgárok.
Sajő-Szentp. végz. — végre még «senatus»-t, mint ma is).
tanúi:
Semmit nem feleize erre, mith ezok te ellenöd tanulnac 205. — (A Winkl. c. megfelelő helyén (173. 1.):
byzonyoythnak; ellenben a Münch. c. 66. 1. szintén: ezec te elle
ned tanolnac; mellet latot es hallót azt tanolía [quod vidit et
andivit, hoc testatur] 174; mint a tanú (testis) származéka össze
nem zavarandó a «tanúl» discere, erededileg «assuescere» szóval;
MUgSz. 197. sz.)
tanúság
: immár lezon tanúság arról miképpen esmér
heti meg embör azt ha meltan iarul ezzentsegnec vételére auag
nem 33-4. — micoron immár a germőc ezos volna, adac űtet
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tanúságra 577. micoron a tanúságban tudomananac miatta veragoznee . . . . 578. — (tanúság doctrina, stúdium, eruditio M. A.
— Fehérmegyében ma is tanúság a. m. tudomány Nyör X, 188 1.)
társalkodik:
felül megmondot pispöckel az zizeknec
eleibe ioue isteni ielőnetbol veloc tarsolkodec, es martiromsagot
zenvede egenbe mind ezok ózue tarsolkodvan terenec colonna
fele (se iunxerunt Leg. Aur.) 473.
tegétlen
: 0 naualassagos test, ki eyte ekképpen le tegodet
kit ez velag tegetlen megkazdagitottvala 314. micoron teneköd
tegetlen mosoíogvala ez velagi calardsag 327. — (tegetlen nuper,
neulich M. A. — Előfordul a régi nyelvben még tege, tegetten, tegitlen, tegnap alakokban 1. NyKözl. III, 349.; ma is tegént Dunán
túl, Nyör V, 229. tögöd az Ormánságban Ny. II, 473. tegént
[hibásan tegént-nek irva] és tegét a Tájszótárban; tege tegnap, szé
kely szó. ü . o.; — v. ö. MügSz. 208. sz.)
tekéi,
tökéli:
be mene iudasba sathanas hog a gondolth
álnokságot hamarban megtokelleneie 165. istennek mindőn mon
dása, es parancolatt'a megtökellettec volna ó testen 289. ki kezeritte tegodet megfogni ammit el nem tekelhecz 555. — (A régi
nyelv egyik leggyakoribb szava; megtökéllem destino ; perficio, perfectum reddo, praesto M. A.)
temérdek:
temerdők vas zeggel zeghezek a kereztfahoz
257. a zegek nem voltac elÖ3ec hanem temerdököc 258. a zegec
ol temerdőc valanac . . . 261. (temerdec crassus, item : gravida MA.)
megtetfii.a veresegnec iele meg tetőt 674. — (a tetszik
ige tőszava; más codexekben sem ritka (pl. Müneh. c. 59. 106.
Winkl. c. 227. Nagysz. c. 295. stb.)
testes : Tudacoznac nemelec azon, hog ha a pokolbeli tüz
legén ugyan testos es velagos avag nem 79. a pocolnac tüze testos
es illethheto u. o. —• (testes corporeus; corpulentus M. A).
tévelyg
: Es ha mind tevölgendnec te benned en soha nem
tevSlgok 169. — (A Winkl. c. megfelelő helyén 153. 1. szintén így.
V. ö. sot ha mend meggonozbodandnac te benned [et si omnes
scandalizati fuerint in te] Münch. c. 64.)
tiloszik:
azért nem tilovek meg a vezedelmnec fia ő
gonoz, es alnoc zandocarol 155. (v. ö. MUgSz. 226. sz., továbbá
Nyör II. 347. és Mátyás Flór.: Magy. Nytud. II. füz. 47. 73.)
tisztesít:
6 zenth testóket... nag kilőmb kilómb codac-
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kai vristen meg tiztosithe 657. — (Münch. c-ben is: tizteseitem
en at'amat [honorifico patrem meuml 188. 1.)
titoh:
felmene titoc hazában 487. — (Bécsi c-ben : alkota
maganac titk hailakat 26. mentől gonozb titk alsagit [machinationes eius pessimas] 65. ki menenec a'titk aiton 169. az nagy
tytok ydőnek alatta Érdy c 41 kyuan tudny reythet awagy tytok
dolgokat Weszpr. c 125.)
továbbá:
mert pocolba valamel zomelec mennec, touabba
nincen ö nekic valtsagnac remensege 335. touabba engömet nem
lacz 558. — Bécsi c-ben szintígy: en touabba nem engedec
főidőn lakozókra [ego non parcam ultra super habitantes terram] 310.)
törlejtő:
kiről codalcodic iras tőrleyte mestőr 67. (v. ö.
megielonti iras magarazo mestőr 122.) . . . kiről ugmond vers tőrleytő mester 134. (így az utóbbi hely a Góry c 7. lapján is. — A
Bécsiben: a pagimentomon ki Smaragdus es Perimis kőuel tőrleitetét uala [super pavimentum emaragdino et pario stratum lapide],
48. ő teuöiő remenkedet a' torleitetbe (speravit in figmento nctor
eius) 273. Vessed azt a' tőrleitőbe [proiice illud ad statuarium]
311. kyralne azonnak zepsegerewl huzu zerbezedet tewrlewyte
Ehr. c 122. Nagy vyadalth vélek twrletenek Szabács viad. 62. s.
— s mindezekről így beszéllek Es imilyen szörzést törlíttek Kat.
v. leg. 1458. s. — törlített irás Debr. c 159. — Mind ezen példák
szerint a törlejt szó értelme: szerez, alkot, készít).
tőr : zent Petor kiueue töret Monda haath tőrrel v y i o n c . . . .
monda neki iesus Téged be tőrödet hiuelebe 188. iőttetok mikép
pen tolvayra tőrockel 191. a tőr feyeuel itik vala ütet 250-1. a
nak vago fel veue az ő tőrét, es eg vágassál el vaga nakath 524.
a tornec illetése feyet testétől el valazta 628. előtte fenos tőrrel
(gladio Leg. Aur.) megenvala 669. — Ellenben: legottan tőrrel
által űttethe 652. — Előfordul azonban a kard szó is a 195.
lapon. — Az Ehr. c-ben kard még nincsen, mindig csak tőr; pl.
nem palczelual ewltewztetuen augy tewruel [non lorica succinctus
vei gladio] 147. kergetegnek kezeben tewr [gladius in manu furiosi]
93.]; a Bécsi és Münch.-ben is mindig tőr; pl. Nem iőttem bekeseget ereztenem főidre de tőrt Münch. c 32. — másrészt: monnal
tőr flaqueus] iő mendeneknéc kőzicbe 160).
tőzsér:
0 Judas alnoc mestőr, es tőseer 156. o gonoz
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toseer Judas 212. — így a Winkl. c. megfelelő helyein is (145. é&
178. 1.); tösér negotiator, mercator MA.
tíír: magát nem thúrheti uala nag sirastol 541. V. ö. Nem
tűrnek egy püspökséggel vagy apátsággal [nem elégszenek meg]
Telegdi, Préd. 647. — V. ö. MUgSz. 203. és 249. sz.
urság,
wroz, urv:
ursagot tőttel meg vrozuan népeknec alamisnaiat 212—3. Ne akaryatoc kencezni magatoknac kenceth földon, Holot az uruoc ki assaac, es el vrozzaac 497. —
(Sokkal gyakoribb codexünkben a tolvaj szó, pl. 191. 228. 246.
271. 284. 295. stb., mely eredeti magyar szó (MügSz. 231. sz.),
míg ellenben urv, orv a törökből került. MA. szót.-ban; orv fur,
furax; ellenben tolvay praedo, latro. Codexünkben is meg van a
kettő külömböztetve egymástól; így: a barrabas vala tolvai (latro)
228. a tolvaiokat eggiket job felöl, Masicat bal felől fezitven 263.;
a 271. 284. 295. lapon előforduló tolvaj szó is a keresztre feszített
jobb latorra vonatkozik. V. ö. nemykoron yennekuala toluayok
kenerett kyk embereket megtoluayolnakuala [veniebant latron es
pro pane, qui exspoliabant homines] Ehr. c. 104. attyamfyay
toluayok yewyetek hozank [fratres latrones venite ad nos] 105. —
A külömbség mindazáltal nem valami éles a régiek nyelvében
sem).
út:
immár neged úttal [negyed ízben] 484. ma már
kevésbbé használatos.
üresség:
üressegöth nem hagot volna ő nekic tanalcz
gütteni 148. keres vala űressegőt miképpen adnaia nekic űtet 154.
— (üresség inanitas, vacuitas; otium MA.)
vajúdni
: kinekil vayonni kezdnec azok . . . [quibus egebunt hi, q u i . . . Leg. Aur. — ; az Ers. codexben e helyt: vajodni]
550. (MA. szótárában csak : vajúdni languescere, vajutt elfonnyat,
syntecticus; tenuatus, languidug, subleetus, morbidus, strigosus. —•
Baranyai Pálnál: megvajudt vala királyfi éhséggel; Balassánál:
Vajudt tagjaimat hogy mivel fedezem? EMK. I I ; 267. ós 470. L).
vallani:
bint val benne 1. nagob dicősegőt nem valhatnac 31. erdőmőt val 56. kit (részegséget) valaki val, ez Ömmagat
nem valia 125. mire acarod e pénzt elvennöd kit bynnekil nem
valhacz 162. binth vallottam 210. bint vallaz 238 mű igazan tetemenőnkert valoc ez kent 269. ime en drágalátos aiíam mit valloc
te nemzetidtől 282. martiromsagot válla 460. 464. malasztot
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vallotvala 467. válla az orzagot 617. meg esmerőd mi viadalonknac erős vallasath (habitum) 624. — a vall ige ezen «habere»,
jelentésben gyakori más nyelvemlékeinkben i s ; legérdekesebbek az
Ehr. codexbeli példák: zent fferench vallót tyzenket tarsot [habuit
sociosj 1. vylag nem vallót oly czudalatos embereket [non habuit]
1. arold el mendenedett, kyket vallaz [quae habes] 6. tyztessegben
vallatykuala [in veneratione habebatur] 36. honnatt vallónk teget
[unde te habemus] 18.)
változni:
ha meg valtozhatnac kencel, auag ez velagi
aiandekockal [ha megválthatnák] 335. (A Kat. v. leg.-ban is : itt
mindentek áldozjék, É s attul senki ne változzék (ne váltsa meg
magát) 1536-7. s. — Bogátmái: Töröktől aranyat vitéz felvivé,
De monda: változna (felváltaná), más pénzt keresne. Az nagy
Castriot. 4. r. — Molnár György feleségét, az ki 450 forinton vál
tozott ki. E. Magy. Nyelveml. III, 372. 1.)
váltság
: o meí igőn bodogtalan váltság valaztani az
örőc kent 107. iay enneköm zerető fiam, minemű váltságot tol ez
napon, mert ime adatec neköm zolga az vrert, taneytvan a mestőrert 363. — (Az első helyen «választása, a másodikon «csere»
értelme van; de előfordul mai jelentésében i s ; mint: nincen valtsagnac remensege (a pokolban) 335. V. ö. És őnekik teszen áldo
zatot És ő binéért változatot Kat. v. leg. 1526—7. s.)
végezet:
engomet en vegezetomnec előtte nem lattal (ante
exitum meum Leg. Aur.) 559.
vegezhetetlen:
vegezhetetlen ken 09. vegezhetetlen
halai 333. (mindkét helyen «aeternus» jelentéssel).
vellejt:
Eg kicinded nvgodalmnak vtanna esmeg eg kicinded erőth velleythe 359. — értelme : ismét egy kis érőhez jutott,
— erőt szerzett; a Winkl. c. megfelelő helyén, 92. 1. szintígy. (A
vév «venni» igéhez tartozó, v. ö. székely vélléget; lásd: Simonyi,
NyK. XVII, 56.)
veJierélc:
zomiozol nem vizet, sem egebnemü venerekoth
287. veue a mergöth mint nömős venerekőt, es meg iva 642. —
Előfordul Ehr. c. 131. i s ; továbbá Münch. c. 62. 101. 105. stb.
Bécsi c. 182
es en venerekemet [et potum meum]; Jay ki
venereket ad o barattanac . . . megrezegeituen [vse qui potum dat
amico ...] 272. bort es semmi venereket nem izic (vinum et siceram
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVII.
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non bibét) Münch. c. 107. — Látni való, hogy e szó valami szeszes,
részegítő ital- félét jelentett).
verő:
micoron lata kezeit verő miat zegekkel által
zegezni... 263. («kalapács» jelentéssel még a 343. 508. 636. 1. —
MA. szótárában már mindhárom:Térő, pör'óly, kalapács).
verő: á kenves vernek vereeie 172. es lőn o verey miképpen
föld[r]e folo cöppeneth veer 178. — (Winkl. c. megfelelő helyén:
kőnvnek veernek vereeie 155. 1., és : Ion 6 vereie mykeppen földre
folyó cheppenek veer 159.1.; Münch. c-ben i s : es lót 6 vereie
miképpen, vérnec ceppenete le coroguan a' főidre [et factus est
sudor ejus, sicut gutta sanguinis decurrentis in terram] 162. 1. —
MA.-nél: veríték sudor; vö. MUgSz. 606. sz).
verteiig
: immár en zerető fiam latom hog halalodnac
vtolso horaian ideien vertengez 356. (Ugyanígy Winkl. c. 90 is.
Teljesen kihalt szó. Igen valószínű, hogy a MUgSz. 951. száma
alatt kifejtett vBgar — vsgsr — «volvi, circumagi, agitari» alapige
származéka, t momentán és -ng freq. képzővel; de lehetséges az
is, hogy az 562. sz. alatti ptg-^r alapigétől való, mint &fórtong [se
volutare MA.] szónak meglágyult élőhangú mása).
vesztegel,
veszteg
; vezteg lassoc ha iles el iő megzabaditani űtet 286. 288. az calardsag vezteghalgat 312. indvlatlan
vezteg álla 636, veztegetöc, mert istennec titkon való toruenit
nem tuggatoc 673. a bőlcnec e zokasa, micoron ninc ideye veztegleni tud 678. zertelen való veztegseg 691. — (veszteg quietus;
pacate; veszteghalgatás silentium; veszteglek taceo, vesztegség silentium MA. — V. ö. Ének melseges vestegsegeben felkele [in profundo noctis silentio] Ehr. c. 4. kyk ew paranczyolatyara vezteglenek
[quae ad eius impérium tacuerunt] 138. műdön mend veztegléttenec volna monda Bécsi c. 38. E s ime léz vezteglo (et ecce eris
tacens) Münch c. 107. zolasnakees ydeye wagyon westegsegnekees
Peer c. 96. a veztegseegh tartaas mynd az zerzetnek fundamen
tuma Winkl. c. 127. mind konen el vezteglethetnem halgathatnam,
de i a y . . . Nagysz. c. 58).
viadal:
mire fúttal el minec előtte a viadal lenne 555. az
őrdőg esmeg fel kelé a vyadalra 673. — (A kölcsönzött csata és
harc szók nem fordulnak elő; helyettük van had (pl. 669. 678.
1.) ós háború (háborúságot [bella Leg. Aur.] kezdenec vele 669.).
vigaszih,
vigaszt:
lelöknec mindőn corsagat megvi-

243

A NÁDOR-CODEX NYELVE.

gazt'a.... a corsagbol ezzent oruossaggal megvigazic 15. (így még
a 190. 192. 507. 509. 517. 703. 1., «gyógyít*,• illetőleg «gyógyúl»
jelentéssel; v. Ö. MUgSz. 615. sz. — Nyelvemlékeinkben előkerül
mind a három ige : gyógyít, vigaszt, orvosol; így pl. mikor meg akar
nám vigaztanom (cum sanare vellem) Bécsi c. 189. a te vereiteködnek drágalátos vrvvssaga vigazyon megh Winkl. c. 235. nagy sok
vakok, santhaak . . . . vygaztatanak meg az zent kyralnak eerdeme
myat Erdy c. 402. vr isten yohabely teredelmesekett meg vigazt
ísanat contritos cordel Ehr. c. 72. — az zent kyraal testéének
előtte meg gyogywltateek Erdy c. 402. gyogeha meg evket sz.
Marg. él. 138., ugyanígy 140. 142. Jord. c. 293. 638. gyógyul; a
Nádor-codexben is : gogitassek, gogyhon 703. 1. — Thewr. c. 293.
en lelkem . . . kegyeus orwos meg orwosollyad, — így a Czech c.
megfelelő helyén is. — A vigaszik ige is gyakori a nyelvemlékek
ben, sőt még Bátorinál, Komjátinál, Pestinél, Telegdinél is talál
ható. A vigasztal pedig már a régi nyelvben is mai értelmében
használatos ; pl. megvigaztaltac kiralt (hetificarunt regem) Bécsi
c. 189. hog megvigaztalnac azocat (ut consolarentur) Münch. c. 193.
vigydz-ds
: monda petornec Ekeppen nem vigazhatale eg
horaiglan en velem 173. vigazzatoc es ymadkozzatoc (vigilate et
orate) 174. testéét boytel vigazassal megh öztoueriti vala 588.
(vigyazoc vigilo, speculor, excubo; v. ö. MUgSz. 616. sz.)
villdwiodih:
minec előtte megvillamodnec (antequam
illucesceret Leg. Aur.) 574. az Ers. c. megfelelő helyén: megvelamodnek; a Münch. codexben i s : es vilamoduan esmeg iouo a'
templomba [et diluculo iterum venit] 185. A farkas, mikoron még
meg nem villámodott volna, és az erdőben j á r n a . . . Pesti G. LVI.
m. — villámodom fulgurio, fulguro; diluculo MA. — villámodni
hajnallani, virradni Tájsz. szerint székely szó. A «fulgur» codexünkben vellamas (506. 1.); a Bécsi c - b e n : Vrnac villamati es
kődi .132. Vala kedeg o zemele miként villámat Münch. c. 70. Es
hogy menne leieknek hamarsagaban mykeppen vyllamat [quum
iret quasi fulgur in impetu spiritus] Ehr c. 138.
viselni:
kezdec az zent testot viselni [vinni] 599. zo
viselés 691. v. ö. fent halottviselö (Paludinál: mi visel bennünket
arra, hogy tűzzel vassal pusztítsunk; — és igen-is hogy okok
viselték őt erre a szemtelenségre 1. Ny őr I, 176.).
vizeth
: íme nekőd vagoc adván fiu vizeth 386. — (ezt
16*
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mondja szent János apostol Máriának, kinek őt Krisztus e
szavakkal ajánlotta: ime! a te fiad. Világos tehát, hogy vizett v.
viszett (?)-nek értelme «gyanánt, helyettw. — Ugyanígy a Winkl. c.
115. is: yme neked vagyok adwan/í/w vyzett.)
vontat:
ket fogat neki ki kel vala vontatni 483. fogat
kivontatvan 489.
zomcűc:
megmar mykeppen azzomak es miképpen a
regulos neuú mergös kego 128. — (coluber zomoc kigyó M. A).
zöldség
: (a fösvény ember:) mas embórnee zöldségéből
elfonnad es meg oztöuerődic 120. — (E szó itt «virulást» jelent,
vagy tkp. «jó módot, jó sorsot»; valószínű, hogy a lat. «viriditas»
ügyetlen fordítása.
ZÚgódá/S:
a «zolasnak bynei» közt van elsorolva a 690 1.
származéka a zúgódni igének, mely elég gyakran található a codexekben (pl. Debr. c. 64. Winkl. c. 281. Virg. c. 128. [ugyané c.
125. 1. «zúgódás» is], Kat. v. leg. 1418. 1423. s.); sőt még a 16.
sz.-beli íróknál is, mint pl. Istvánfinál (BMK. II, 46.), Szeremlyéninél (u. o. 238. 1.); Moln. A. is említi a zugodom (fremo) szót, de
már csak: zúgolódás fremitus, murmuratio.

B) Sajátságos kifejezések.
A vitezöc udvart űtenec 256. 1. (így a Winkl. c. 203. 1. is;
«letelepedének»; Máténál: et sedentes [milites] servabant eum.
Gyakoribb ennél a régi nyelvben az udvari tétet kifejezés, melynek
értelme: házi szolgáit, hozzá tartozóit [rendesen királyról, vagy
általán nagy úrról mondva] egybehívja, maga köré gyűjti; pl. Ist
vánfinál : Holta kelve Voltér új udvart tétete, Kazdag ajándékot
arra feltótete BMK. II, 34.; Tinódinál: Legottan új udvart király
hogy tétete, Vigasságot benne nagy sokat tétete u. o. III, 372. 1.)
— vessonc nilat rayta kie legőn 267. en ruhámon nilath vetenec
283. 284. («sortem jacere, sortiri»; Erdősinéi: nyilat vonának
(Luk. 23.), Pestinél már: sorsot vet.— elottec iaro [elöljárójuk] 5 1 5 .
lobi öltözet (mind télben, mind narba mezítelen lábbal iar vala,
Labi oltözetöfch cak accoron vezonvala fel, micoron pispÖkoknecr
papoknac eleycben megenvala) 538. — micoron emborsegot ertvolna
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578. értelme : mikor férfikorra jutott (választanak neki feleséget).
— vizza való akarat 689. a «zynek bynei» közt van elsorolva s
alkalmasint «renitentia»-t jelent. — nemzethez való kevansag 689.
ugyanott; a «nemzet» szó régi jelentését tekintve annyi mint: a
vérrokon tisztátalan megkivánása. — maganac való erthes 690.
ugyanott, hol a két előbbi szó; valószínűleg «önzés»-t (philautia)
jelent, mint Toldy is megjegyzi. — magas hányas 691. az első szó,
azt tartom, hibásan van irva «magát» helyett; e szerint ((hánya
vetiség))-et jelent V. ö. magahányás (jactatio) Nagysz. c. 356. mit
hányod vetőd magadat Erdy c. 666. az mi ellenségünk magát
hányván Thewr. c. 134. 1.
Az elsoroltakon kivül van még néhány kifejezés codexünkben, melyekben az igeszó némileg szokatlan jelentéssel van hasz
nálva ; ityenek: lelke istembe valtozic 19. a méltó áldozóról van
mondva, hogy t. i. hasonló lesz az istenséghez, Krisztus testét
magában hordván a méltó áldozás által istennek mintegy igazi
képmása lesz. — nag kegos bezedot bocatvan, es mondván 258.
alkalmasint latinismus; a szentirásban gyakori a: Deus misit ver
bum per prophetam-fóle kifejezés); — kihoz jog am en aruajeiemet
376-7. (V. ö. feyem hozya fogam Kat. v. leg. 1891. s. mikoron az
fiának nem volt volna hova feit fognia 400. m. 1. s a Winkl. c.
megfelelő helyén is (107. 1.) úgy mint codexünkben; jelentése:
fejét vkire ráhajtja, vagyis átvitt értelemben: vkiben bízik, vkinek
segélyére támaszkodik.) — beoltozek monostorba 454. e helyett:
belépett monostorba, vagyis: szerzetessé lett, szerz. ruhát öltött
magára. — mindőn napon boytol vala, ielős innepoktol megválván
534. és: germoctol megválván megkereztele keth neguen ezör
embört 616-7. (vagyis: kivéve a jeles ünnepeket,... kivéve a
gyermekeket); — eghazat rakata 615. 618. («építtete» ; az épít ige
egyébiránt rendes használatú a codex-irodalomban, csak az Ehr.
c. 7. különösebb: egyhazy eppeytesre [pro reparandis ecclesiis], a
mi azonban szintén megegyező az épít eredeti jelentésével [in integrum resfcituere.] — Végre a tesz (facere) ige használatát találjuk
sajátszerűnek e kifejezésekben: könyörgést tenni 348. segedelmet
tenni 349. 364. vitézséget tenni 611. (ezek talán nem mondhatók
latinosságnak.) — Előfordul még így i s : tőn nekic bezedoth 167.
oth tőnec vacorat 151. 383. imádságot tön, imádság tevén 416.
420. 499. 512. stb., ten zot 482. vallást tegetoc 653. fohazkoda-
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sokat tezen 541. teeg vegeth 181. alamisnat tezön 531. vendegsegot tenne 483; teznecvala sirast 371. nag sirast tón 580. (ezek
már, legalább részben latinismusok, v. ö. verbum, orationem,
eleemosynam, coenam etc. facere). A sajátságos igei használatokról, tekintettel különösen az igével összekötött névszó ragos alakjára, alább (a mondattani részben) lesz szó.
ZOLTVÁNY L .

IRÉN.

VOTJÁK NYELVMÜTATVANYOK.
A votják nyelvről szóló ismertetések eddigelé általában fordí
tott s különösen vallásos tartalmú textusok alapján történtek. Ere
deti nyelvmutatványok jelentékenyebb számban csak ezelőtt két
évvel jelentek meg a kazáni missionárius társaság kiadásában
»IIpOH3Be,HeHÍfl HapO^HOÉ CJIOBeCHOCTH,
BOTHKOBI. Ka3aHCKOfi H BflTCKOö ryőepmfi»

OÖpfl^LI

H

lTOBtpbH

(«A kazáni és vjatkai
guberniumbeli votjákok népköltésének termékei, szokásai, babo
nái*) czímen. E gyűjtemény összeszerzője G a v r i l o v B o r i s z , ki
Vjatkában töltött szolgálati ideje alatt figyelmét a népköltésre és
szokásokra is kiterjeszté s különösen nagy számban szerzett össze
dalokat, találós meséket, ezenkívül meséket és imádságokat.
Ezeket a gyűjtő kissé szabad, de azért elég jól használható orosz
fordítással látta el s itt-ott, hol a szövegbeli előadás kissé homá
lyos, magyarázatokkal. Mindemellett több helyt a teljesen szaba
tos és biztos fordítás csaknem lehetetlen, részint mivel jókora
számú a szövegekben az olyan szó és szólás, mely eddigi forrá
sainkban nem fordul elő s így jelentésére nézve egyelőre még nem
igazolható, részint pedig mivel olyan viszonyokra történik benne
czélzás, melyek csak a helyi körülmények alapos ismeretével
érthetők. Mi a könnyebben fordítható darabok közül közlünk
mutatványokat, mit annál időszerűbbnek tartunk, minthogy az
ugor nyelvek közül eddigelé a votják nyelv részesült aránylag
legkevesebb méltatásban nyelvészeti irodalmunkban. E szövegek
két külömböző nyelvkerületből vannak egybegyűjtve: a kazáni
kormányzóság éjszaki s a vjatkai kormányzóság déli részéből;
amannak nyelvét bizonyos hangtani sajátságokon kivűl (pl. hogy
szókezdő j d'-vé változik benne) erős török hatás jellemzi szókincs
ben és mondatszerkezetben; emezt (ide tartoznak az ünnepdalok s
a találós mesék közül a 72—120 számúak) főképen az orosz k'ölcsönszók nagyobb száma.
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Mesék.
1.
Odik murtlen kik kisnoez vilem. bagini kisnoezlen kik piez
vilem, pókéi kisnoezlen odik vilem. so murt aciz kulem. bigim kis
noezlen kik pienis ta pokci kisnolen piez, Vistem-taz, odik ninal
nuleskd minisa, pu koraljam, bigim kisnolen kik piez kiknazili odik
saéen koraljam, ta Vistem-taz ogyiaz odik saSen korám, agajosiz sod
voíasa, solen korám puaz til dongiljam. ta Vistem-taz solis egirzd
sandikd tirem no dödid ponisa, koskem. so odik gurtd pirem no «altinen azves kin vostd)) süisa cirektjam. sod kilisa otis murtjos potiljam no dualjam : ntinad azves-a, altin-ah) süiljam. ta «altin» süem.
odik murt iini sandik azvessd pottem no soli veram : «ojdo rostom!»
siiem. ta murt ta Vistem-tazez aldalo sima, soli siiem: nojdo rostom
so köjön ustitek.)) ta Vistern «d'araloz /"» süem. so berd vostiljam no
ta Vis'tem bertem. so murt pirisa sandiksd uétem vilem saUtrak egir
potem. so berd nos uz likti medam siisa dasaskem. ta Vistem-taz ber
tem no semnajosizli veram: utáni, mon egiren azves vosti» siiem. ta
bigim kisno piossd kosem : nminild ti no pudes sutild no egirzd asvesen vostili» süem. agajosiz talis dualjam : «to?i kigi süisa vostidh)
suiljam. ta Vistem süem: aegiren azves kin vostd süisa, cirektjaj no
jwtisa,, vostizi» süem. sojos nos puzes sutiljam no egirzd sandikd
tirisa, koskiljam. so gurtd piriljam no egiren azves kin vostd süisa,
cirektjani kuskiljam. so agla aldaskem murt ircag kutisa potem no,
umurtez oldása vetlis ti-ama ?» süisa Mugd no zTigd-pd. so berd sojos
mirdem otis mozmisabertiljam no Vistemles anajzdviiljam. so berd sod
Vistem-taz dödid ponisa olo kitsi nüesa vatem,no aciz ódig gurtd minem
no lukaskisa pukisjos dord pirisa akuddi minim kisno lüiskodih)
siiem- nminam iiiii sandik azvesd vaú)> süem. Ódig nil: «cin-a so
kilidh) ((őin» süem. nil umond bastod-a?» suem. «basto» süem. so
berd dödijaz puktisa, nilez as doraz nuem. so berd semnajosizli veram:
ntani)) suem nkulem anajinim ceber nil vostisa vajiti süem. agajosiz
nos anajzes viiljam, no acseli kisno baston ponna tajos no ogi miniljam. odik gurtd piriljam no Vistem-taz disetem samen «kulem nilen
ídep nil kirí vostd)) süisa, cirektjani kuskiljam. odik murt potisa,
sojosiz éugisa uljasa legem, sojos vostini settimtezi, no soli vozzi
potisa, so Vistdm-tazes bittini bertiljam. sod kabd ponisa, Kamd kus-
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tini Kam dord nuiljam. bagim agajez süem: aojdo tug máig vajisa
dongisa uskitom!» sojos tag maigli bertem berd ta Vistem-taz otis
potem no otsi dar tirisa, ponem. sojot liktisa, kabez dongisa uskitiljam. so berd «rw» süiljam «ac?nesiz aldasa anajez vittem val, ássa
no viim inir> süiljam. ta Vistem ódig naleskis korka pirem no sendira pidesaz videm. so berd otsi kik peggem liktisa, pirem. sojos
arberizes bugirjani kaskiljam vilem. ta d'irzd zntisa, ut'e vilem;
sendira dbmirasa, koskem. peggemjos uknoti no kiti tekcisa, potisa
koskiljam. ta Vistem pegtfemjosles odik bumaénik uksozes, odik tu&
Jes valzes baétem no bertisa koskem. bertem beraz agajosízli veram:
ntani» süem ((minim vu kugo odik val, odik bumaánik ukso sotiz*
süem; arakmat vüá kustemdilh süem. agajosiz duam : ((bon otín no
tace-ik dönjá van-ama h) sasa. — «MJ» süem, ((otsipiridi-kd potemdi
az poti> süem. tajos so kitti kutirtiskiljam no kiknazá odik kabd pi~
risa, Vistemli dongini kosiljam. so dongem no legem sojos otsi bitmiljam. sojos Vistemez bittini vetliljam, Vistem acsesiz bittem. sojos
áldani tiriso vilem no Vistem acsesiz aldasa bittem.
(Mamadis, kazáni gubernium.)
Egy embernek két felesége volt. Idősebbik feleségének két fia
volt, az ifjabbiknak egy volt- Az az ember maga megbalt. Idősebbik
feleségének két fiával ez az ifjabbik feleségének fia Vistem-taz
(szószerint: esztelen tar) egy napon kimenvén az erdőre, fát vágtak.
Az idősebbik feleségnek két fia együtt (kettejükre) egy ölet vágott,
ezen Vistemtaz egymaga vágott egy ölet. Bátyái őt megirigyelvén
az ő vágott fáját felgyújtották (az ő vágott fájába tüzet dugtak).
Ez a V. az ő szenét ládába töltötte s szánra rakván útnak eredt
(elment). Egy faluba bement s azt kiabálta: ki cserél aranyon
ezüstöt ? — (mondván). Ezt hallván az onnan való emberek kijöt
tek és kérdezték: ,ezüstöd van-e neked, [vagy] aranyad ?' 0 azt
mondta, hogy arany (ő ,arany' monda). Egy ember kihozta fél láda
ezüstjét és monda neki: ,rajta, cseréljünk!' •— (szóla). Ez az
ember meg akarván csalni V.-t (ezt a V.-t megcsalom, mondván)
[ezt] monda neki: ,rajta, cseréljünk csak úgy felnyitatlanul !£ Ez a
Y. [azt] m o n d a : , j ó l van/ Azután cseréltek és V. visszatért. Az
az ember [haza] érvén, mihelyt a ládát kinyitotta, csupa szén került
elő. Azután készülődött, hogy talán még előjő [egyszer] (nemjön-é
talán még? —mondván). Ez a V. visszatért és családbelijeinek
elmondotta: ,ime ón szénen ezüstöt cseréltem* — (monda). Az

250

VOTJÁK NYELVMUTATVÁNYOK.

idősebbik asszony megparancsolta fiainak: ,menjetek ti is, éges
sétek el fátokat és cseréljétek be a szenet ezüstön' (monda). Bátyái
kérdek tőle [t. i. a bolondtól] : ,te hogyan beszéltél, mikor cserél
tél' (tkp. te hogyan beszélvén cseréltél) ? — (mondák). A bolond
feleié : ,ki cserél ezüstön szenet' (mondván) kiabáltam és jöttek
(jővén) s cseréltek — (monda). Ok is [tehát] fájukat elégették és
a szenet ládába töltvén elindultak. Ama faluba tértek be és elkezd
ték kiabálni: szénen ezüstöt ki cserél be? (mondván). Az előbb
megcsalt ember rudat ragadván kijött és [azt] mondván : ,úgy-e
bár ti embercsalók vagytok' (embert csalva járók) — ugyancsak
ütögette (ütötte, ütötte) [őket]. Azután ők [nagy] bajjal megme
nekülvén visszatértek és V.-nak az anyját megölték. Azután V. őt
[t. i. anyját] szánra téve valahová elvitte (elvivén) s eltemette ;
maga pedig egy faluba ment s az [épen] összegyülekezve ülő nép
séghez (ülőkhöz) térvén, szóla: ,ki lesz közületek (kiktek lesztek)
az "én feleségem' — monda, — ,nekem egy fél láda ezüstöm van' —
{monda). Egy leány [monda] ,igaz-e ezen szavad?' J g a z ! ' •—
-feleié. A leány szóla: ,elveszel-e engem?' ,Elveszlek', monda
[t. i. V.]. Azután szánjára ültetvén a leányt haza (magához) vitte.
Most (azután) rokonainak [ezt] monda: ,ime' (monda), ,megholt
anyámon egy szép leányt cseréltem' (cserélve hoztam) — (monda).
Bátyái is megölék tehát anyjukat s hogy maguknak is feleséget
szerezzenek (feleségszerzés végett), ők is úgy elmentek. Egy faluba
betértek s V. tanítása szerint elkezdtek kiabálni: ,holt leányon ki
cserél eleven lányt' — (mondván). Egy ember kijővén, elverte
őket s elkergette (elvervén, kergetvén küldte). Ok, hogy nem sike
rült nékik cserélni (cserélni el nem érvéjük), megharagudtak
(haragjuk kelvén) és visszatértek megölni V.-t. Öt [t. i. V-t] zsákba
dugva elvivék a Kámához, hogy beledobják (beledobni a Kámába).
Az idősbik bátya szóla: ,rajta, hozzunk (hozván) egy komlórudat s
taszítsuk be' (taszítva dobjuk be). Mikor ők komlórúdért vissza
fordultak (visszafordulásuk után), V. kijött onnan és gyepet töltött
(töltve tett) oda. Ok [t.i. a bátyák] megjővén a zsákot beletaszították
(taszítva beledobták) [a folyóba.] Azután szólának: ,imé ő ben
nünket rászedve anyánkat megölette volt, most mi őt magát öltük
meg' — mondák. Ez a V. egy erdei kunyhóba tért fea ós a háló
padlásra (aljába) feküdt. Azután oda két szökevény tért be (jővén
bement). Ezek holmijaikat szóllyel tzedegetni kezdték volt; ő [pedig]
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fejét fölemelvén nézi vala [és] a hálópadlás Összeesett (összedőlvén
ment). A szökevények az ablakon át s a hol [lehetett] kiugorván
elmentek (kijővén mentek). Ez a V. a szökevényeknek egy tárcza
pénzét s egy igen jó lovát [magához] vett és haza ment (visszafor
dulván ment). Visszaérkezte után [így] szóla bátyáinak: ,ime' —
monda — ,nekem a víz ura egy lovat s egy tárcza pénzt adott'
(monda); ,köszönet érte, hogy a vízbe taszítottatok' (vízbe taszí
tásotokért) •— monda. Bátyái kérdek : ,hát ott olyan világ van V —
mondván. ,Ej!' — szóla — ,ha oda mentek, nem lesz kedvetek
kijönni' (nem jön kijövéstek) — monda. Azok hittek e beszédnek
és mindketten egy zsákba bújván megparancsolák V-nak, hogy
taszítsa be őket [a folyóba]. 0 betaszította s [ott] hagyta [őket].
Azok oda vesztek. Ok V.-t igyekeztek (jártak) megölni s V. őket
magukat ölte meg. Ok törekedtek volt csalni, de V. őket magukat
rászedvén elvesztette.

Odik murtlen kűri piez vilem. odik piez bunen to dord piniékini minem. minisei viiem berd piniskini kuékem. piniékon dirjaz to
peri potem no piniskisles d'uam : utón tad mali piniskod ?» süem. pi~
niskis veram: «to poskin marván, sod pottiskov süem. ta to peri
pirem no anajezli veram: «acmd korkaez bittini liktem murt vaú»
suem. so berd veram anajez piezli: «min, valcd nurjaski, tond vormiz-kd pottoz)) süem. to peri pertem no uojdo valód nurjaé*
kom.')) süem. — nej, ton monenim nurjaékhi ? min, tini, otin
minam su ares pintem babája van; min, sóin nurjaski ht süem.
ta minem no «,a,aBaH no^BO^ /» iusa vagem. gondir «ö — ö» süsa
va$em no ta kurdam. kurdasa bertem anajez dord no veram anajezli:
«uj, anaj» süem «su ares babajez van vilem, og pob) ö — ö usüsa
vagiz no kuaraezles kurdaj)) süem. so berd nos kosem anajez bikini.
to peri potem no • piniskisli veram: nojdo bigom, kirí orcoz)) süem.
piniskis veram soli: ntini, minam pal ares vinivan, «uai',uat» susa,
min ali potoz)) süem. to peri «uat', uah) sasa verasa, mind vilem, kec
kiz ulis potem no vortisa koskem. kec sörd ta no bitfisa minem vilem
sbtimtd, so köjön keclié biézd no ajemta. so berd anajez dord bertem
no veram: «pal ares viniz van vilem. so sora no vüini öjlo,- mond
viűsa, dal karisa, dal karisa bi$d, o$i no öj söti» süem. so berdana*
jez veram: amin, ta cokmordd potti no legd, kuddi vild vuttodi)>
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süe?n. ta te kujo potem no piniskis dord minisa, veram: «da, ta
éokmorez irgiti/)) süem. piniskis veram: «da, acit atfl'a irgiti !»
te peri cokmorzd irgitem no üsisa muzemd vijem. cokmorzd
bastisa sotem no ta piriékis cokmorzd kutem no te peri, »da,
irgiti!*) süem. ta veram: adugdi ali; tini, so pilem med
vuoz» süem. te peri veram: «cu, cu, en irgiti/» süem. so berd
te peri cokmorzd bastisa, pirem. so berd nos sigim sal erval pottem
no «dd, tad nipijasa, nuldi)) süem. piniskis veram: «da, acid nuldi
éjftaa süem; aciz nipijasa, nuldem. ta piniskis puksem no vortillini kuskem. te peri veram: «cu, cu! viod, viod!» süem. so berd ervet Izd pir tis a koskem. anajezli veram: «anaj, valez viiskd vaU süem.
so berd te peri potem no aukso soto, ud d'eti-ah) süem. piniskis veram: (da sl'apaez tiros karid-kd, ug d'eti)) süem. te peri anajez dord
pirem no veram: uukso sotid-kd odik sl'apa, ug d'eti ÍücL» süem. anajez kosem. piniskis sl'apazd usto karem, ukéozd tirini kosem. tirisa,
tirisa, mirdem tirmitem. so berd korkaz perizd nüetem. nuikizi
ajiljam vuko ki, sod peri bastem no nüem. so berd atfiljam usiez,
piniskis sod no perili nuini kosem. peri bastisa iutisa nuem. so berd
korkaz vuiljam no ta kugoez agl'a pirem no kisnoezli veram: «mon
sid pöstini koso,ton urnáid van» sü)> süem. ta periez öt'isa pirtem no
kisnoezli sid pöstini kosem. ta kisnoez amaid van no maid van?»
süem. kartez veram: a odik perilen d'iriz van,)) süem no peri korkaezlis pal seregzd £utem no potisa koskem. so köjin peri bertem.
(Mamadis.)
Egy embernek három fia volt. Az egyik fiú elment hárshéjjal
a tóhoz fonni. Megérkezvén (menvén, odajötte után) fonni kezdett.
Fonás közben (idejében) kijött a tó manója és kérdé a fonótól:
.te minek fonod ezt ?' — (monda). A fonó felele: ,a mi a tó belsejében van, azt kihozom' — (monda). A tó manója bement [t. i. a
vízbe] és anyjának monda: ,[itt] van egy ember, ki házunkat elveszteni jött' (magunk házát elveszteni jött ember van) — (monda).
Ezután [azt] feleié az anya fiának: ,menj, birkózzál meg vele
(együtt), ha tégedet legyőz, kihajt [bennünket]' — monda. A tó
manója kijött ós monda: ,nosza, birkózzunk (együtt).'— ,Ej, te én
velem akarsz birkózni (tkp. birkózol)! menj, ime ott nekem egy
száz éves fogatlan nagyanyám van, menj, avval birkózzál meg !' —
monda. Ez elment s oda szóla: adavaj podvod!» (mondván).
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A medve* ö-ö-t (mondván) felelt s ez [t. i. a manó] megijedt. Ijedten
visszatér anyjához ós monda (anyjának): ,ej anyám' — (szóla) -*~
,egy százéves nagyanyja volt, [az] egyszer ö-ö-t mondott (mondva
felelt) és ÓD hangjától megijedtem' — (monda). Ezután ismét [azt]
parancsolá anyja, [hogy versenyt] fusson (futni). A tómanó elment
s szóla a fonónak: ,nosza, fussunk, ki halad előbbre!' — (monda),
A fonó válaszola neki: ,ime van nekem egy fél éves unokaöcsém,
menj 8 mondd: «uaty, uaty» (uatyot mondván), mindjárt kijön' —
.(monda). A tó manója, «uaty, uaty» [hangokat] mondván (mondva
szólván) elment, a fenyő alól egy nyúl jött elő s felugorván (?)
eliramlott. 0 is futott (futva ment) a nyúl után, [de] nem érte el
(el nem érvén); úgy [hogy] a nyúlnak farkát sem látta [végre].
Azután anyjához téré s elbeszélé: egy fél éves unokaöccse volt, az
után haladni nem lehetett: engemet várva pihenést meg pihenést
tartva (téve) fut s így sem érhettem utói' —(monda). Azután [ezt]
monda anyja: ,menj, vidd ki eme furkódat, dobjatok, ki viszi közü
letek (kiktek viszitek) magasabbra' — (monda). Eme tóúr kijött s a
fonóhoz menvén, monda : ,nosza, hajítsd ezt a furkót!' — (monda).
A fonó felele: ,no dobj te magad előbb!' —(monda). A tó manója
feldobta a furkót s [az] leesvén a földbe hatolt. Elővévén a furkót
[most] átadta s ez a fonó megfogta (a furkót), [mire] a tó manója
monda: ,nos hajíts !' Ez [a fonó] felele : ,megállj (most), ime az a
felhő hadd jöjjön elő !' — (monda). A tó manója szóla : ,hó, hó, ne
hajíts!' — (monda). Azután a tó manója furkóját vévén, bement
[t. i. a vízbe]. Erre (azután) ismét egy hét öles kanczát hozott ki
és monda: ,nosza vedd föl ezt (terhűl) s vidd!' A fonó felele:
,nosza vidd előbb te magad!' — (monda); ő (maga) felvévén
[magára] vivé. A fonó ráült s elkezdett ügetni. A tó manója monda:
,hó, hó, megölöd, megölöd' — (monda). Azután a kanczát bevezet
vén elment. Anyjának szóla: ,anyám, a lovat meg akarta ölni
(megöli vala)' — (monda). Most (azután) a tó manója kijött és
monda:,pénzt adok, nem bántasz-e ?' (nem érintesz-e?). A fonó
felele: ,ha ezen kalapot tele rakod (teszed), nem bántlak' — (monda).
A tó manója anyjához ment s szóla : ,azt mondja, ha egy kalap
pénzt adsz, nem bántlak'—(monda). Anyja parancsolá, [hogy tegye].
A fonó kalapját kilyukasztotta, parancsolá, [hogy] a pénzt bele*) Őt értette a fonó nagyanyjának.
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töltse.(beletölteni). Töltötte,töltötte [míg] nagynehezen tele töltötte.
Azután haza a manóval vitette. Amint vitték (vivéjök), megláttak
egy malomkövet, ezt [is] fölvette a manó s vitte. Azután megláttak
egy boronát, a fonó megparancsolá a manónak, [hogy] azt is vigye
(vinni). A manó felemelvén (megfogva felemelvén) vitte. Azután a
házhoz értek; a gazda előre ment és [azt] monda feleségének : ,én
parancsolom, [hogy] ételt főzz (főzni), te mondd: «mid van?»' —
(monda). 0 a manót behíván bevezette és [azt] parancsolá feleségé
nek, [hogy] ételt főzzön. Felesége szóla: ,mid van, mid van?'
Férje felele : ,egy manónak a feje van' — monda és a manó fel
emelte a háznak egyik oldalszögletét és eliramlott. Ily módon tért
vissza a manó.
3.
Valján vilem nules vogmaé kocis Iván Kotovsik nimo. so nules
vojmasa vetlon dirja og pol soli-pd ociram duci. kocis vag'em ducili
«tonkinh> éusa. duci veram soli: «Iván Kotovsiklen sión, duón
daéaéez* éiiem. Iván Kotovsik kurem soles páter; so sod nüem
bogim bérig girikd. so berd Iván Kotovsik koséin sil vajini.
duci sil! utcani minem, no kion kutem iz éettem. duci-pd kurd
kionles; kion-pd sild: «ug éotiéki». druci, «suak lü, Iván Ko
tovsik nimo tűrd kurd-pd)) éüiz. so berd kion odik makessd éotisa
legem, duci Iván Kotovsik dord vajem no-pd soli veram: «md,
ma Iván Kotovsik, odik makes sil! vaji tinid)) éüem-pd. — «Oj rali
mat, oj rakmat, min noéik gind ötca-pdn siiem. so berd duci vanzd
ötcasa, vajem : gondirez, kionez, kecez, kir pariéez, koniez. vanzd
vajem no bérig kotirin-pd be rgalo, Iván K. dord pirini kurdamiékiz.
koniez-pd koso : «ton pir-pd !» suo. koni-pd éuiz: <nninam bizi kiig,
biztim kutoz)). so berd-pd kecez kosizi ; kec-pa éuiz : «minam kai mi
evei, non ug piriéki pa>*} süiz. so bere-pd gondirez kosiljam : «ton batir babaj, ton piri-pdh) éüiljam. gondir-pd éüiz : «ojdo, aciz no potoz
ali-pd)) süiz. so berd Iván Kotovsik «?nali ug likto ini tajos?» éüisa,
potd vilem. niriz parislen niraz d'etem no parié kurdasa, őirektiskem: apik/n süisa. Iván Kotovsik dulasa, tubem bérig vild, gondir
tubem bagim kiz d'ild, so kiz uld parié pirem. so berd kema ulem
berd Iván Kotovsiklen kötiz sumam no bérig d'iliékiz éirani vaékem
no uskisa uld vilem. solis uskemzd gondir ag"d vilem. soki parié
bizzd virtem, sod Iván Kotovéik sir éüisa, tekcem no parié kurdasa
«pik/» éüisa, cirektiékem. solis kurdasa, Iván Kotovsik kiz d'ild
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tubem, solié tubemzá agisa gondir a mond süni tuba)) suisa, kurdameniz kiz dilisen tekcem no kulem. Ivari Kotovsik so nuleskin ali
no-pd uld.
. (Mamadis.)
Hajdan volt egy Kotovsik (tkp. kandúr) Iván nevű erdőt
őriző macska. Midőn ez erdőt őrizve járkált, egyszer találkozott
vele (szembejött neki) egy róka. A macska odaszól a rókának:
,te ki vagy ?' — (mondván). A róka felele (neki): ,Kotovsik Ivánnak
étel- és ital-készitője [vagyok]' — (monda). K. I. tőle szállást kért;
az felvitte őt egy nagy hársfaodúba. Azután K. megparancsolá, [hogy]
húst hozzon. A róka húst keresni ment és előtalált egy farkast, ki
egy juhot fogott volt. A róka [húst] kér a farkastól; de a farkas [azt]
mondja: ,nem adok*. A róka felele (monda): ,hamar (gyors légy).
Kotovsik Iván nevű előljáró kéri/ Erre (azután) a farkas egy czombot engedett át (adva engedett). A róka elvitte K.-hoz ós szóla neki:
,nesze, nesze K., egy darab húst hoztam neked' — (monda). ,0h
köszönet, óh köszönet' — monda — ,menj ismét, hidd össze gyű
lésbe [az állatokat].' Azután a róka mindenkit összehiván, elhozta
a medvét, farkast, nyulat, vadkant, evetet. Mindnyájukat elhozta,
de [ezek] csak a hársfa körűi forgolódnak, mert féltek bemenni
K.-hoz (K.-hoz bemenni féltükből). Parancsolják az evetnek: ,te
menj be !' — (mondják). Az evet pedig szóla : ,Az én farkam hosszú
megfog farkamnál [fogva].' Azután meg a nyúlnak parancsolák; a
nyúl felele (monda): ,nekem nincsen erőm, én nem megyek be' —
(monda). Most a medvének parancsolák: ,te erős vagy, apó, menjte be!' — mondák. A medve felele : ,nosza, maga jön már ki' —
(monda). Azután K. gondolván (mondván), hogy miért nem jönnek
már be ezek, kijött. Arra a vadkan orrához ért, s ez megijedvén
elkiáltotta magát: ,pikle K. megharagudva felkúszott a hársfára,
a medve felmászott egy magas fenyő tetejére, ugyan azon fenyő
alá elbújt a vadkan. Azután hosszú idő múlva K. megéhezett,
(hasa m.), a hársfa tetejéről lejött tehát egerészni s lefelé nézegetett.
Az ő leselgetését (nézegetését) látta a medve. Ekkor a vadkan meg
mozgatta farkát; ezt K. egérnek gondolván, ráugrott s a vadkan
ijedve kiáltott fel: ,pik!' Ettől megféleműlve K. a fenyőfára kúszott;
az ő felkúsztát meglátván a medve, azt gondolta félelmében
(féltében), hogy őt megenni mászik fel (,engem megenni mászik
fel' •—• mondván), a fenyőfa tetejéről leugrott és meghalt. Kotovsik
Iván még most is él azon erdőben.
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4.
Odik murt köcisa, gureg bánd korka puktem, pókéi gidf lestem,
solen pudoez vilem: odik enni, odik kunan, odik i£, odik kaza. gure$
ulin kionjos ido vilem, sojos ad'amilis pudoez vanzd södisa, acsez
sutem puksisa, kenés kariljam, buskel dord guretf bánd minisa, sión
kurini. liktisa, kirg'alo-pü: «ton $es buskel!, mil'emiz sutem en vi,
odik cuni sot süni/)) süsa. ukno vi&ijin pukisa tek kirgalo-pti, buskelli ijini érik ug soto-pd, cuni kurisa. peres kisno nerad lüesa,.
kartli cuni sotini kosem ; kart kisnolis kilzd kilzisa, kionjosli cuni
kuStem no veram: ataberden liktild ini» süem. kionjos tau karisa
koskiljam. odik arna ulisa, nos liktiljam vetil kurini, nosik ukno
viZid puksisa, kirgani kuskiljam vetil kurisa. nos kisno nerad lüesa,
vetil sotini kosem kartli ; so nosik kustem. so berd kionjos og pol disem berd no kitsi no ug kosko-pd ; so peres aciz no nerad lüem, korkaié potini ug lu-pd. cistoj púdozd kionli sudisa bittem ; so berd nilpizd no kisnozd no sotem, peres ognaz gind kilem. «ta kionjosiz ki$i
karom ini» süsa tek nalpasa uld-pd. so berd bakiin kudi vurisa,
korka ajd osem, aciz kudid puksem. nos kionjos liktizi-pd ; og kesék
ukno vi&ijin kirgasa pukem berd ukuarami ug kiliskidirn süsa, baskit dord liktizi-pd, korka a$d pirizi-pd. so kuspin peres kudijin virjem no goziez cigem ; peres bagim kudien üsem kionjos vild, ok vit'zd
kudien paskatem, muzon kionjos kurdamenizi baskit vild tubisa, ogez
ogzd paskatiljam. so berd peres kudiis potem no bagim purten kionjosiz viem ; küzd bazard pottisa vuzam, so uksoen jurt lestisa ali-kd
no uzir idd.
(Maimis, vjatkai gubernium.)
Egy ember elköltözvén, egy dombra házat épített s egy kis
istállót csinált. Az ő lábasjószága volt: egy csikó, egy borjú, egy
juh, egy kecske. A domb alatt farkasok éltek, azok észrevevén
hogy az embernek barmai vannak, minthogy ők maguk éhesek
voltak (éhesen ültek), elhatározták, [hogy] elmenvén a szomszédhoz
a dombra, ételt kérnek. Oda érkezvén énekelgetik: ,te jó szomszéd,
ne hagyj meghalnunk éhen (ne ölj meg éhen), adj egy csikót enni!'
— (mondván). Az ablak tövében ülve ugyancsak énekelgetnek, a
szomszédot nem hagyják aludni (nem adnak szabadságot a szom
szédnak alunni) csikót kérvén. Az anyus (öreg asszony) ezen
bosszankodván, megparancsolta férjének, [hogy] a csikót adja oda;
a férj felesége szavát meghallgatván a farkasoknak kidobta a csikót
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és szóla: ,ez után ne jöjjetek többé!' A farkasok köszönetet
mondva (téve) elkotródtak. Egy hót leteltével (hetet élvén) megint
előjöttek tehenet kérni; megint az ablak tövéhez leülvén, elkezdtek
énekelni, tehenet kérve. Az asszony ismét megbosszankodott s meg
parancsolta férjének, hogy adja ki a tehenet; az ismét kiadta. Ez
után a farkasok, [miután] egyszer rászoktak, nem mentek el sehova
sem; maga az öreg is megbosszankodott rajta, a házból pedig
kimenni nem lehetett. Összes barmát a farkassal föletetvén, azután
gyermekét, nejét is oda adta; az öreg csak maga maradt. ,Hogyan
bánjak el most ezen farkasokkal ?' gondolkodik magában. (Azután)
egy nagy kosarat varrván, azt az előházban fölakasztotta, maga
[pedigl a kosárba beleült. Ismét eljöttek a farkasok; [miután]
egy darabig az ablak tövében énekeltek, gondolván hogy hangjuk
talán nem hallatszik (hangunk nem h. mondván), a lépcsőhöz
mentek s beléptek az elöházba. E közben az öreg megrázkódott a
kosárban és a kötelet elszakitá; az öreg a nagy kosárral ráesett a
farkasokra, mindjárt ötőjüket (ötjét) a kosárral agyonnyomta; a
többi farkasok ijedtükben a lépcsőre mászván egyik a másikát nyo
mogatta. Azután az öreg kijött a kosárból és egy nagy késsel meg
ölte a farkasokat; bőrüket a vásárra vivén eladta, azon a pénzen
házat szerzett s talán most is ól gazdagon.
5.
Valjana odik pereslen nilpiez lüemta. so peres og ninal tir
bastisa, pispulis lusjani kuskem. odik buskel! liktisa duam: umar
leétiékod ton ?» so veram : «pi» süem, nsoli nim luoz Vanka, so giroz,
mond sudoz)). lestisa hittem no girini husid legem. Obida kisno so
pizd agisa, as korkaz nuem no vi£-uld ponisa, horgasa, odik arna
suderri; odik arna sudem herd aciz emeg'li koskem, nilizli gur estini
kosem, Vankaez piáim kosem. gur £uam herd so viS-idisen Vankaez
pottem no kuj vild pukéini kosem. Vanka puksem no gurd ug teri-pd;
nil Vankali kuj vilisen vaskini kosem, auski, kigi mon pukso /» süem
no nil kuj vild puksem. Vanka sod gurd kustem, so nil otsi pi&em
Vanka aciz nos viS-uld vaskem. nillen anajez emeg'en hertem no
gurzd ütem. ut'em herd veram: «oj Vanka, tu£ g"es pizemed vilem*
süem. so herd nilzd guris pottem no puksisa siem, lijossd sendirad
kustem. siem herd veram : a sendirad tuhisa, Vankalen liez vilin pogiljaékono)) süem. Vanka viS-ulisen vagem : «pogiljaski nakaz niledNYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XVII.
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len Mez vilin /» süem. Obida kisno veram: «o; ton Vanka, górd póni
ali kenő ülepen vilemed» süem, «cukagd a cini todo toná ma karini i> süem.
Cukagejaz cuknaik sültem no gur estini kuskem, odik ardana
pu hittem, gur zuam berd vagem : «Vanka, pot tatsi, puksi kujvild»
süem. Vanka potisa, kvj vild puksem, no kigi no gurd ug teri-pd,
Obida kisno vagem: ((uski, kigi mon puksov süem no huj vild pukéisa, vogmatd vilem. so puksem béreik Vanka gurd ássd kustem no
gurez borgam. Obida kisno telmirini kuskem: nburkarik, Vanka
mond en bitti, guris potini leg, vot tinid gur ágin vatemin odik gersok zárni ukso, odik gersok azves» süem. Vanka veram : «pes aj,
minam luoz» süem. Obida kisnoez bittem berd Vanka gur ágii ukso
bastem no diúaz bertem. so berd kisno bastem, Glaz kard kupcali
goétiskem, tu2 uzir ula-pd. minam pes-ajd soli Kuzonié tarnak nüem;
so sod tui sektam, kuar nan pizisü, kec pöétisa, sur-no arak-no tros
lüem. pes-ajd juemiskiz Glaz karié kigi potemzd no ug todi.
(Maimis.)
Hajdan egy öregnek nem volt gyermeke. Az öreg egy napon
fejszét fogván, egy darab fát kezdett megfaragni (tkp. fárúl
lefaragni). Egy szomszédja hozzámenvén kérdó : ,mit csinálsz te ?f
Ez feleié: ,fiút; — annak neve Vanyka (Ivánka) lesz, az szántani
fog s engem el fog tartani/ Elkészítette, és kiküldte szántani a
mezőre. Obida asszony azt a fiút meglátván a maga házába vitte
és a padló alá tévén elzárta (elzárván), egy hétig etette; miután egy
hétig etette maga a málnabokorhoz ment s lányának megparancsolá, [hogy] fűtsön be a kemenczébe és süsse meg Vanykát. Mikor
már lángolt a kemencze, az [t. i. a lány] a padló aljából kivezette
Vanykát és parancsolá hogy a lapátra üljön. Vanyka ráült, de a
kemenczébe nem fért be; a leány [tehát] megparancsolta Vanykának, hogy a lapátról szálljon le s monda: ,nézd, hogyan ülök én!'
és felült a lapátra. Vanyka őt a kemenczébe dobta, a leány ott
megsült, Vanyka [pedig] maga ismét a padló alá ment. A leány
anyja visszatért a málnával és megnézte a kemenczét. Miután
megnézte, szóla: ,óh Vanyka, igen jól sültél meg'. Azután kivette
lányát a kemenczéből és leülvén megette, csontjait feldobta a
hálópadlásra. Miután megette, szóla: ,felmászván a hálópadlásra,
Vanyka csontjain fogok henteregni' — (monda). Vanyka kiszóla a
padló aljából: ,henteregj szajha leányod csontjain'. Obida asszony
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felele: ,ej te Vanyka, veres kutya, még életben vagy, holnap reggé
tudom én, mit tegyek veled'.
Másnap reggel korán felkelt s hozzá fogott a kemencze befütéséhez (a kemenczét fűteni), egy rakás fát használt fel. Midőn
már égett a kemencze, szóla: ,Vanyka, jer ide, ülj a lapátra !c —
Vanyka kijővén, a lapátra ült: de sehogysem fért be a kemenczébe.
Obida asszony szóla: ,nézd, hogyan ülök énc és a lapátra felülvén
megmutatta. Miután Ő felült, Vanyka őt. magát dobta a kemenczébe
és elzárta a kemenczét. Obida asszony könyörögni kezdett: fegyel
mezz Vanyka, ne ölj meg, hagyj kimenni a kemenczéből, ime neked
egy fazék aranypénz s egy fazék ezüst, mely a kemencze előtt van
elásva/ Vanyka felele: ,anyóka, enyém lesz az! £ — monda. Obida
asszony megölése után Vanyka a kemencze előtt való helyből ki
vette a pénzt s visszatért haza. Azután feleséget vett, Glazov városba
kereskedőnek, iratkozott [most is] igen gazdag. Az én nagyanyám
neki Kazánból dohányt vitt, ő (őt) jól megvendégelte lepényt sütvén,
nyulat sütvén, sör is, pálinka is elég volt. Nagyanyám annyit ivott,
hogy nem tudja, hogyan jött ki Glazov városból (n. ivása miatt,
Gl. városból hogyan kijöttét sem tudja).
6.
Odik pol odik pup bazard minem vilem. klrlz kic-pi viziié Aldartazes agem. ta pup amond örekcamez uz lu» süsa, sod örekcaskini
koséin. Aldartoz süem: «minam örekcaskon pujid tátin evol, korka
kiliz» süem. pup süem: nmond ni no ki$i örekcamed uz lu» süem.
aldartaz, uagar-da pujimd vaj-ka tönd bj-ka örikca, ali vil' puktem
korkamd soto» süem. pup amin, pujidd vaj !» süem. Aldartaz, «vaj}
zaman urobojad pukéisa vajo» süem. «mon suem, tond ta kic-pi vi2ijin örikcalo, minam örikcaékon kié-pia ía» süem, v-ton tátin ul, mon
odik casin vuo» süem no urobojaz pukéisa vortisa koskem. pup kün
cas viiisa ulem. viiisa, viiisa liktemtd bére,pup Aldartaz dora koskem.
Aldartazpuplié valzd kemalaé keljam. Aldartaz pup liktitoé nil-kisno
dis disasa, sid pöétini kuékem. pup Uktisa pirem no sod kisno murt
süisa, solié d'uam: akarted kitin h) süem. — «ali ginek odik pupez
örikcasa, solié valzd baétem no sod vuzani d'at ujezd koékiz» süem.
pup so berd asliz aciz veram: uakn süem, a inon sod otsi minoz süsa
uliéko val» süem • Örikcamez ta vilem, ta minim kulesié sigemdon
tejikd izjan leétiz; odik pol d'irzd pini med éiozt) süem. so berd ,,He
17*
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XBaJlHCL, 6ory M0.IHCB l" vsiiemzi cm vilemv süem. so köjön ali-ká
no isem valez.
(Mamadís.)
Egyszer egy pap a vásárra ment. Egy görbe nyírfa aljában
meglátta Aldartaz-ot («csaló tarfejű »-t). A pap azt hivén, hogy
őtet meg nem csalhatja (,engem megcsalása nincs' — mondván),
megparancsolá, hogy csalja meg öfcet. Aldartaz szóla: ,az én csaló
zsákom nincs itt, otthon maradt' — (monda). A pap felele:,enge
met sehogy sem csalhatsz meg'. A csaló monda:,nohát, ha elhoztam
zsákomat és téged meg nem csallak, én most újon épített háza
mat adom neked.' A pap felele : ,menj, hozd a zsákodat!' Aldartaz
szóla: ,hadd, szekeredre ülve rögtön elhozom; én megmondtam,
ezen nyírfa aljában csallak meg (tégedet); az én csaló (csalásra
való) nyírfám ez; te légy itt, én egy óra alatt (órában) eljövök' —
(monda) ós felülve a szekérre elindult. A pap három óráig várta.
Várt, várt, s miután még sem jött (várván, várván meg nem jötte
után) elindult a csalóhoz. A csaló már régen túladott a pap lován
(elvezette a p. lovát). A csaló a pap megjöttóig asszonyruhát
öltvén, ételt kezdett főzni. A pap megérkezett és őt asszonyember
nek gondolván (mondván), kordé tőle: ,hol van férjed ?' — (monda).
,Most épen egy papot csalván meg, elvette tőle lovát és azt eladni
ment a másik megyébe' — monda. A pap azután maga magához
szóla: ,óh' — monda — ,én pedig azt hiszem vala, hogy ő oda
jön, [de] ez volt az ő csalása; ez nekem legalább is hetven rubel
kárt szerzett; egye meg egyszer a kutya a fejét!' Azután gondola
(monda): ,igaz bizony a mit mondanak (a mondásuk); «He xBaJTHCB, őory MOJTHCB» (ue dicsekedjél, istennek imádkozzál!). Ilyképen
most is csak oda van (elveszett) a lova.

T a l á l ó s mesék.
Madiskon

kii.1)

1. sioz, sioz no töd'i ösoz. — vuko izem.
2. luloez liútem iijoz. — död'i valez üjoz.
*) E találós mesék közül az 1—71 számúak a kazáni kerületből, a
72—105 számnak Maimis, a 106—120 számúak Glazov vidékéról vannak
feljegyezve.
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3. Áut agajo vino og ind ibd. — skal kiskem.
4. zil-ol tros os koskoz. — d'ö ultiz sorig koskem.
5. sujtem, pidtem vild tuboz. — sin.
6. odik birkenci ulin nul' vil' kisno. — zök.
7. ia dunnejin k'újn kiig. — sures, ketier, v'ú.
8. tagi ut'isa vari, tagi ut'isa evei. — gi£Í; ágin utid-kd ov&l,
miskirí utit-kd van.
9. kik söd kij kaik vald val, ven d'U bittisa zagez uz vormi.
— Un.
10. korka kotir d'ez kiskem. — £uj.
11. kotires tijin vir zoroz. — til nir tktk-m*
12. korka sigin Uz bugor. — didik.
13. kotires tijd pi-pu kuar vialoz. — sidd iikmas kujam.
14. peres g'us kisno busiez kotirjaloz. — surlo van busiez ara.
15. mizig bittisa ml val, siisa öj bitti. — ser.
16. sulis pufiin kurek sit'. — igi.
17. kotires surojin cu£ cipi. — pin.
18. korka dilin pal sbk'óri. — toleg.
19. inmarisen, muéemisen nimiz odik. — kigilien nigili.
20. eksej i$ vuristem. — kurek-piz.
21. odik bekcejin kik törli arak. — kurek-piz.
22. vallis bogim, kureklis pici. — enercak.
23. ogez, minő süd, ogez uk siid. — kuas.
24. arsin eksej dírzd micoz. — turim turnam.
25. dksej igi kicel'tik. — mirik dilin limi.
26. kik turto ku pin söd er-val. — vü.
27. korka dilin pal kuas miskilja. — dir sinam.
28. gur ulin voz bukó. — vü diiis.
29. ta korkan mon dir. — momi kor.
30. liptir-loptir Andrej, ciniez peliez dir dilaz. — cag vofon.
31. tödi sandik puskin söd kitaj. — mörjo.
32. bagim gidisen pici gide istirtod. — gurisen ucogd egir
kiskon.
33. lapek Pet'ka ven vuzaé. — urbo.
34. sitk-salk vag dir. — sulik birton.
35. ikce vakci sit, dudes. — til nir.
36. lud dor kotir sil' paga. — pale$.
37. pirikiz Üzen piroz, potikiz töd'ien potoz. — nin puppi.

262

VOTJÁK NYELVMUTATVÁNYOK.

38. d'iho dilin vöjo kümes. — díbo dilin limi.
39. kik})ni daruz kutiéko, sortiz po'iiéko. — éidka kutcam.
40. busiez töd'i, kidisez söd; kin kigd soa, so todoz. — gozjaskem.
41. pici Petka górd i$i vuzaloz. —• emej.
42. sujtem, pidtem pis-pu d'ilá tuboz. — nan guzem.
43. nul'ez cahoz, surisez ektoz. — val pid no val biz.
44. odik sárim kenerez sertisa hittod, béren kitin ka$ini donzd
iid setti. — cag kesém.
45. aámak puzimlen ulez, ulezli hidd karez, karezli hidd piez.
— kőéi.
46. sureslis juzit, kizlié lapek. — tutim.
47. minoz minoz, pötiez uz lu. -—• miié lobem.
48. aciz uk a$i, murtli vogmatá; aciz gulkoj, cot ponini toda.
•— ci i.
49. söd taka pircizd pösatoz. —purti.
50. pukoz pukoz, voSerez uz lu. •—• do-gi.
51. ta dönnejin knjn evei. — ind tubon pagtfa evol, vallen
surez evol, papalen d'olez evol.
52. ares oslis mussd arsin siisa ud hitti. — zed.
53. viliez töd'i poliz söd. — morjo.
54. dumet dilin val knajoz. — cersem.
56. sandik pidesin sulmon vei, — sulem.
57. £it düá hittisa, nin-a$d kec bittisa. — katanci.
58. dödiez koskoz, turtoez kel'oz. —- vitéz koskd, darez kila.
59. korka sárin kuca pi ütoz. — zolob vü vijam.
60. korka koiirin éi telbugo. •—- korka bordis íaji.
61. korka dilin kug nido kobi. — koso.
62. egizen nunilen cacaez gumiraz uz bitmi. — cuhor gin-sapeg.
63. pelmit guin sala posiljaskoz. — gurin gur-cu£on posiljaskoz.
64. pirikiz kitaj pasen piroz, potikiz sed deremen potoz. —
nin pnppi.
65. pelmit korkan vil ken hordoz. — miis.
66. aciz os, biziz pis. — vert pisién senis.
67. peres $us kisno vir salgd. — til nir vija.
68. gidisen korkasen nimiz odik. — isk'ál no ös-kal.
69. odik bekcelen egesez sii. — kában nerga.
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70. minikiz gurtez uékoz, bertikiz busiez uskoz. — pecter.
71. sírt uz su, sart üz síi, pini uz södi, adami uz södi. — budem.

72. luloez lultem nuld. — kuasen vetlon.
73. luloez lultem vili. — bordáz sir l'akiskisa kugiliez bittd.
74. ves ulos kaliklen korám silepez og a§á üsd. — vit tiron.
75. kora, kora, vovse silepez ug usi. — kurek siá.
76. tir nid bidsa makd kul'to bidéa liiem. — cag.
77. tué ku$ ginez binisa ud bitti. — süres.
78. badar ul vild limi uz tupta. — iskal sur.
79. tué $eé ursez kutini ud disti. — kij.
80. $es vallen pitiez uz toski. —pizlen koskem ber vilezuztoski.
81. korka bordin taka sin. — kor bor din ul.
82. tué ku$ juciz inmard sugem. — sin inmard su$em.
83. korka jilin gondir ektd. — sin morjoié potd.
84. eksejlié tabazd beriktini ud vormi. — insirez íutini ud
vormi.
85. ludisenlen, inmisenlen nimiz odik. — toles, toleg.
86. lud-dor kotirin sil terkd. — tilo-burdo kar.
87. sioz no guaz piroz. — purt.
88. lud sorin küstem kion ceted. — usi.
89. tuM ges uloso vild puksini ud disti. — gondir.
90. kionen gondiren vacd sin usko. — uknoen guren.
91. gurd ku% bizo koso piraloz. — nan kuj,
92. kort zir pirti tödí jurmek potaloz. — ven pisid senis
pirtem.
93. korka sigin vej tus. — sundi.
94. busi sorin voé katanci. —pis.
95. korer jumal pu éulmin. —• umortois cecd.
96. ecker pecker pu jilin. — pas-pu mul'i.
97. ullasan budd, vallásán vo$. — kusman.
98. niljos murtlen cik vina jutek banez cizektoz. — górd
kusman.
99. pidiz nut, sur ez van, tusez vari. — kec taka.
100. vallásán ponod, ullasan vijaloz. — voronka.
101. tödi bugorez cué bugor ujoz. — lud kecez foci ujoz.
102. küssd kekatisa kuloz. — kös kiz.
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103. nal adami vacd sin uskoz. — ös janak, kosuk janak.
104. Darjaen Marjáén vacd sin uékozi. — viien voldeten.
105. sandik puskin vil murt hordoz, uskod no vil' murtez uz In.
— sandik vorsam vágd.
106. sikisd mad pitsani uk lu ? — sundi.
101. sikalez gidaz, biéiz gid vilin. — sin.
108. kik iska vinos kudmi orcom, kudmi orcom süsa, minő no,
no hugi no ug orci,jalam cos minő. — kuas.
109. dödiez mind, sakanez kild. — vüen jöen.
110. penmit korkam püS gerttd. — mus sus lestd.
111. sujiz zárni, poskesez pu. — sundien kosaken.
113. lud sorin buris van. — meza.
114. lud sora födi bugor pogiljaskd. — lud kec.
115. iz kar kotir limi pel'td. — vuko izon.
116. kustem kion lud sorin celjaskd. — kutes.
117. cut, gorib peres kisno luditi vetleno, otis visak jüez sid.
— surlo.
118. kik poci puni val biá dorinik mind no ug uj sod. — aj
kotosajos.
119. korka kotirti bin-gozi kiskemin, bin-gozid nos osilemin
pesterjos. — korka juj poci uknoosin.
120. kik bratojos ejeljajozi coM odik ogzd adjo no, uk bigato
vetlini odik ogzínd kanod. — dödi éidjos.
\. Eszik, eszik ós fehéret okád. — Malom őrlése.
2. A lelkest üldözi a lelketlen. — A szán üldözi a lovat.
3. Négy testvér egy hetyre lő. — A tehén fejese.
4. A padló alatt sok ökör jár. — A halnak járása a jég alatt.
5. Kartalan, lábatlan fölfelé hág (emelkedik). — Füst.
6. Egy fátyol alatt négy menyecske. — Asztal.
7. Ezen világon három hosszú van. — Út, kerítés, folyó.
8. így nézvén van, így nézvén nincs. — Köröm; ha elől [t. i.
a tenyéroldalról] nézed: nincs, ha a kézháton nézed: van.
9. Két, kígyóként fekete lovam van, mindössze egy tűfoknyi
szemetet nem bír el. — Szem.
10. A ház körül drót van húzva. — Moh (a gerendák közt).
11. Kerek tóban vér (eső) esik. — A világító-szilánk leégett
végének (üszkének) leesése.
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12. A háztetőa kék golyó. — Galamb.
13. Kerek tóba nyárfalevél hull.— A levesbe laskát dobnak.
14. Egy öreg orosz asszony körüljárja a mezőt. — A sarló
az egész mezőt learatja.
15. Egy ökölnyi húsom vala, nem bírtam megenni (tkp. evén
nem végeztem). — Fenkő.
16. Válú végén tyúk-ganéj. — Fülbevaló.
17. Kerek rúdon sárga csibe. — Fog.
18. A háztetőn fél kenyér. — Hold.
19. Az égből valónak ós a földből valónak neve egy. — Csil
lag és féreg (csillaggal f.) [t. i. ezek nevei a votjákban hasonlók].
20. Fejedelmi sapka varrás nélkül. — Tyúktojás.
21. Egy hordóban kétféle pálinka. — Tyúktojás.
22. Lónál nagyobb, tyúknál kisebb. — Nyereg.
23. Egyik mondja : megyek, másik mondja: nem megyek.—
Hótalp.
24. Évben (évenként) a fejedelem borotválja a fejét. — A
széna kaszálása.
25. Fejedelmi sapka csillogása. — Az ág végén a hó.
26. Két kocsirúd között fekete kancza. — Folyó.
27. A háztetőn egy fél hótalp korcsolyázik. — Fejnek
fésülése.
28. Kemencze alján sárga ív-fa Uyra]. — Szivárvány (vil
imé szószerint: víz-ivó).
29. Ezen házban én vagyok a fej. — Mestergerenda.
30. Bandi tipeg-topog; ujja, hüvelyke a fején. — [Világító-]
szilánktartó.
31. Fehér ládában fekete nankin-[szöv8t]. — Kémény.
32. A nagyobb istállóból a kisebb istállóba czipelsz. — A szén
nek a kemenczóből a tűzhelyre való áthúzása.
33. Tűt áruló alacsony Petyka. — Poloska.
34. «Sil'k-saík» [hangot adó] tönkölykalász. — [Női] kendő
ki varrása (BMinHBame).
35. Egy kicsiny rövid húsdarabka. — Világító-szilánk le
égett vége.
36. A mező széle körül hús létra. — Vadberkenye-fa.
37. Midőn bemegy,kéken megy be; midőn kijön,fehéren jön
ki. — Hársfa [melyet a szobában lehámoznak].
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38. Czölöp tetején vajas hagyma. — Czölöp tetején hó.
39. A két szélén tartom, a közepébe beledugom. — Harisnya
felvevése.
40. Mezője fehér, magja fekete; ki azt veti, az ismeri. — írás.
41. Kicsiny Petyka, vörös sipkát árúi. —Szamócza.
42. Kartalan, lábatlan, a fa tetejére mászik. — A kenyér
kelése.
43. Négy veri a [taktust], ezer tánczol. — A ló lába és a
ló farka.
44. Egy surim (karó-köz) kerítést szétvagdaltál, azután nem
tudtad összeállítani. — A [világító-] szilánk hasítása.
45. Alacsony fenyőnek ága van, minden ágán fészke van,
minden fészkében madárfia van. — Borsó.
46. Az útnál magasabb, a nyírfánál alacsonyabb. — Fű.
47. Megy, megy, nyoma nincs. — A méh repülése.
48. Maga nem lát, [de] az emberre mutat; maga süket, [de]
számot vetni tud. — Az ujj.
49. Fekete kos farát melegíti. — Üst.
50. Ül, ül, árnyéka nincs. — Pincze.
51. Ezen világon három nincs. — Égbe felmenő létra nincs,
a lónak szarva nincs, madárnak teje nincs.
52. [Egy] éves tinónak a máját nem eszed meg esztendőn
át. — Köszörűkő.
53. Teteje fehér, belseje fekete. — Kémény.
54. Kötőszíjon kövéredik a ló. — Fonás (az orsó a rátekeredő
fonáltól vastagodván).
56. Láda fenekén töprenkedő gyöngy. — Szív.
57. Éjjel teve nagyságú, nappal nyúl nagyságú. — Függöny
(mely t. i. a női lakosztályt elrekeszti, s melyet nappal össze
hajtanak).
58. A szán halad, a rúdja (kettős rúdja) marad. — A folyó
halad, partja marad.
59. A ház mögött kutyakölyök ugat. — Az eresz-víz csepegése (folyása).
60. A ház körül szőrgyeplő. — A ház falának moha.
61. A háztetőn hosszúnyelű merőkanál. — Szarka.
62. Ikergyermekek himlője soha el nem múlik. — Tarka
nemezcsizma [mely nem hagyja a színét].
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63. Sötét árokban császármadár verekedik. — A kemenczé •
ben verekedik a kemenczeseprő.
64. Midőn bemegy (a házba), nankin subával megy b e ; mi
dőn kijön, fehér ingben jön ki. — Lehántott hársfa.
65. Sötét szobában fiatal menyecske sír. — Méh (a kasban).
66. Maga ökör, farka kender. — Tü likában czérna.
67. Öreg orosz asszony vért köp. — A világító szilánk (le
égett) vége lehull.
68. Az istállóból valónak és a szobából valónak neve egy. —
Tehén és ajtókilincs. [A votjákban neveik hasonlítanak egy
máshoz].
69. Egy hordónak abroncsa száz. — Asztag sorai.
70. Mentében [t. i. mikor a mezőre megy] a falút nézi, viszszafordultában a mezőt. — Hárs-kosár.
71. Nem mondja ezt: sirt, nem mondja ezt: éart; a kutya
nem veszi észre, az ember nem veszi észre. — A növés.
72. Lelkest visz lelketlen. — Hótalpon való járás.
73. A lelkest megöli a lelketlen. — A famózga a rajta meg
ragadt hangyát elveszti.
74. Az egész kerület népének forgácsa egy helyre esik. — Adó
fizetés.
75. Vág, vág, semmi forgása nem hull. — A tyúk eszik [az
orrával csapdosván].
76. Egy fejszenyélnyi holmi kévényiletfc.—A [világító] szilánk.
77. Igen hosszú nemezt össze nem göngyölhetsz. — Út.
78. Juharfaágon nem áll meg a hó, — Tehénszarv.
79. Az igen jó ostort nem mered megfogni. — Kígyó.
80. Jó lónak lábnyoma meg nem marad. — A hajó menésé
nek nem marad utója [utána való nyoma].
81. Ház-falában kosszem. — Gerendafalban ág (ág csöge).
82. Igen hosszú rúd, istenig (égig) ér. — A szem istenig
(égig) ér.
83. A háztetőn medve tánczol. — A füst kimegy a kéményből.
84. A fejedelem tepsijét nem birod megfordítani. — A szérűt
fel nem birod emelni.
85. A mezőről és égből valónak neve egy. — Csikó, hold
(a votjákban hasonló szók).
86. A mező körűi [itt-ott] hústányér. — Madár.
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87. Eszik és a barlangba megy. — Kés (t. i. melyet hü
velybe dugva, az övben viselnek).
88. Mező közepén csípőtlen farkas ugrál. — Borona.
89. Igen jó lóra nem mersz ráülni. — Medve.
90. A farkas a medvével (egymásnak) szembe néznek. —
Ablak és kemencze.
91. A kemenczébe hosszúfarkú szarka megy be. — Kenyér
lapát.
92. Vasrúdon át fehér [tengeri] nyúl jön ki. — A czérna
bedugása a tü likába.
93. A háztetőben vajas csésze. — Nap.
94. Mező közepén zöld függöny. — Kender.
95. ízes-édes [holmi] a fa belsejében (szívében). — A köpű
méze.
96. Picziny gömbölyű a fatetőn. •— Mogyoró.
97. Alulról nő, felülről zöld. — Eetek.
98. Lányoknak, a nélkül hogy csak kevés bort is ittak volna,
kipirul az arczuk. — Czékla (vörös répa).
99. Lába négy, szarva van, szakála van. — Kecskebak.
100. Felülről teszel be, alulról folyik. — Tölcsér.
101. A fehér golyót űzi sárga golyó. — A nyulat űzi róka.
102. Derekát szorítván, meghal. — Száraz nyírfa [t. i. elpusz
tul, ha fejszével köröskörül meghántolják].
103. Négy ember egymással szembe néz. — Ajtóküszöb és
szemöldökfa meg a két ajtófélfa.
104. Darja ós Mária szembe néznek. — Padló (szobaföld) és
mennyezet.
105. A láda belsejében menyecske sír; megnézed és a me
nyecske nincs [ott]. — Láda-zárás (a zár nyikorogván.)
106. Szekrénybe mit nem lehet zárni? — Napvilágot.
107. A tehén az istállóban, farka az istálló felett. — Füst.
108. Két testvér versenyre kelve, megyén (tkp. «melyikünket
haladjuk túl» azaz: í-melyikünk haladja túl a másikat» — mond
ván mennek), de egyik sem haladja túl a másikat, mindig együtt
mennek. — Hótalp,
109. A szán megy, a gyékény marad. — Víz és jég.
110. Sötét szobában szitát kötnek. — A méh lépet készít.
111. Karja arany, kössöntyűje fa. — Ablakkeret és napfény.
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113. Mező közepén gerenda van. — Mesgye.
114. A mező közepére hengeredik egy fehér golyó. — Nyúl.
115. Kőváros körűi hó fúvódik (fú). — Malom őrlése.
116. Csípőtelen farkas ugrál a mező közepén. — Cséplőfa.
117. Egy sánta, púpos asszony megy a mezőn át, s onnan
minden gabonát leeszi. — Sarló.
118. Két kis kutya a ló farka mellett megy, de azt el nem
éri. — A két első kerék.
119. A házon köröskörűi kötél van húzva, a kötélre meg
kosarak akasztvák. — A ház moha kis ablakokkal.
120. Két testvér halálig egyre egymást nézi s nem jöhet
egyik a másikhoz vendégnek. — A szántalpak. -

D a l o k .
(A Kazáni guberniumból.

É n e k s z ó k (dalok).

Kirgan kiljos.
1.

Odikzá duóm, kikza duóm ;
uz deta ogez kugoli f
kugo duovjos todci use-ká,
küjn arna luiz, um evei.

Egyet iszunk, kettőt iszunk;
nem elég-e egy a gazdának ?
Ha a gazda az ivóknak eszükbe jut
három hétig nincs álmuk.
[(esik),

Aj, vu vijaloz, vu vijaloz,
vu ku$a ia$ek ujaloz;
so $a$eklen mil-kid vu vilin
mil'am mil-kid nil vilin.

Ej, a víz folyik, a víz folyik,
a víz mentében egy lúd úszkál ;
ezen lúdnak rajta van az esze a vizén,
nekünk az eszünk a lányon.

Tiljostes l'ugit Zuatela,
jorgiliostes kiromi;
okzá vuzalom surisen, süen

Tüzeiteket világossá gyújtsátok,
verebeiteket kizsigereljük;
egyet eladunk ezerén, százon [t. i.
kopekán],
fekete szemöldökű [lány]aitokat meg
csaljuk.

2.

3.

söd sin-kasjostes aldalom.
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4.

Guretf vizijad pokci suresed
cik pid volcontem lüesal-kd ;
pokci no tiris valcd ulim,
cik lukiskontem lüesal-kd.

Hegy tövén [elmenő] kis ösvényed,
bár lenne olyan, hogy a láb rajta
megne csússzék;
kis korunktól fogva együtt éltünk,
bár úgy lenne hogy el ne válnánk.

5.
Pokci no husi gigek busi,
Kicsiny mező, rozs mező,
kuroez van no d'iríz nacar;
kalásza van, de feje silány ;
mitam lul gazán kidokd ininiz, a mi kedvesünk (szeretőnk) messze
ment el,
d'ivorez van, no acíz evei.
híre van, de maga nincs [itt].
6.

Gidík-agdes voUt cuííld,
tubilgi suon med potoz :
éeé karindased Ukton drrja,
val dlbo s'úsa, med dumoz.

Kuala-agad osem éuried
vajo-biz liktisa, med puksoz;
zok vilad voldem iök kiseted
deiilet liktisa, med puksoz.

Seperd simára udvarodat,
hadd nöjjön ki [rajta] a bajnócza
[cserje] ;
hogy jó testvéred megjöttekor,
gondolván [hogy] ló-czölöp, hozzá
kösse [lovát],
7.
Házad előtt felakasztott rudadra,
eljővén a fecske, üljön r á ;
asztalodra terített abroszodra
eljővén az áldás [bőség], üljön rá.
8.

Anajd gurzd estem-dir,

Anyám bizony befűtött a kemenczébe,
morjoti sinez pota-dir;
[hisz] a füst kijön a kürtőn át;
baskic vliijaz potisa, vit'e-dir a lépcső aljára kijővén bizony vár,
«nunikad bertd» süsa, ute-dir. néz úgy mondván: «gyerkem vissza
tér))
9.

Gid'k-a$ad kutem kiijn keneted Az udvarodat körülvevő három kerí
tésre
rászáll a csóka jókor reggel;
sanaed vaskoz tuz cukna;
ha nevelt gyermeked életben marad,
vordem nunied sou-kd luoz,
életidőd igen kedvesen múlik.
dauired orcoz tuz erkd.
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10.

cukna sultisa, utjaltim,
zanari tipi díljosad;
kidbká minisa öj vuneti
kiétisa ponem éin-kastes.

Eeggel felkelvén, felnéztünk
a zöld tölgyfa tetejére;
messze menvén el, nem felejtettem
[mintegy] oda öntött szemöldökeit.

zök kotirad puksem kanoed
müen no puni med pond ;
mi tátié koskem berd
müleé no ceskid ideld.

Az asztalod körűi leült vendégnek,
tegyetek [elibe] mézet és kanalat;
innen elmentünk után
méznél édesebben éljetek.

Ajkaj no arlen orcemez • —
küékié putolen poétemez;
poétono puto medik poétoz
orcontem dauir lüsal-ká.

Ejhaj az esztendőnek múlnia kell,
a derekről az övnek lenyűnie:
a lenyűvendő öv hadd nyüjjék le,
[de] végtelen (elmúlatlan) lenne bár
az életidő.

11.

12.

13.

Vilin kigili küjn gind,
ta dirja nüjos tuz pokci •

Fenn csupán három csillag van,
ez idő szerint a lányok nagyon kicsi
nyek;
a kicsiny lánynak ajándéka
so pokci miien salamez
csak méz és kendermag.
müen no kenem tié gind.
14.
éöd nules éörti södpilem liktd, Fekete erdő mögött vonul el fekete
felhő,
lokit no kizet lüesal-kd;
bár lennék sűrű [lombú] fenyőnél;
ta éekit zaman Ukton dirja
ama nehéz idő ha eljön,
bár lennék egy bölcsőbeli gyermek.
kokiié nuni lüesal-kd.
15.
Kuzon karlen kibei a$az
Kazán városnak [egy] boltja előtt
kik murtjos ukéo lidgo ,két ember pénzt olvas;
bördisa bördisa Udgo,
sírva, sírva olvassák,
visszatérni útlevelet kérnek.
bertini paspurt kuro.
16.
éöd nuleskad uno vetlim,
Fekete erdőben sokat jártunk
éulo nidjostes öm setti ;
ostornyeleteket nem találtuk meg:
uno vetlim, eéit vetlim,
sokat jártunk, keveset jártunk,
tileékid £eézd öm setti.
ti nálatok jobbat nem találtunk.
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17.

cukna no sinkit uz sajkiúki ;
kivitek ugim uz poti ;
cik siditek, direktjeitek
pinal no mii-kid uz vétiúki.

Eeggel a köd nem tisztul ki,
a be nem vetett gabona nem kel k i ;
valami játszás, nevetgetés nélkül
a gyermek szive (kedve) nem nyílik
ki.

Asjan igjamda kelisem
kotiraz gajtan kutild
so gajtanjostd kelisoz-kd,
banadi bizen zirgild.

Fölvett asjanotok illik rátok,
köréje zsinórt varrjatok;
ha ezen zsinórotok illik,
orczátokat kenjétek meg fri^-zel.

Agaj tinid mar sotom ?
Bukaris vajem vuz evei ;
ton agajez atfem berd
pid d'ilam silini kai evol.

Bátyám, mit adjak neked ?
Bukharából hozott árúm nincs ;
téged bátyám hogy láttalak,
lábomra állni nincs erőm.

18.

19.

20.

Vilin göderi göldirtoz,
val dirin sirmet iingirtoz ;
ta kugojos dord liktem berd,
azvesen zárni íiltirtoz.

Fönn a menny dörög,
a ló fején fénylik a fék;
ezen gazdákhoz ha jősz,
ezüst és arany csendül meg.

Vilin torogoj kirgadir,
tulis lüemzd södisa.
so tulisti guzem-kd luoz,
gerides kutitek en kild.

Fönn egy pacsirta énekel,
a tavasz meglettét észreve vén.
A tavaszon túl ha a nyár beáll,
ekéteket csak fogjátok meg.

Uzien bori kismatos,
marik no dbmis Horni ?
uzied kismaloz bisasez evei,
mileskim kuikiez todis evei.

Míg a kerti s erdei szamócza megérik,
milyen gyümölcsöt eszünk ?
szamóczád érik, leszedője nincs,
a mi gondjainkat tudó nincs.

21.

23.

£aH-£al vijas osmestd
kakit no kustim, dugditim ;
mil'emli pufiit' minisjosiz
odik kii verarn no dugditim.

Csörgedezve folyó csermelyedbe
drágakövet dobtunk, megállítottuk ;
a velünk szembejövőket
[csak] egy szót szólva megállitottuk.
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24.

Oti no táti vetlem samen,
dangis no korka piriékem ;
dangis no korka evei vilem,
acmd kedolen korkaez vilem.

Amint oda s ide járkáltunk,
eltévedve egy házba megyünk be ;
eltévesztve nem volt a ház,
a mi rokonunknak háza volt.

Oti no táti vetlem samen
kazaen erőm lüimi ;
kaza no pi evei vilem,
acmelen kazak-pi vilem.

A mint oda s ide járkáltunk,
egy kecskével barátkoztunk meg (lettünk barátok);
de nem volt kecske,
a mi kazak-xmk volt.

Takja igjamdi ketisem,
kijadi azveé zundes lüesal-kd;
nalpaéko,nalpaéko,uk veraski,
tunndminam kunilam liisalitka..

Felvett sapkátok illik,
kellene [még] kezetekre ezüst gyűrű;
gondolkodom, gondolkodom, de nem
mondom;
lennél ma az ölemben (honom alatt).

Mi tatsi Uktim val uljasa,
duskimi ukno vizijad ;
mi Ukton dirja ti vitid-dir,
liz didik samen görlasa.

Mi ide jöttünk lovat hajtván,
kifogtuk az ablak alatt,
a mig jöttünk ti bizony vártatok,
kék galamb módjára turbékolva.

Ukno vizidi gol ginek,
götten saskaez ok ginek ;
tu gurtin murtjos tu£ uno,
minam gaZamd ok ginek.

Ablakotokban rózsa van csak,
a rózsának virága csak egy van;
ezen faluban ember igen sok van,
az én szeretettem csak egy.

25.

26.

27.

28.

29.

Gureg no bordád sód pusnered, Hegyednek oldalán fekete csalánod,
söd pusner pelin söd suter ;
fekete csalán közt, fekete ribiszke ;
söd suter kaik sinjosid,
mint fekete ribiszke [olyanok] sze
meid,
mint a vörös málna [olyanok] orczáid.
górd namer kaik bafíjosid.
30.

Uboen, uboen voz sugoned,
vo&isen ki$i éiomi ?
NYELVTÜD . KÖZLEMKKYEK. X V I I .

Ágygyal ágygyal [t. i. sok kerti ágygyal] van zöld hagymád,
amúgy zölden hogyan esszük meg ?
18
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vo£ sugon kaik voé mugormi, mind zöld hagyma zöld a testünk
[azaz: fiatalok vagyunk],
l'ukiskisa kigi álomi.
elválván hogyan élünk meg ?
Azvesno paki, altin nido,
macit manara sirlani ;
agajos Uktem kilziskini
vogit uz lu-a kirgani ?
VÍ31I no vijas osmesed,
mar kisetjostes miékidi ?
ton, tvganá, fwl sektaskod
mar mug settisa piromi 2

Tasmae evei kuasani,
ukoe ei'ol rurini ;
tinad milid-kidet olo kled,
mon kilcin evei todini.

31.
Ezüstös kés, arany nyelű,
a mecset minaretjét faragással díszí
teni [való];
eljöttek az öregek hallgatni,
nem szégyenlünk-e énekelni ?
32.
Sebesen folyó csermelyed,
mely kendőtöket mossátok (henne)?
te, testvérem, jól vendégelsz,
minő okot lelünk, hogy meglátogas
sunk?
33.
Szalagom nincsen szegélyzésre,
arany fonalam nincs kivarrásra;
a te gondolatod vájjon milyen,
én angyal nem vagyok, hogy tudjam,

tőle3 guzaloz l'ugitli;
mil'am idemlen erkinligez
atajen anaj vari dírja.

34.
A nap fölkél melegségre (melegség
czéljára),
a hold fölkél világosságra;
a mi életünk szabadsága
addig tart, mig atyánk-anyánk van.

siireslen geszá kin todá ? —
gongirtisa minis val todá.
arles sekitzá kin todd ?
mugorü vüem pi todá.

35.
Az útnak jóságát ki tudja?
a poroszkálva menő ló tudja,
az óv nehézségét ki tudja?
a fölserdtilt legény tudja.

swndi guialoz sunitlí,

Samavaredles motorez
bujolles evei, maneries •
tiledli murtjos kizino
motoi'les ovel, ujolles.

36.
Szám0várótok szépsége
nem színétől van, [hanem] alakjától;
titeket az emberek megszeretnek
nem a szépség, [hanem] a serénység
(ügyesség) miatt.

i>75
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sin vucdlen kujajaz
A sin vize mentében,
gadíz cibor vudor van;
tarka mellű (melle tarka) hód van;
•pe?imit süisa, minitek en kiti, azért hogy sötét van, ne maradj el,
tolej-kd evol, kijili van.
ha nincs is hold, van csillag.
38.

Tod'i kec-pili pusjos póni,
kec-pi ezli evol, tiiezli;
ukno viéijaz tenkd póni,
anaezli evol, nilizli.

Egy fehér nyírfára jegyeket tettem,
nem a nyírfára, [hanem] a nyírhéjra;
az ablakra pénzt tettem,
nem az anyának, [hanem a lányának.

Azves no zundes bagim uz li,
cinijad-kd ponod söd uz li ;
jes atikajlen nffiz piez
kitsi-kd no minoz kur uz li.

Az ezüst gyűrű nem nagy,
ha ujjadra teszed, nem lesz fekete ;
a jó atyának lánya, fia
bárhová megy, nincs bosszúsága.

39.

40.

.

Kamali kaled uko-kd luoz,
bordiskid kustemed uz poii ,•
liktem kunoed osaloz-kd,
doriskid leverned uz poti.

Ha kamali szalagod arany fonál,
magadról ledobni nem jön kedved;
ha jött vendéged magasztal,
magadtól (tőled) elereszteni nem jön
kedved.
41.
Felültünk jó lovakra,
Paksimi vallen gesjosaz,
lementünk Marján városába;
vaskimi Margan karjosd ;
so Marján karez kin a jeni ? Marján várost kilátta?
bordiékem durtles kin tirem ? a házat a hol fölnevelkedett, ki unta
meg?
42.

Mi tatsi kit'i liktimi?
sala no cihsono l'agjostid,
mi tatis kiű bertomi ?
vacil müs lobon siirestid.

Mi ide mezen jöttünk?
császármadár fütyülő fenyvesen át;
Mi innen mezen térünk vissza ?
fiatal méh repkedte úton.

Uzien bori kiématoé
mar dumis siisa ulomi ?
ton tuganjosi ud-kd lüi,
mar eseb settísa ulomi ?

Míg a kerti s erdei szamócza megérik
milyen gyümölcsöt evén, éljünk ?
ha te atyánkfia, nem volnál,
mily tanácsot találva, élünk ?

43.

18::
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áíök vilad tiros sided naned
vagjosles evei, cabejles,
acmelen tagi gaéaskemmi
adamiles evei, inmarleé.

44.
Asztalodon sok ételed, kenyered,
nem tönkölyből van, [hanem] búzáhogy egymást így szeretjük,
[ból;
nem embertől való, hanem istentől.

Tódí no kalpak ted'i med lo
sioned vöjen mü med lo ;
öjen no umed um med lo,
cukna no umed sak med lo.

45.
A fehér kalap legyen fehér,
ételed legyen vaj és méz ;
éjjel, az álmod legyen álom,
de reggel legyen álmod éber.

Töd'i no kamlen sukiez
kozisen kőid sukkiékoz ;
ta tuganjoslen sidez nanez
gurtisen gurta kiliskoz.

46.
A fehér Kámának habja
Öbölből öbölbe verődik;
ezen atyánkfiának étele kenyere
faluról falura híres (hallatszik).

Ukoen uris mi pinimi,
mi tilediz kitisen atfomi?
cukna sultisa vuli-ka vaskod,
vü sures vilin a$omi.

47.
Mi aranyfonállal ostort fontunk,
mi titeket honnan látunk ?
reggel felkelvén, ha vízért lementek,
a víz[hez vivő] úton meglátunk.

Liz puris vallen pidaz bugol,
bugolez vandis egol van;
um sulmaskild, um bördild,
kujkiez bastis inmar van.

48.
Kékesszürke lónak lábán békó,
békót elvágó reszelő van;
ne búsuljunk, ne sírjunk,
bánatot elvevő isten van.

Búréin no puto, punaz uko,
kertemii btda íikatd;
ta gurtin odik motor van,
agemli bidá divata.

49.
Selyem öv, végén aranyfonál,
minden fölkötéskor szorít;
ezen faluban egy szépség van,
minden látáskor örvendeztet.

Kotires tijin kik Ind é&£,
cal' ibirni no kik cosen ;
mamik no tisak g'úl mender,
cal' igomi no kik cosen.

50.
Kerek tóban két vad kacsa,
mindjárt lelőttük a kettőt egyszerre ;
puha vánkos, rózsapárna,
mindjárt alszunk [rajta] ketten együtt
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51.

ciríijad ponem zundesed,
alli no balli kas küld,
kas küld evei, marjos küld ?
aslid no motor nil küld.

Ujjadra tett gyűrűd,
fényes kő kell [beléje] ;
kő nem kell, mi kell [hát] ?
Magadnak szép leány kell.

éumik pidestd utisa, dini,
didik papalen d'eliz van ;
ta tugan dord pirisa koski,
konalo d'umalo sidez van.

Poharad fenekét nézve, igyál,
galamb madárnak teje van [benne];
ezen atyánkfiához látogass e],
[neki] édes kedves étele van.

Púkon viladi mar pukiskod,
olo umjostd potd-ua ?
sinjostes Mrmek mar kariskod,
olo sektamdi potd-ua f

Székeden mit ülsz ?
avvagy aludni akarsz-e ?
szemeidet mit hunyorgatod?
vájjon meg akarsz-e vendégelni?

Pici 7io pici poski pi
vild potisa sok potd ;
uminam nunid bertd» süsa,
anajd potd pufiit'am.

Piczi, piczi fecskefiók
magasra főlszállva búslakodik;
«az én gyermekem megjön — mondanyám kijön elibém.
[ván,

Kec-pi
ustiskd
millam
sagind

Nyirfa-kapu, bádogsark,
kinyílik-e talán, [ha] szél nincs ?
a mi atyánk s anyánk
epednek-e tán, ha mi nem vagyunk
[velük]?

52.

53.

54.

55.

no kapka tuj giri,
medam tol evel-li ?
atajen anajmi
medam, mi evol-li ?

56.

Pokci no papa, cuS papa
kidbkin evol, no vog vilin •
mitam gazam no tuganjosmi
kidbkin evei, no acmd gurtin.

Kis madárka, sárga madárka
nincsen messze, csak a réten ;
a mi szeretett atyánkfiai is
[ban.
nincsenek messze, csak a mi falunk-

57.
Azves no zundes kin uz póni, Ezüst gyűrűt ki nem tesz fel,
aslaz cinijaz tupamzd ?
a maga ujjára illőt ?
tuganez tugan kin uz kari
rokonát ki nem szereti,
aslaz milaz-kidaz esamzd?
a maga szíve-kedve szerint valót?
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Vilad no disam karmol dd,
éök vilii pontsa vandld-a ?
mugorid veskid, bafiid ispaj,
bagalma bakcajin budid-a ?

58.
Eeád öltött lajblidat
asztalra tévén szabtad-e ?
termeted derék, arczod gyönyörű,
nem almakertben nőttél-e ?

Töd'i dikiklen piossá
kutitek kili nan vilié;
anajen atajles kaderzá
toditek kili pinalis.

59.
A fehér galambnak fiait
meg nem foghattam a kenyérről ;
anyának-atyának becsét
meg nem értettem fiatalság miatt.

kirgas no pios vistem-a í
inmarisen egei' uz-kd vui,
nuSnaeri pios kuloz-a $

60.
A meggyújtott faggyúgyertya elal
szik-e ?
az éneklő fiú esztelen-e ?
ha istentől nem jön a halál,
szükség miatt meghal-e az ember ?

Tnrnatek turim kuasmoz-kd,
kaudan siiiskom mi soá ;
divortek salam legisjosiz
lul ga£an siiiskom mi soe.

61.
A lekaszálatlan fű ha elszárad,
mi kaudan-nak nevezzük azt ;
valaki hír nélkül ajándékot küld,
azt kedvesnek mondjuk.

guzit 110 guzit gureg" dílti
val vortitozi motorjos ;
pinal milkides gil'kindirsa,
salam legozi motorjos.

62.
Magas, magas hegy tetején (el)
lovat ugráltatnak a szépek ;
az ifjú szivét felizgatva,
ajándékot küldenek a szépek.

Valjosiz likta gongirtisa,
bad'-pu bukozd segasa ;
tuganez dord tugan likta
ges milzd-kidzd ustisa.

63.
A lovak ügetve mennek
fűzfa dugájukat (rúdiv) rázván ;
testvéréhez megy a testvér,
szívét jó kedvre kinyitván.

Ta£ uno sáska p&lin ;
sarana sáska kudravoj;
tu£ uno kálik pelin
milam tuganjos zolotoj.

64.
Igen sok virág között
a liliomvirág fürtös ;
igen sok nép között
a mi rokonunk aranyos.

Zuatem köj-til kisoz-a $
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65.

Korka no berad umortoed
arnali bidd med paldoz ;
milam no siem duem ponna
inmared kiktem med sotoz. .

Házad mögött méhkasod,
minden hétre rajozzék;
a mi ételünkért, italunkért,
istened kétszeresen fizessen meg.

Vilad no disam disjosta
goZmo agiékd sin agam ;
éukna no guíam hindi kaik
muso agiékod sin agam.

Reád öltött ruháid
csikósnak látszanak szemem előtt;
a reggel felkelő napként
kedvesnek látszol szemem előtt.

66.

67.

sidemá pottsa ug-dir sidiski,

Játszani jövén kedvem, nem játszhatom,
altin kubizmi no uz-kd lü ;
ha arany kobzunk nincs [velem];
kirgamdpotisa ug-dir kirgaéki, énekelni jövén kedvem nem énekel
hetek
aslam esjosa uz-kd lü.
ha társaim nincsenek [velem].
Kureg duseslen piosiz
telit pufiit gonzd sinaloz ;
mugord viiem pinal pios
kesijaz van-bur lukaloz.

A héjának fiai
szél ellenében fésülik tollúkat;
a felnőtt fiatal legény
zsebében vagyont gyűjt.

Apikaj puksoz puzili
tiir uknoedlen vizijaz •
kikiez azves, baniz sundi,
so-dir no milam apajmi.

Néném a (himző) mintához ül
felső ablakod párkányára;
keze ezüst, arcza nap,
ez a mi nénénk.

tfuMt no tfuzit gureg dtltid
asalci kában kin sürem 1
d'aratiskod-a mali duaskod ?
aslad tuganezles kin tirem ?

Magas, magas hegy tetején
asalci asztagot ki hányt föl ?
«szeretsz-e ?» minek kérdezed ?
a maga rokonát ki unta meg ?

Ojdold acmes es luom,
kird potha sidomi ;
so sidemjosmi kelisoz-kd
pirak no valce ulomi.

Rajta, legyünk mi társak,
a mezőre menvén játszszunk;
ha ezen játékunk tetszik,
éljünk mindig együtt.

69,

70.

71.
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72.

Girini potikid nalpasa poti
arnali bidá med artoz ;
kában sürikid nalpasa süri:
odigez vuéli med kéloz.

Ha szántani mész, azt gondoljad:
hétről hétre hadd gyarapodjék ;
ha asztagod hánysz, azt gondoljad :
egyik maradjon öregnek [t. i. a más
évre
73.

A széna kaszálása igen nehéz,
a kasza élesitése igen mulatságos;
a pálinka főzése igen nehéz,
énekelve való megivása igen mulat74.
ságos.
Mitam atajmi tu% usto vilem, A mi atyánk igen ügyes volt,
husid potisa girini ;
ha a mezőre kiment szántani ;
atajles usto mi-dir lüim,
atyánknál mi ügyesebbek lettünk,
daszá kirgasa d'uini.
a készet énekelve elinni.
75.
Ojdolá kibei lestomi,
Kajta, csináljunk bódét,
ciltero karomi dan ponna •
tegyük czifrává dicsőség kedvéért;
acmes tugan luomá
legyünk mi rokonok
jes kálikjosli dan ponna.
jó embereknél [való] hírnév végett.
76.
Ojdola sidini potomi,
Eajta, menjünk játszani,
ukmiso kutez kutcasa ;
kilenczes háncsbocskort vévén fel;
ojdola acmes kodo luomi.
rajta legyünk mi leánykérők,
$es kalikjosiz todmasa.
megismervén a jó embereket.
77.
Kuzoná mini bertontem,
Kazánba mentem, hogy vissza ne
térjek,
kalamper basti vuzantem,
szegfűt vettem, hogy el ne adjam ;
so kálamperez niljosli éoti,
azt a szegfűt a lányoknak adtam,
odik éid oknaz igontem.
hogy egy éjszaka egyedül ne háljak.
78.
iát zal' no vijas osmesed
A csörgedező csermelyben
mai miskid urdes kisetdá f
minek mostad oldal kendődet ?
milestim Hktemez todemtd kaik mintha megérkeztemet nem tudtad
volna,
mai pirid datlen gidbecaz.
minek mentél idegennek kuczkójába?

Turim turnanez tu£ cekit.
kuso sukkonez tu£ suldir:
arak püstonez tuS cekit,
kirtfasa d'uonez tué suldir.
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79.

Uramtid oréis cekit inget,
Az utczán elhaladó nehéz fuvarok,
búréin $ük medam,mar medam? selyem fuvarok tán, vagy micsoda?
milemiz vordis anajen ataj
A mi szülő anyánk (anyával), atyánk
tutigis medam, mar medam ? páva talán, vagy micsoda?
80.

Kijat no ponem söd pötfi
pu korán dórin lüsal-kd ;
niljoslen vuli vaékonzi
val Huktan vades liisal-ká.

Kezedre tett fekete kesztyű
lenne bár favágás idején;
a lányoknak vízhez való lemenésük
lenne bár lóitatás idején.
81.

Uramtidi orcon dirja
vilam kamzold val medam ?
tátin no tagi gürlanmi
öjön no vetam val medam ?

Midőn ucczátokon elmentem
rajtam volt vajjon lajblim?
mulatságot, milyen itt van,
álmodtam-e vajjon [valaha] éjjel?

Kilét valles éirkemlikzd
dódid kitkisa tododi •
$iget murtles gigitlikzti
süresá potisa tododi.

A barna lónak gyorsaságát,
szánba fogván tudjátok meg ;
a fiatal ember derékségét
útra menvén tudjátok meg.

812.

83.

Tuala turnam turimd
lapek kec-pilen vizijaz ,mil'am no sidem ierekiam
Kanisar vilién kugajaz.

Ma kaszált szénám
alacsony hársfa tövében;
a mi játékunk, nevetgetésünk
Kaniszar vize mentében.

Kv>$ turimedlen vizijaz
dalán no uzi kismasal ;
miVam no budem kirjosin
uci papaed kirgasal.

Magas szénádnak tövében
bár érnék mindig földi eper ;
a mezőkön, hol mi felnőttünk,
bár énekelne fülemile madarad.

84.

85.

Tolón no a%i mon tond,
tunnd no agi ínon tond ;
tué uno kálik poskisen
tu£ muso a$i mon tond.

Tegnap is láttalak téged,
ma is láttalak téged ;
nagyon sok nép közül
nagyon kedvesnek láttalak én téged.
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86.

nuleskin eme3 kisma-dir,
kismamez viiijaz vija-dir;
turliez todam use-dir,
odigez kötma portd-dir.

Az erdőben málna érik,
az érettje tövéhez hull ;
sokféle jut (esik) emlékezetembe,
belsőmet [csak] egy fúrja.

Uzien bori kismatos
mar dumis siisa ulomi ?
ta dirja ad'ami tuz erőd,
mar kajla settisa ulomi t

A kerti s erdei szamócza megértéig
mily gyümölcsből fogunk élni ?
ez időben az emberek igen rosszak
mily cselt találván, fogunk élni ?

Ikem noberad raj anaed,
kud pala videmzá um toski;
mugormi du2asa vüá-dir,
kud pala lüemez um toski

Szérűd mögött (szérümögödben) tön
köly sorod,
merre felé fekszik, nem tudjuk;
testünk már fölnő,
merre jutunk nem tudjuk.

Vekéi no vekci birkencimd
miskon kuspeti kin bastiz?
vekéi no nazik mugormá
búdon kuspeti d'at bastiz.

89.
Finom, finom takarómat
mosás közben ki vette el ?
finom és gyönge testemet
növése közben idegen vette el.

Ta kem no kejit buranen
kigi no liktid ton tatsi f
kid'okié intiez matin karisa,
saginisa liktim mi tatsi.

90.
Ilyen hideg zivatarban (zivatarral)
hogyan jöttél te ide ?
a távol helyet közelié tévén,
epedve jöttünk mi ide.

salajosidlen kirgamzi
ofama borda sukkiskoz ;
Kansar niljoslen kirgamzi
Kansar vüosad sukkiskoz.

91.
Császármadaraid éneke
ucczámhoz verődik;
Kansar leányainak éneke
Kansar vizeihez verődik.

Ukmiso kutin vetlisez
pid-l'ogas süiskom mi sod;
mil'am sin sora uskisez
lul gaSas süiskom mi sod.

92.
A kilenczes háncsbocskorban járót
mi nyalkának nevezzük (őt);
a mi szemünk közé nézőt
mi kedves szeretőnek nevezzük (őt).

87.

88.

283

DALOK.

93.

gaikd potem voz tubilgi
lusal-ká miHam kirjosin ;
ta nuZnajosiz atfitoé
kökiis nuni lüsal-ka.

A Jaik partján termett zöld tubilgi
lenne bár a mi mezőinken ;
ezen nyomorúságok látása helyett
lennék bár bölcsőbeli gyermek.
94.

Bnsi no sorad küjn puzhned
dírjossa sala med sioz ;
milemli orod nalpaslis
dírjossa pini med sioz.

Mező közepén három fenyőd
fejeit hadd egye császármadár;
a nekünk rosszat gondolok
fejeit hadd egye meg a kutya.

Azves no kaci andano
ukojo disez vandono;
t'ódt no carka, eeskit arak
milam oromlen duonez.

95.
Az aczélos ezüst olló
aranyos ruhát vágni való ;
fehér pohár, édes arak
az én barátom itala.

Kansar,
vija-dir
Kansar
vetli-dir

Kansari folyóvizünk igen hideg,
talán bizony jég foly [benne];
Kansari rétségünk szép rét,
gyermek lévén, hiszen [ott] jártam.

96.

vuosmi tuz ke$t
medam do lüésa ;
kirjosmi asil kir,
medam pi lüesa.

Vjatkai

dalok.

(a Malmizsi kerületből).

Pörtmaskon

g ur.

Ektoz, cetcoz gondir pied sü,
as pidizli aciz bázisa.
(oroszul: «oj Hubl'u dusenko !
tubjaznuski, doíidal da
zoniy, paren molodojv)
lobhoz, koskoz gajegedik sü,
as burdezli aciz bázisa.
(«oj l'ubl'u stb.»,)

Ünnepdalok.
Tánczol, ugrál medvebocsod,
a maga lábában bizván.
(«óh, szeretlek lelkecském!
kedvesét várta
vőlegény, ifjú gyerek»)
Eepűl, indul ludad,
a maga szárnyában bízván.
(«óh szeretlek . . . stb.)
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kirmoz, bastoz dusesedik síi,
as pidizli aéiz bázisa.
(«oj lublu stb.o^)

Megszorítja, elviszi ölyvöd,
a maga lábában bízván.
(«óh szeretlek stb. . . .)

Sóidat lestem iz korkajos;
kijár bastem apajos ;
éistoj giná vált takja.
kenős tirjos kenakjos,
cistoj ginéi búréin kalpak.
kor gid tirjos éu& valjos,
cistoj giná búréin iznes.

A katona épített kőházat;
a nénék ugorkát vettek;
egyáltalában fényes a sapkájuk.
A szérű telve ángyokkal,
valamennyinek selyem a kalapja.
Az istálló telve sárga lovakkal,
valamennyinek selyem a sörénye.

Kosako, kosako korkajos,
zárni vi£o kor ka agjos.
éidirak, éidirak pilemjos.
sitfil liktem turjos,
sitfil koskis gagegjos.
vaskim, vaskim kam ku$a.
°j"OJ, oj-oj, ekejos,
éeber giná apajos.

Ablakrámás házak,
arany padlós pitvarok.
Sűrű, sűrű felhők.
Ősszel jött nyírfajdok,
ősszel induló ludak.
[tében
Lementünk, lementünk Kámamenhej-hujj, hej-hujj, gyermekek,
csupa szép nénék!

Das kik ero kabaná,
zárni zirin beraltom •
sor-soner uékem sinmidá
sures soner uékitom;
irkin búréin kúton kikidá
sermet-geg kutitom.
kuaro pulen kuar ulti mi koskom
viSijo pulen vii vütiz mi koskom;
varié samen sirtisa mi koskom;
moi duses samen Mrmisa mi
koskom ;
koéo samen éetcasa mi koskom.

Tizenkét soros asztagom,
arany rúddal forgatjuk ;
egyenesen [reánk] eső szemedet
az út irányába ejtjük (fordítjuk);
csak a selymet fogó kezeiddel
a fék szárakat fogatjuk.
Leveles fának levele alatt megyünk
mi el j
gyökeres fának gyökere fölött me
gyünk mi el;
ölyv módjára repülve megyünk mi el ;

2.

3.

4.

öreg ölyv módjára megragadva, me
gyünk mi el ;
szarka módjára ugrálva, megyünk
mi el.

DALOK.

Nilgi vil zikija
Való vil Bugaznoj.
so ceber Vanuikadili
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Nilyi-n [t. i. folyón] van Zsikija [falú]
Valo-n van Bugaznoj.
A
szép Ivánkátoknak mondjatok kösalam
szöntést.
verald.
6.

Puimo pelin podmes van.
kisnod peres, pia pinal.
Obraskalen emes piez
ogez padja s, ogez burlak.
vekéi dera vuz ug lo su,
Göl'gan apaj nil ug lo su.

A fenyvesben méhkert van.
Feleségem vén, fiam gyermek.
Ambrusnak vejei
egyik iródiák, másik hajómunkás.
Vékony vászon árú nem lehet,
Göl'gan néne lány (többé) nem lehet.

zók vild puktem sid nanjos,
z"ók vild puktem bad'anjos
paltkaskitek uz uld.
jirjili koskis gagekjos
(it'ag, fyg» sutek uz koski.

Az asztalra tett leves ételt,
az asztalra tett tálakat
ki nem töltvén nem lehet élni.
A fejünk fölött elmenő ludak
«t'ag, iag» gágogás nélkül nem men
nek el.
Az új, szentjánosbogárként (világító)
lámpa,
ha leesik, nem ad «zsong» hangot.

vil bici kadik ponarez
usoz-kd no «£on» uz sü.
Kuaí paren mi liktim,
das kik paren mi koskom ;
bittir in-idis turinez, kuarez
virgitisa mi koskom.
teld vuim no kig pu jugiten
mi potim :
ludd vuim no ju jugiten mi
koékim,;
gurtd vuim til jugiten mi po
tim.
tatsi liktikimi zuas g'eciez mi
ágim —
so no küld öjlaé milemli í
Odokt'a motorez ágim no —

Hat páron jöttünk mi el,
tizenkét páron megyünk el ;
az ég alatt való minden füvet, levelet
megmozgatva megyünk el.
Elmentünk az erdőbe s a nyírfa vilá
gánál haladtunk ;
elmentünk a mezőre s a vetések vi
lágánál indultunk ;
elmentünk a faluba s a tűz világá
nál haladtunk.
Ide jöttünkkor égő rókát láttunk —
ő is nemde kell nekünk ?
A szép Avdotyát láttuk,
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so no kaid öjlas mil'emli?
Estek sogollen sinmiz
Odokia motor pala beriktem.

ő is nemde kell nekünk ?
Nyalka Észteknek szeme
szép Avdotya felé van fordítva.

Kitsi vetlid uromd ?
tugdá biéani öja vetli.
kitin kelid uromd 1
kapkadi kuspad öja kel.
maja ralid uromd ?
nil-pu da lista öja vat.
main mistaskid uromd f
cukna usem lis vüen
öja mistaski uromd.
main cuskid uromd ?
sitfil usem badar kuaren
öja cuski uromd.

Hova mentél barátom ?
bizony komlódat szedni mentem.
Hol háltál barátom ?
biz, kaputok közt háltam.
Mit terítettél barátom ?
bizony szurokfenyőlevelet terítettem.
Mivel mosakodtál barátom ?
reggel esett harmat vízzel
bizony mosakodtam barátom.
Mivel törülköztél barátom ?
Ősszel esett juhar levéllel
bizony törülköztem meg, barátom.

Pokci Tujmi,

A kis Tujmi, nagy Tujmi patakokban

10.

bagim Tujmi
surjosin
das kik par gageg ujaloz.
malios, malios tfageges vordiskod,
odik tödi mamikez ponna ?
kidökd, kidökd koskem apikajos
og uj kelőn umez bus kilern.
kid'okd, kidökd koskem vorgoronjos
odik argiron geriezbus kilem.

tizenkét pár lúd úszkál.
Minek, minek nevelsz ludakat
egy fehér pehelyért ?
A messzire, messzire ment néűék,
egy éjszaka sem háltak (az úton).
A messzire, messzire ment ifjak

szántó ekéiket egy évig használatla
nul hagyták.
vo£ beri% kad'joz kalikd val, Zöld hársfaként voltak korác&aim,
jukiskontem kiosmes jukono el nem válandó kezeinket el kellett
luim.
választanunk.
11.

Uram ku$a vetlon samen
kunolipirim,—voMesenvajd;

Uccza hosszant a mint jártam
vendégül mentem [hozzátok], — ne
haragudjatok!

DALOK.

oj suom, kaj suom,
ga%asa veraskom ta kilmes.
ceskit, ceskit osmestes
jutni vaskem val, — vozdes en
vaja;
oj suom, kaj suom,
gazasa veraskom ta kilmes.
ceskit, ceskit vinaostes
juini pirem val, — voides en
vaja ;
oj suom, kaj suom, . ..
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ej ! h a j ! azt mondjuk,
szeretve mondjuk e szammkat.
Édes, édes patakokból
lementem volt inni — ne haragudjatok !
ej! h a j ! azt mondjuk
szeretve mondjuk e szavunkat.
Édes, édes borotokat
inni, bementem — n e haragudjatok;

ej! haj ! . . . stb.
Legyen bár, hogy egyikőtökhöz a má
oged dord oged pirisa
sik bemenvén,
juono medlo,— vo£des en vaja; innia kell, — ne haragudjatok ;
oj suom, kaj suom . . .
ej! haj! . . . stb.
otis, tátié, kidokis murt evei, Innen-onnan messziről való ember
nem vagyok én,
pirisa potisa vetliskom, — voz- be s elmenve járok [hozzátok], — ne
des en vaja ;
haragudjatok;
oj suom, kaj suom,
ej! haj! azt mondjuk,
jaratisa veraskom ta kilmes. szeretve mondjuk e szavunkat.
12.
sur durd potem sod sutered
A patak meltett nőtt fekete ribiszkéd,
vuja, busja kismam-a, evol-a? viz, köd mellett ért meg, nemde?
silód potem emeged
a berekben nőtt málnád
zorja, kua$ja kismam-a,evol-a? esős időben ért meg, nemde ?
vir jild potem uzien borién
Dombtetőn nőtt kerti s erdei szaraócza
sundi sorin kismam-a, evol-a? a napfény között érett meg, nemde ?
jag vird potem ceber pnZimed, fenyvesdombon termett, szép fenyő
fád, —
vol'noj kaliklen mii-kid so vilin, szabad népnek rajta a gondolata
vird potem ceber beri$ed, — Dombon termett szép hársfád, —
pinal kaliklen mii-kid so vilin, fiatal népnek rajta a gondolata,
tolod potem ceber pi-pued, — Eéten termett szép nyárfád, —
a kecskének rajta a gondolata,
keclen mii-kid so vilin.
Dombon
t rmett szép tölgyed, —
vird potem ceber ti-pied, —
polák kaliklen mii-kid so vilin. a polyák népnek rajta a gond lata.
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t&loá potem ceber ke$-pued, — Réten termett szép nyírfád, — cas, cas, uéiioz kuarez.
«csas, csas» (zörejjel) leesnek levelei.
13.

Mila?n valjos savraska su.
t'ód'i ginci tödi kalpako niljos.
Matron apaj sur durin su.
go£tet goStisa sulmam, póni
éulemjossi sutaltiz.
Pókéi p\£en mi liktim, janim,
bagimpiéen mi koskom, janim,kuaro pulen kuar ultiz mi koskom ;
liso pulen lis ultiz mi koskom;
koni bijon vugalti mi koskom;
sala sibson sur durti mi koskom ;
dukja godkan jag virti mi koskom ;
moj duses éamen kirmisa mi
koskom;
varié éamsn sirtisa, mi koskom.

A mi lovaink sárgák.
Fehér, csak fehér kalpagú lányok.
Matróna néne a pataknál.
írást írván szívemre tettem;
egész szivemet meggyúlasztotta.
14
Kis hajóval jöttünk mi, lelkem,
nagy hajóval mentünk mi el, lelkem;
leveles fának levele alatt megyünk
mi el;
tűlevelű fának tűlevele alatt me
gyünk el;
evet futotta alacsony helyen me
gyünk el;
császár-madárfüttyü patak mellett
megyünk el
fajd kiabáló fenyvesdombon me
gyünk el;
öreg ölyv módjára megragadva, me
gyünk el;
héja módjára repülve, megyünk el.
15.

Kistir, kuastirtslaloz kam\&ed, «Kistir, kuasiir* (hangon) zörög ná
dad,
ullan vallan juZaloz vu bused; alá s föl száll a víz köde;
lul'jem busmitamgina so vilem. csak a mi lélegzetünk az.
Nincs senki sem olyan, mint mi.
odigez no mi kad'ez cik evei.
mil'am ginii mil-kidjos gubi
A mi gondolatunk a gombákon.
vilin,
dos dórin poskied pukoz.
Parton til a fecske.
16.

Mitam da-i tőre töre-a?
kec v\% idd pitcam kemeé.
mil'am kujo kujo-a t

A mi násznagyunk násznagy-e?
A padló alá zárt kecskebakhoz ha
sonló.
A mi gazdag urunk úr-e ?
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Sarapul kufojos kémes.
mil'am da-i kazak kazak-a ?

Sarapul gazdag uraihoz hasonló.
A mi kazakunk (vőlegényvezető) kazak-e ?•
donskoj kazakjos kémes.
A doni kozákokhoz hasonló.
mil'am da nunjosmi nun-a ?
A mi bátyáink bátyák-e ?
nur vild potem nur Hz kémes. Mocsári halmon termett fenyühöz
hasonlók.
mil'am ako ako-a?
A mi nénénk néne-e?
Hz jild puksem górd kazjos fényűn ülő vörös A:a^-okhoz hasonló.
kémes,
milam suzer suzer-a f
A mi húgunk húg-e ?
vog vild potem atalmas sáska A réten növő atalmas virághoz hakemes.
sonló.
mil'am kenak kenak-a ?
A mi ángyunk ángy-e ?
tiié potem ebekjos kémes.
A tóból kijött békákhoz hasonló.
17.

Ta gurt-aj pios tutik bon jatires, —
busi-daj sorazi ad'karisa ulozi.
ta gurt-aj niljos tutik bon jatires, —
katarisi sörazi ad'karisa ulozi.
kuatied cerektoz, sulmistiz cerektoz ;
atased cortoz, kid'okd kiliskoz.

Ezen falunak legényei igen serények,
a mezők között vigadoznak.
Ezen falunak leányai igen serények,
függönyük mögött mulatoznak.
Harisod kiabál, szívéből kiabál;
kakasod kukorikol, messze hallatszik.
18.

Das kik-daj vettoz tari kitfem Tizenkét vettoz [földbe] kölest veval,
tettem volt,
das kik-daj surim kener kutem tizenkét surim kerítést fontam volt
val,
[köréje],
kec takay t'afir, bil'dirgan kariz. a kecskebak, a gyaur szétrontotta.
- '

19.

Itim sora tari kigem val,
A szérű mögé kölest vetettem,
golgirili podgori.
a verébnek hasznot tettem (?)
pinaljiristim kisno basiem val, Gyermekfejemnél fogva feleséget
vettem,
vorgoronli podgori.
az ifjaknak hasznot tettem;
HYM.VTÜD. KŐZI/KMÉNYEK. XVII.
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kenak baétem Gyermekfejemnél fogva ángyot sze
reztem,
val,
a szarkafióknak hasznot tettem.
koco pili podgori.
pinal jiriétim apaj éotem val Gyermekfejemnél fogva férjhez ad
tam a nénémet,
Sógoromnak hasznot tettem.
emes-inli podgori.
pinái jiriétim

20.

tfuZiti, ffUéiti guregjos vari sü;
so gureg jilin sures van sü ;
so sures vilá pas-pu potem ;
so pas-pulen viíiez gibedli birem;
so pas-puleé éaékaza lub-Tub
éiem.
kik apajos, kik apajos gis ulti
koskiljam;
ogezlen-pá nimiz Marban veé
vilem,
ogezlen-pá nimiz In$i vei vi
lem.
kik apajos beriéeti kik ekejos
koskiljam ;
odigezlen-pá nimiz Kimofej
vilem,
ogezlen-pá nimiz Paviol vilem.
das kik ekejos bazará pukéiljam ;
das kik apajos sojos berisá
miniljam.

Magas, magas hegység van;
ezen hegy tetején van egy ú t ;
ezen úton nőtt egy mogyorófa;
a mogyorófa gyökere a posványba
terjedt;
a mogyorófa virágát a l'ub-l'ub-[madár]
eszi.
Két néne, két néne ment el a hegy
alatt;
egyiknek neve éppen Marján volt,
másiknak neve éppen In$i volt.
A két néne mögött két fiú ment e l ;
egyiknek neve Timofej volt,
másiknak neve Paviol volt.
A tizenkét fiú a vásáron leült,
a tizenkét néne utánuk ment.

21.
Milam icemenmiicemen kad'-aí A mi kis-menyünk olyan-e mint
egy kis-meny ?
mitam icemenmt kizati vetlié A mi kis-menyünk olyan, mint egy
éuj gur ulo sorjos kadr, dulinyírfán járó
doj !
sárga mellű nyest. Hujjajah !
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Imádságok.
(Vösaskon kü).
1. Inmard kozma, bigim inmard, kilcin inmard, ges inmard,
mu kilcin, jü kilcin, ges suddd burdd sot inmard, kilcin inmard, amin.
Bigim inmard, kilcin inmard, ges inmard, mu kilcin, jü kilcin,
pudo terlikli jes s&llik sot, vuzen bura vaiskom, vilzd no sotisalid-kd
inmard, kilcin inmard, amin.
(Maimis.)
1. Istenem kegyelmezz, nagy istenem, angyal istenem, jó
istenem, föld angyala, gabona angyala; jó szerencsédet, áldásodat
add meg istenem, angyal istenem ! Ámen.
Nagy istenem, angyal istenem, jó istenem, föld angyala,
gabona angyala; a lábas jószágnak adj egészséget; az óért [ó ter
mésért] hálát adunk, adnád meg az újat [t. i. termést] istenem,
angyal istenem! Ámen.
2. Osto inmard, bigim inmard, kildis-vordié inmard, sollik,
tazalik, tinislik sot inmard, sum potimon suddd burdd sot inmard,
bigim inmard, amin.
(Maimis.)
2. Uram istenem, nagy istenem, teremtő és felnevelő istenem,
egészséget, erőt, nyugalmat adj istenem; örvendeztető szerencsé
det, áldásodat add meg istenem, nagy istenem! Ámen.
3. Osto inmard, bigim inmard, kildis-vordié inmard, bigim
inmard, amin inmard.
Vösaskem vöémd kabil basti inmard, bigim inmard, sünit ninalen, sünit valen-pasen ut'i vordi inmard, bigim inmard, amin
inmard.
Gid'-tir, lud-tir pudodd sotisa, ikem tiros jüdd éotisa, ulisalidkd, inmard, bigim inmard, amin inmard.
Giron valez köj karisa, kig"em jüez bur pottisa, vit cinien paltkemmd kuaíton kurojo karisa, daltitisalid-kd inmard, bigim inmard,
amin inmard.
Jibirtisko jirmd tinid ponisa, dismonez palen karisa, geézd
punii vaisa ulisalid-kd inmard, bigim inmard, amin inmard.
19*
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VuS bereketin jibirtisko, vit bereketdá tir sotisa, bigim eksejli
vit tirisa, acmeli köt tirisa, ulini kilditisalid-ká inmara, bigim in
mara, amin inmara.
Ki orcemlis, kii orcemlis ui inmara, bigim inmara, amin
inmara.
Mon soliko inmara, bigim inmara, vanzli verani mon ug todiski, inmara, bulganzd kabil basti inmara, bigim inmara, amin
inmara.
(Mamadis.)
3. Uram istenem, nagy istenem, teremtő és felnevelő iste
nem, nagy istenem, ámen !
Könyörgött imádságunkat fogadd istenem, nagy istenem,
meleg napokkal, meleg ágysubával őrizz, nevelj istenem, nagy
istenem, ámen!
Lábas jószággal tele istállót, tele mezőt adnál, gabonával
tele szérűt vajha adnál mindig, istenem, nagy istenem, ámen!
Szántó lovunkat kövérré tevén, elvetett gabonánkat jól ki
keletvén, mit öt ujjal vetettünk el hatvan kalászává (szálúvá) tévén
vajha gyarapitanád, istenem, nagy istenem, ámen!
Imádkozom hozzád, fejemet hajtván (leborulván); távoztasd
az ellenséget, bár mindig a jót hozd elembe (hadd csak a jóval
találkozzam), istenem, nagy istenem, jó istenem!
Az ó áldással hálát adok; adnád meg új áldásodat elégsége
sen; s úgy intéznéd istenem, hogy a nagy czárnak adóját meg
fizetvén, magunk is mindig jól lakjunk, nagy istenem, ámen!
A kéz túlmenésétől (t. i. gyilkostól), a nyelv túlmenésétől
(t. i. rágalomtól) óvj meg istenem, nagy istenem; ámen !
É n bűnös ember vagyok istenem, nagy istenem; mindent
elmondani nem tudok, istenem ; valami van, fogadd kegyelmesen
istenem, nagy istenem, ámen !
4. Osto inmara sot, en kusti, ton kuamin kuroen potti. semoto
vezi, semoto puktimon sot. seties, tolles acit ui, en kusti inmara.
vösaskiskom tinid so ponna, bura vaitek um kettiski.
[Húsvétkor] : vösaskiskom tinid armis liktem bugim nunal
ponna, bura vaitek um kettiski.
[Pünkösdkor]: inmara ton kapcilikda sot, kapci mildá-kiddá
sot turnani, tona bura vaitek um miniski.
(Malmís.)
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4. Uram istenem add, ne vess el (ne hagyj el)! Termessz
harmincz kalászszal (tkp. szállal)! Add, hogy asztag mellé asztagot
rakhassunk! Zivatartól, széltől magad óvj meg, ne vess el iste
nem ! Ezért imádkozunk hozzád, s bizony hálát fogunk adni.
[Húsvétkor az utóbbi szavak helyett ezt mondják:] Imádko
zunk hozzád az egy év után megjött nagy nap (-ünnep) miatt;
bizony hálát fogunk adni.
[Pünkösdkor ezt:] Istenem, add kegyelmedet, könnyű elmé
det add a kaszáláshoz [t. i. víg kedvet adj]; nem megyünk a nélkül
hogy hálát adnánk.
5. Ostá iúmará kildisiná, suddá éot kildisiná, geé nilin pien
ídimon. bigim eksejmi geé med uloz, solis vitsá vostini, kaznazá
tirini med jurttod. ostá iúmará Mldiéiná, geé Zivot sud éot, geé Zivoten geé ulini med kildod, geé uvaúen-buren ulini med kildod. bigim
eksejmi milossá med éotoz. geé arzá med éotoz. véakoj pritcaleé
vogma kildisiná, killeé, dejleé vogina, tillié, pideé vogma. ostá iú
mará, ger ber judo: geé med vuttod.
(Glazovi kerület.)
5. Uram, istenem, Kildiéinem (? teremtőm), add szerencsédet
teremtőm, hogy jó lánynyal-fiúval (gyermekekkel, családdal) éljünk.
Éljen jól a mi nagy czárunk; segíts az ő adóját megváltani (meg
fizetni), kincstárát megtölteni! Uram istenem, teremtőm, adj jó
barom szerencséjét [t. i. szerencsét, hogy jó barmunk legyen];
intézd, hogy a jó barommal jól éljünk (élni); intézd, hogy gazdag
sággal éljünk (élni)! Nagy czárunk hadd adja meg kegyelmét, jó
(békés) éveket adjon! Mindenféle bajtól őrizz meg, teremtőm;
[rágalom] szótól, dögletességtől őrizz! tűztől, fától őrizz! Uram
istenem, szántás után hozd jól elő gabonádat!
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Szój egyzék.1)
alli no balli jelentésére nézve szorosabban meg nem határozható
játszi kifejezés; alli no balli kas kula körülbelől ennyit jelent:
csillogó-ragyogó v. fényes kő kell D. 51.
ana sor, paszta (föld) (nojioca) D. 88.
apikaj néne D. 69; W. apaj.
art- gyarapodik, nő D. 7 2 ; tat. art-,
asil szép D. 96; v. ő. csuv. asla.
asalci jószagú, széles levelű fű, mely réteken nő D. 70.
asjan női fejdísz a votjákoknál D. 18.
aímak alacsony T. 45.
ecker-pecker picziny, gömbölyű valami (Me.íiKO-Kpyrjiafl Bem*>)
T. 96.
a$ elő, előrész T. 118; W. az.
egei' halál D. 60; W. ezel: tat. arab ágel.
egiz iker T. 62; tat. egiz.
egol reszelő D. 4 8 ; W. ego.
ektí- tánczol, ugrál T. 4 3 ; W. ökti-.
eme$ málna (gyümölcs) M. 5, D. 86; W. bmez.
er sor; das kik ero kabandm tizenkét soros asztagom Md. 4.
erká szabad, kényünk szerint való D. 9 ; tat. irka kényes, v. ö.
irken szabad.
ij't sapka T. 20; W. izi.
ikce-vakci kicsiny-rövid (MejiKiö) T. 35 ; v. ö. votj. vakéi kurz,
ici wenig, klein, zürj. icet id.
iska-vin testvér, atyafi T. 108.
igi fülbevaló T. 16; W. ugu, ugi.

x

) E jegyzékben csakis azon szók vannak felsorolva, melyek Wiedemann votják szótárában n e m találhatók, vagy ha találhatók, csak változott
alakban, képzésben, esetleg eltérő jelentésben. Eövidítések: W. — Wiedem a n n szótára, hol e jegy nincs kitéve, értendő, hogy az illető szó n e m
található Wiedemann szótárában; M. = Mesék; T. = Találós m e s é k ; D . =
Dalok; Md. = Maimisi vagy ünnep-dalok; Im.= Imádságok. A betűk mellé
helyezett számok az illető dal vagy mese számát jelölik. A ritkított betűvel
kiemelt jelentés csakis Gavrilov szövege alapján tulajdonítható az illető
szónak.
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ircag emelő rúd M. 1 ; or. pH»iarT>.
istirt- czipel, vonszol (nepeTamnTB) T. 32.
obida boszorkány neve ( = or. oÓM,a,a); külömben jelentése: ,eértés, bosszantás', obida karini sérteni, bosszantani.
erőd rossz D. 87 ; W. urod.
erőm barát, e. lüni barátkozni D. 2 5 ; W. urom, orom.
uci fülemile; uci papa f. madár D. 8 4 ; W. ucu.
ágim téli gabona, t. vetés D. 17; or. Ö3HMT>.
ujol serény, éber, s e r é n y s é g . ü g y e s s é g ű . 36.
uris ostor D. 4 7 ; W. urs.
hab zsák M. 1 ; tat. kab.
kaci olló D. 9 5 ; W. kaci.
kalamper szegfű D. 77; tat. perzsa kalemper.
karnali nyakfüzér ezüst pénzdarabokból, melyeket a votják
lányok szalagokra tűznek fel D. 40.
kamzol lajbli D. 58 : or. KaMSOJiB.
kapcilik kegyesség lm. 4 ; v. ö. W. kapci leicht, milde.
kas kő, drágakő D. 5 1 ; tat. kas (jüzük káéi gyűrűbe foglalt
drágakő).
kaudan fűnek neve, mely gyökerén szárad D. 61 ; v. ö. csuv.
katan csalán, tat. kitan, alt. hadán len; kirg. kaudak avarfü és
magy. katáng.
kaz vörös szinü madár neve Md. 16.
kazak szolga, v ö l e g é n y v e z e t ö (.npyacKa npH jKeHHX'fe) D. 25 é
kec-pi nyir, nyirfa D. 38; W. kic-pu.
ketfit hideg, hűvös D. 90, 96; W. közit.
kémes hasonló; kec k. kecskéhez hasonló Md. 16.
kener kerítés, sövény Md. 18; W. kener.
kési zseb D. 68; W. kisi; tat. p. kesa.
kibei bolt, árulóhely D. 15; tat. kibet bolt, raktár.
kiejt- vet (serere) D. 17 ; W. kizi-.
kilét barna (ló), pBiadfi (D. 82).
kili- marad, fennmarad D. 2 1 ; W. keli-.
kiceltik csillogás, tündöklés T. 25.
kir- kimos, kiváj, k i z s i g e r e l D. 3 ; áorgiliostes kiromi őy^eM'B
iiOTporuHTi. BopoÓBeBi.; W. unterwaschen, ausspülen, aufwühlen.
kirtfal- énekel D. (czím); W. kirzal-.
kiri£ görbe, meghajlott M. 6; W. kri£.
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kirínak karmi hunyorgatni, hunyorgatást tenni (MHraTb) D. 53 ;
v. ö. kirmisti- das auge zudrücken.
kolosa kerék T. 117; or. KOjieca.
kosak ablak Md. 2 ; or. KOCHKT. thürstock, fensterstock OTBepHHK,
OKOHHHfi K.)

koso szarka T. 61 ; W. koco.
kubiz hegedű, koboz D. 6 / ; tat. koboz.
kuj- összeállít, összefog T. 4 4 ; W. kuc-, hitték-.
ku$a hosszában, mentében D. 2 ; W. kuéa.
kudravoj fürtös, göndör D . 6 4 ; Ky^paBbiíí.
kunil hónalj D. 26; v. ö. zürj. kun-ul.
kupca kereskedő M. 5 ; W. kupec (or. Kyiieub).
kuso kasza D. 7 3 ; or. Koca.
kutil- varr, rávarr D. 18; v. ö. zürj. kvatlal- leicht annahen.
kutirtiékiljal- hisz, bízik; tajos so kiül kutirtiékiljam aTH IIOBIÍpHBfflH 3T0My CJIOBy M . 1.

kü$ hosszú, magas M. 3, D. 8 4 ; W. kuz.
kümeé foghagyma T. 3 8 ; W. kumié.
gajtan zsinór, madzag D. 18; or. raftT-am..
geri eke, szántó vas D. 2 1 ; W. góri, göra.
gersok fazék M. 5 ; W. gorsok ( = or. ropuiOKb).
gertti- köt (BH3aTb) T. 110; v. ö. görd, gördet knoten.
gibed posvány, mocsár Md. 2 0 ; v. ö. zürj. gibíd morastige stelle.
gis hegy, domb Md. 20.
gon$irt-üget,poroszkál; gongirtísa minié pbicbio H^ymiíí D. 35,63.
gorib púpos, görbe hátú T. 117; g. páres ropőaxaa CTapyxa;
or. rop6b púp.
gót rózsa D. 2 8 ; tat. perzsa gól.
göldirt- mennydörög, dörög D. 20.
görlal- turbékol D. 27.
gulbec kuczkó a kemencze mögött (sane^eicb) D. 78; or. TOJiÖeirb.
gulkoj süket T. 4 8 ; or. rüyxofi.
gur mell; cu$ gur ulo éorjos kad' olyan, mint egy sárga mellű
nyest Md. 21.
gur ének, pórtmaékon g. cBHTOiHaa írBCHa Md. (czím).
gürlan mulatság, vígság (BeceJibe) D. 81.
jatir serény, ügyes Md. 17.
jibirt- meghajtja magát, köszönt, köszön lm. 3 ; W.jubirt-.
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jos part Md. 15; W. 30Z.
juciz ('? juc) hosszú, vékony rud (atep^b); ku$ juciz inmara
su^em hosszú rúd égig ér T. 82.
jurmek tengeri nyúl T. 92.
taz tar, kopasz M. 1.; tat. taz.
téíbugo szőrgyeplő (B03Hía) T. 60.
tuala ma D. 83.
tubilgi bajnóczacserje D. 6; (orosz neve: TaBOJi05KKa).
tur nyirfajd Md. 3 ; W. túri kranich.
turim fű, széna D. 6 1 ; W. turin.
turto kétágú kocsi v. szánrúd (orjioÖ.ia, gabeldeichsel) T. 26.
tus válú, c s é s z e T. 93.
tűi háncs, hárskéreg D. 38; W. tui.
dongiljal- tol, betaszít, bedug M. 1; W. dong-.
derem ing T. 64 ; W. dörem.
dulal- megharagszik, felbőszül M. 3.
sagin- búslakodik, eped D. 5 5 ; tat. sayin- id.
salam (ajándék no^apoKb) D. 1 3 ; ar. tat. salam, sálam béke,
üdvözlet.
sarana liliom D. 64.
sendira hópadlás (nojiara) M. 1, 5 ; v. ö. cser. söldöra.
senis czérna (HHTKa) T. 66, 92.
sikál tehén T. 107 ; W. skal, iskal.
sirla- faragással diszít D. 31 ; tat. sirla- metszett alakkal (czifrasággal) ellát.
sou egészséges, ép D. 9.; az orosz fordítás kissé szabad a
BOCiraraHHbra .felnevelt' szóval, mert sou = tat. sau, tör. sag id.
sököri kenyér T. 18 ; W. sukuri.
zanari zöld, kék D. 10; z. burcin kék selyem.
zirtfil- dörzsöl, ken D. 18; W. zirzizod köszörűkő, fenkő T. 5 2 ; W. zud.
sdttrak csupa, csak is; sal'trak egirpotem (yBa^ajit) O,H,HH TOJibKO
yrjiH M. 1.

sana csóka D. 9 ; W. cana.
ser fenkő, köszörűkő T. 15.
sikis szekrény, láda T. 106.
sinkit köd D. 17.; W. cingid.
siral- egerész M. 3 ; W. sir egér.
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sirt- repül, gyorsan halad; varia samen sirtisa MH (noli^eMi)
TaKt ace CKopo, Kan-b HCTpeÖí. Md. 8.
sogol nyalka Md. 8; or. morojiL.
ied fehér T. 64.
Zivot marha, lábas jószág lm. 5 ; or. JKHBOTT. (plur. -OTH).
íittirt- cseng-bong, csendül D. 20.
zingirt- fénylik D. 20; W. zangral- id.
z%2-ol padló alatti hely, padló alatt; z. tros os koskoz no&'b
nOJIOMT. XORWI'b MHOrO ÖHKOBT. T . 4 .

zokit, $okit hő, rekkenő, tikkasztó, s ű r ű D. 14; z. no kizet
lüesal-ká (xopomo ŐH) ecjiH ŐM ŐHJia rycTan ejma.
Suatel- gyújt, éget D. 3 ; W. juat-, Suat-.
cab- ver, üt T. 4 3 ; W. cap-.
cabej búza D. 4 4 ; W. cabei.
éag (világító) fenyőszilánk T. 30; W. cag.
col gyorsan, hamar D. 50 ; W. caX.
carka pohár, ivóedény D. 9 5 ; or. qapna csésze.
ceber szép, csinos M. 1 ; csuvas, altáji ciber, ceber.
cecá méz T. 9 5 ; W. ceci.
céljaik- ugrál, tánczol (cKaKaTb) T. 116.
ceskid édes, kellemes D. 12; W. ceskit.
cibsono fütyölő, fütyölős D. 4 2 ; W. cipson.
cidirak sűrű; c. pilem sűrű felhő Md. 3.
cik valami, bármi D. 4.; W. óik.
ciltero karmi czifrává tenni; c. karomi c^iwiaeMi) ee CT> pi^Őoii
D. 75.
cini ujj D. 39; W. cini.
cipi csibe T. 17 ; W. cipi.
cirkemlik gyorsaság, sebesség D. 82; v. ö. W. cirken sehnell,
rasch.
cistoj: c. pudozá összes barmát M. 4 . ; or. IHCTOH tiszta.
cibor tarka D. 37; W. cubor.
ciiekt- kipirul, kigyulad T. 98; v. ö. cié- warm werden.
cokmor bunkós, furkós bot M. 2 ; W. cokmar.
éosen együtt D. 50; W. cocen.
cot szám, számolás T. 4 8 ; or. c^eTt.
éöi kacsa D. 50; W. cöz.
culka harisnya T. 39; W. culok, or. HVJIOK'Í,.
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cut sánta T. 117; W. cut.
g"agek lúd D. 2 ; W. gag'eg, fazék.
geci róka Md. 8 ; W. gici.
g'ig'ek rozs D. 5 ; W. cizek.
g'iget fiatal ember, legény D. 8 2 ; tat. jigit, gigit.
g"igitlik legénység, derékség D. 8 2 ; tat. gigitlik.
gitkindir* felizgat, felbátorít D. 62.
g"in gyűlés, tanácskozás M. 3 ; W. %in, Zijin.
g%r% ajtósark D. 5 5 ; v. ö. zürj. gir.
goci róka T. 101; W. gici, duci.
gu&al- fölkel (a napról), emelkedik D. 34; W. gu£al-.
guZ%t magas D. 62 ; W. gu£it.
gük fuvar (BŐST.) D. 79; tör. jük (gük) teher.
t'amak dohány M. 5 ; W. tarnak.
d'ar gyöp, száraz fű M. 1; or. ,a;épHT> rasen.
d'etal- elégnek lenni, kijut D. 1.; uz d'eta ogez kugoli? ne
aocTaHeTCH JIH o^,Ha xosiiirny. V. ö. tör. jit-, jet* ér, elér, kijut, elég
nek lenni.
divat- örvendeztet D. 4 9 ; W.juvat-.
del tej D. 52 ; W. jól
dö-gi pincze T. 5 0 ; W. jedi; v. ö. gu Verem.
éekit nehéz D. 14; W. sökit.
sel zivatar, vihar l m . 4 ; W. sit.
semol asztag lm. 4.
sig'hn hét (számn). M. 2 ; W. sizim.
sin-kas szemöldök D. 3 . ; W. sin-kac.
sirektjal- nevet, mosolyog D. 17; W. serektjalsirmet fék, zabola D. 2 0 ; W. sermet.
solik vétek, bün lm. 3 ; W. solik.
sul válú, hosszúkás tál (JIOTOKI.) T. 16.
sulik kendő, zsebkendő (njiaT0K'i>) T. 34.
suro rúd T. 17; W. éuru.
sür- felhány, felkavar D. 70, 7 2 ; W. sur-.
nazik gyönge; n. mugor gyönge test D. 8 9 ; v. ö. tat., perzsa
nazek vékony, finom.
nerad lüi- bosszús lenni, bosszankodni M. 4 ; or. He pa.ni>.
nir, ebben: til nir a világító szilánk leégett vége (orapKH jiyiHHH)
T. 35.
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nijili féreg T. 19; W. nizili.
nidna szükség D. 60, 9 3 ; orosz Hyayja.
lob- repül, repked D. 42.; W. lobi-, lobal-.
liptir-loptir tipeg- topog T. 30.
lis harmat; lis vü harmatvíz Md. 9.
tag fenyőerdő D. 4 2 ; W.jag.
paki kés, zsebkés D. 3 1 ; tat. piike.
pald- rajzik (méhről) D. 65.
pattki- vet, elvet; vit' cinien paltkemma öt ujjal elvetettünket
lm. 3.
paltkaski- kitölt, kiont (npojiHTt) Md. 7.
páter szállás, kvártély M. 3 ; zürj. patera (KBaprapa).
pel't- fú, fuvódik, felfúvódik (pa3^ysaTí.cfl); limi pál'ta cniirb
pas^yBaeTCH (BiiTpoMi.) T. 115; v. ö. W. pöljal- blasen, hauchen.
peres vén, öreg Md. 6 ; W. poréi.
pes-aj nagyanya, öreg anyó M. 5 ; W. pec-aj.
. pester nagy kosár hárshéjból T. 119; v. ö. zürj pester id.
pinal fiú, gyermek D. 17; W. pinal.
pid-togas nyalka, topogó, (merojiaxa frauenzimmer, das den
putz liebt) D. 9 2 ; v. ö. W. pid l'ogal- treten.
pirci far (3aflHHii,a), h£tsó rész T. 49.
piz tojás T. 2 1 ; W. puz.
pizi hímzés, himző minta D. 69; W. pu&i-.
podmes méhkert Md. 6 ; W. podim.
ponar világító lámpa; or. *0Hapb.
port- fúr; kötmá portádir belsőmet fúrja D. 86 ; v. ö. W. porton
bohrer, vu portét wasserstrudel.
posiljask- verekedik, küszködik (ÖHTBCH) T. 63 ; v. ö.pos- reiben,
zerdrücken, verknittern.
pögi kesztyű D. 8 0 ; W. p'óz.
pöti nyom, lábnyom T. 47.
punií ellen, szembe D. 23 ; W. punit.
pui-ner csalán D. 29; W. puz-nör.
badan tál, nagy facsésze Md. 7 ; tat. badjan.
bagalma alma D. 5 8 ; (bag-alma • vö. tat. perzsa bag kert).
bekcej hordó T. 21 ; or. Őo^Ka.
bérig hársfa M. 3 ; W. böriz.
bisal- szed, leszed (pl. szamóczát), gyűjt D. 22, Md. 29; W.biéal-.
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biz arczkenőcs, máz D. 18 ; v. ö. tat. bize- ékesít, meszel.
bici Sz. János bogárka Md.,7; v. ö. tat. bögek.
bil'dirgan karmi szétrontani, feldúlni Md. 18; v. ö. tat. bülderfeldúlat, felosztat.
birkenci takaró, fátyol D. 8 9 ; v. ö. tat. börkán- betakaródzni,
börkaüc takaró.
birton kivarrás (BfciniHBaHie) T. 34.
bittir minden Md. 8; v. ö. bid minden, egész.
? bujöl (bujolles) szín, festés D. 36; W.; bujou tat. bujau festék,
festés.
bulgan meglevő lm. 3 ; tat. bulyan.
bumaznik pénztárcza M. 1 ; or. óyMaatHHKT..
búréin bársony D. 4 9 ; W. burcin.
vacil fiatal, kiskorú D. 42.
vaj tönköly (nojiőa) D. 44, 88.
val-pas ágyruha, ágytakaró lm. 3 ; v. ö. zürj. vot-pas.
vált fényes; v. takja fényes sapka Md. 2.

várté ölyv Md. 4.
vask- elrejtőzik, elbuvik M. 3 ; W. vatisk-.
veskid derék, megtermett; mugorid veskid cTaHi> TBOH CTpoÖHHÜ
D. 58; v. ö. W. ves gerade, ganz; zürj. veskid recht, richtig, gerade#
vigil sebesen folyó, rohanó (TeKymifi) D. 32; W. vizil strömung.
visak minden, mindenféle T. 117; or. BCHKÍH.
vog rét, kaszáló D. 56 ; W. voé.
vojit szégyenletes, illetlen D. 31 >' W. vozit.
volc- megcsúszik, kisiklik D. 4 ; pid vol'contem lüésalká nycTB 6 H
c^-iajiacL TaKOK), *ITO He.ib3a ÓBLIO BOBce nocKO.iL3HyTLca; W.
votat- glátten, volit glatt, volotsit- verrenken.
voronka tölcsér T. 100; or. BopoHKa.
vort- felszök, felugrik; kec vortisa koskem BMCKO'IHJII. 3aíiirí> H
uoöeata.iTj M. 2.
vortit- ugráltat, szöktet (lóról) D. 62; v. ö. W. vorgem val
reitpferd.
vudor Gavrilovnál így: u,an;ia «gém«, W-nál pedig: «biber,
fischottter*; de zürj. vurd fischotter, moj biber ( = votj. mij, möj).
vuko-ki malomkő M. 2.
vsakoj minden, mindenféle lm. 5 ; or. BCHKOÜ.
macit mecset D. 3 1 ; tat. macet.
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manara minaret D. 3 1 ; tat., arab manara.
maner alak D. 36; tat., orosz manir mód, divat.
mender vánkos, párna D. 5 0 ; W. minder.
milos kegyelem, malaszt lm. 5 ; or. MHJIOCTB.
miskiljal- korcsolyázik (KaTaTtca) T. 27.
minik fatuskó, tőke (nem.) T. 25.
momi-kor mestergerenda T. 29; TV. mumi-kor.
mörjo, merjo kémény T. 31, D. 8 ; TV. murjo.
müs méh D. 4 2 ; W. nius.
MUNKÁCSI B E R N Á T .

KISEBB KÖZLÉSEK.
Fordított

népetymologiák.1)

Bég ki van mutatva, hogy a nyelvek fejlődésében a legjelen
tékenyebb tényezők egyike a hasonlóságokon alapuló analógia. Az
ujabb nyelvtudomány sok oly nyelvtani törvényt magyarázott
meg belőle, melyen a régibb nyelvészek nem voltak képesek
eligazodni. Az úgyn. «népetymologia» is, melyet először Förstemann e néven mutatott be a nyelvtudománynak, voltaképpen
szintén analógián alapúi. A mint az egyes nyelvtani alakok, kép
zők és ragok, úgy egyes szók és kifejezések is befolyhatnak egymás
alakulására. Ha eszmetársitásnál fogva nyelvtani alakokat hozunk
más hozzájok közel álló alakokkal kapcsolatba, hamis analógia
származik; ha pedig fogalmas szók és kifejezések hatnak ilyen
módon egymásra, nép-, mondhatnók hamis etymologiát kapunk.
A nyelvtudomány, legelső elnevezöje iránti kegyeletből, az előbbi
névnél állapodott meg. Pedig Förstemann, a legelső «népetymologus», tárgya meghatározásában és felosztásában általános szem
pontokból indult ki.
Mindenek előtt a forrásokat jelöli ki, melyek a népetymologia talaját leginkább megtermékenyítik. Ilyennek tartja első
sorban a nyelveknek eredeti állapotuktól való elfajulását (entartung), továbbá a népeknek idegen népekkel való érintkezését. A
népetymologiai tevékenységben általában háromféle irányt külömböztet meg. Először n é p i t , azután t u d á k o s t és végül t u d ó s
etymologiát. Legrégibb keletű a nép ártatlan etymologizálása, ezt

x

) Ueber deutsche Volksetymologie von Kari Gustaf Audresen. Dritte,
atark vermehrte Auflage. Heilbronn.
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követte a tudákosok erőltetett szóbonczolgatasa, és csak ezek után
keletkezett a valódi, a tudományos etymologia, a nyelvtudománynak
egyik czélja és feladata. Ép úgy mint a tudós, a nép is etymologizált, ő is fürkészte a szavak eredetét, őt is ép úgy bántotta a
kíváncsiság, hogy a szók összefüggését megmagyarázza magának.
De vájjon csakugyan szófejtő számba vehetjük-e a népet, midőn
psychikai momentumok hatása alatt érthetővé akar egy előtte
érthetetlen szót tenni ? vagy pedig midőn egy szokatlanul hangzó
kifejezést saját nyelvéhez hasonló hangzásúvá akar gördíteni?
Példáink, és e példákból elvont tanúságok, mind azt vallják, hogy
nem. Mikor például a görög vsxpo|Aavteía (todtenbeschworung) szót
• közép-felnémet nigromanzíe-nek mondta, és ennek alapján a
mai németnek «schwarzknnst\err> szava keletkezett, nem annyira
etymologizáló hajlam mint inkább analógia működött, mely a tel
jesen érthetetlen vsxpos-t a hozzá közel álló és jóval ismertebb
niger-ve\ hozta kapcsolatba. Hasonlóképpen járt el a magyar nép
is a vsxpo|xavT£ta alakból vált garaboncza szóban, mely Erdélyi
Közmondások gyűjteményében garóbontóvaA van összefüggésbe
hozva. Gara fenhéjázót, veszekedőt jelent a nép nyelvben, bontó
meg a bont fogalmához simul. Egynehány példát még felemlítünk.
Ismeretes fogalom a német nép előtt a Canarienvogel, de mint
hogy az első szó ismeretlen előtte, nem érti. Eszmetársulás
folytán eszébe jut ez érthetetlenhez egészen hasonló ismertebb
szava, és ennek hatása alatt Canaillenvogel-t mond. A magyarban
szintén érthetetlen a kanári név, és csakugyan mondanak is
némely vidéken kanáli madarat. Ugyancsak ilyen félreértésre
adott alkalmat az oleum petrae vagy petróleum név, melyben meg
a petra (kő) szónak a Péter tulajdonnévvel való hasonlósága
vezette félre úgy a magyar mint a német népet, s az előbbi
Szentpéter olajnak, az utóbbi meg Ole Péter és Péter ölnék nevezte
el. A landsknecht szót is a német félreértésből lanzknechtnek írta,
mintha a lanze (lándzsa) szót ismerte volna fel benne. Népünk
már mindakét szót megmagyarosította lánczkenet-té, sőt a hausknechthöl is házkenet-et csinált. Ilyen még a diachylon-pfiaster szó
is, melyet a német diakónus pflasternek értett félre, minthogy ezt
a szót jobban ismerte az előbbinél. A magyar a diachyloriből
deák-ír-at csinált, később meg deák Jiastromot. E példák eléggé
mutatják, hogy csak az analógia, a szók idegen hangzása változ-:
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tattá el a néppel az egyes szókat, nem pedig a szók eredetének,
egymással való összefüggésének kutatása. A népetymologia mindig
csak érthetetlen szókat keres. Ha csakugyan etymologizálni
akarna a nép, többet törődnék a szavak eredeti jelentésével, nem
rendelné annyira alá a logikai összefüggésnek a szavak kiejthetőségét. A német nópetymologiája voltaképpen németesítés, a magyaré
meg magyarosítás.
Andresen könyve, mely rövid idő folyamán három kiadást
ért, az umdeutschungoi fel is veszi a népetymologia momentumai
közé, de csak is mint egyik momentumot az anlehnung, umbildung, zurechtlegung, umdeutung kifejezések sorába. A népetymologiát meg úgy határozza meg, hogy az olyan erő, mely két
etymologiailag egymástól egészen távol eső szót kapcsol egybe,
és megkülömböztetendőnek tartja ettől a népetymologia egy
másik faját, mely az érthetetlen, szokatlan és idegen szót nem a
valóság (etymon) szerint, hanem csak a csábitó látszat után itél
meg. Nem sorozza egy rangba ezeket a népetymologizált szókat
az előbbiekkel, pedig később maga mondja igen helyesen, hogy
«in sorgloser hingabe an den gleichklang genügt es etwas zu
habén, worauf sich stützen lásst, etwas zu denken, das zu passen
scheint, mag es, bei lichte betrachtet, noch so unsicher und
unwahrscheinlich oder unzweifelhaft verkehrt, ja völlig sinnlos
sein». Andresen könyve különösen az anyag rendkivűli gazdagsá
gánál fogva becses, és e tekintetben koránt sem áll arányban vele
a lényegtelen momentumokon nyugvó felosztása. Jellemezni pedig
alig jellemzi a népetymologiát. Förstemann is elmondott körülbelől annyit, a mennyit Andresen könyvében találunk, úgy hogy
Weise, a ki eddig legmagvasabban írt a népetymologiáról, 1 ) joggal
mondhatta, hogy «bis jetzt noch nicht über interessante einzelheiten hinausgekommen und eine eingehende charakteristik der
volksetymologie noch gar nicht unternommen worden ist.»
Andresen, ugy látszik, inkább a nagy közönségnek szánta könyvét,
és e czéljának feláldozta az anyag tudományos felosztását.
Már Förstemann kiemelte az idegen népeknek egymással

*) Zur Charakteristik der Volksetymologie. Steinthal: Zeitschrift für
Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft. X I I . Barid.
NYEI/VTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVII.
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való érintkezéséből keletkezhető népetymologiákat, de anyaga
kevés volt hozzá; Andresen meg könnyedén túlsiklott e kérdésen.
Igaz, hogy a népetymologiában nem jöhet számba a szó idegen
vagy hazai, illetőleg meghonosúlt és meg nem honosúlt volta, de
más felől igen érdekelheti az egyes nyelveket annak vizsgálása,
hogy szókincsére mennyire hatottak a népetymologia utján is
idegen népek nyelvei. Ezt a kérdést választottam dolgozatom
alapjául és czélom Andresen könyvének ismertető birálatával
kapcsolatban a magyar szókincs ama részét csoportosítani, mely
véletlen egyezés, de különösen fordítás folytán idegen népek
népetymologiájával kapcsolatba hozható. Annak kimutatása,
hogy sok feltűnő és meg nem érthető kifejezésünk, szólásunk
hogyan keletkezett már az idegen nyelvben is félreértett kifejezé
sekből, továbbá, hogy sokszor mennyire egyezik vagy tér el
népünk eszejárása az idegenétől, igen tanulságossá teszi feladatun
kat a nép-psychologiára, és a nyelvek szókincsének fejlődésére
nézve. Szép példa arra a Papmonya nevti növényünk, mely a
németből származott át hozzánk, hol szintén félreértés adta neki
e nevet. Az Árum ugyanis Fuchsiusnál 1542-ben még Pfaffenbinde-nek hangzik, mivel a virág hüvelye a papoknak középkori
felálló gallérjára emlékeztet. De már Lonicerusnál 1545-ben
Papenpint a neve. Innen ered a magyar név puszta fordítás utján
(Nyelvőr IX, 61). Igen tanulságos a tejgyertya elnevezés eredete is.
A milly-gyertyábzm a milly-i, mely a gyertya feltalálójának a neve,
a tul a dunai németek nem értették még, és mivel a gyertya színe
külömben is fehér, igen alkalmasnak látszott a milch-re gondolni,
így származott a milchkerze, és ebből van a tej-yyertya, tejes gyertya
lefordítva.
Andresen, mielőtt még anyagát felosztaná, azokkal a szókkal
kezdi meg gyűjteményét, melyekben a népetymologia, természete
sen csak véletlenségből, eltalálta a valót szemben a tudósok szó
fejtésével. Meerkatze-t p. sokan a szanszkrit markata-Ysd (majom)
hozták összefüggésbe, pedig tulajdonkép onnan vette nevét, hogy a
(meer) tengeren át jött és hosszú farka egészen hasonló a (katze)
macskáéhoz. A zsidó-riasztó hephej)-et némelyek a keresztesek
egyik táborának zászlaján levő H. E. P. betűkből származtatták,
melyek azt jelentették volna : Hierosolyma est perdita. Pedig e szó
nem más mint a kecskék hívogató szava (hehe), a mit később a
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kecske és a hosszú zsidó szakái közti rokonságnál fogva, emerre is
alkalmaztak. Ugyanilyennek tartja Andresen a hexenschuss szót is,
és más magyarázat mellőzésével a hexe-t tartja eredetibbnek.
E nézet ellenében számba vehető P. Thewrewk Emil véleménye,
ki e hexe-ben a német hechse, latin coxa «csipő» elrontását látja és
e szerint a magyar boszorkány-lövet (tkp. oldalnyilallás) fordított
népetymologia volna. (Közérdek 1875. évf.)
Andresen anyagát mindenekelőtt két főcsoportra osztja, a
szerint a mint a népetymologiai adatok vagy csak is a nép nyelvé
ben vannak meg, vagy pedig az irodalmi nyelvben is járatosak.
Az első vulgáris, az utóbbi meg irodalmi (literarisch) népetymolo
gia. E felosztási alapnak a népetymologia lényegéhez egyáltalában
semmi köze. Keletkezésökben semmi külömbség, a mit egyébiránt
Andresen maga is elismer, midőn azt irja: «an und für sich
betrachtet gibt es nur eine einzige natürliche und ungekünstelte
volksetymologie; der unterschied zwischen vulgárer und litera
richer volksetymologie bezieht sich lediglich auf die heutige geltung». Felleisen pl. mely a latin valisia, franczia valise megnémetesitése az irodalmi nyelv szava lett, mig a mordsackerieren a
fr. massacrieren helyett csak is a nép nyelvében járatos. Vulgáris
példa az is, midőn a tambour-t a német tambauer-vé németesíti,
szakasztott olyan módon mint a hogy czimbolondos a czimbalmos-ból
van elferdítve. Avagy mikor a kölni nép a magyar dolmány szót
dollmantel-vé nemesíti. A régi németségben a fiskai sokszor frissgarnak van nevezve, a mi népünk meg fiskáros-nsuk hívja, mintegy a
kár-ra, gondolva, melylyel az ügyvédkedés, bíráskodás jár. Ezek mind
vulgáris népetymologiák, ós mint látható, a különbség mindössze is
az, hogy az előbbi csoportnál még nem tudják a szó valódi erede
tét, az utóbbinál már ismerik ós így nem használja az irodalmi
nyelv. Elnevezésekben különösen nagy a szerepe az e fajta nópetymologiáknak és nem egy példát idézhetnénk, mely az egyik nyelv
ben csak mint vulgáris szó ismeretes, míg a másik irodalmi szavai
közé sorozta. A dÁaconuspflaster pl. vulgáris, mig a mi deákflastrom-wak irodalmi népetymologia. E kettős felosztásnak még az a
rossz oldala is megvolt Andresen könyvében, hogy a tulajdonnevek,
illetőlek elnevezések közül némelyeket a vulgáris, másokat meg az
irodalmi népetymologia rovatában kellett tárgyalni és így az anya
got ketté választani.
20
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A vulgárisnál sokkal rendszeresebben van felosztva az iro
dalmi népetymologiába tartozó példák csoportja. Mindenek előtt
a nomen propriumokat veszi elő, és azután tér át az appellativumokra. Csakhogy itt sem bocsátkozik a tulajdon és köznevek közti
külömbség fejtegetésébe, pedig érdekes lett volna ezeknél kimu
tatni, hogy mennyire függ össze az eredeti és a félreértett szók
jelentése a közneveknél, és hogy mennyire nem lehet erről szó a
tulajdonneveknél.
A tulajdonnevek népetymologiájába tartozó adatokat több
alosztályba sorozza, melyeknek alapjául a külömböző fogalom
köröket veszi. Külső momentumokon alapúi ugyan ez a felosztás
is, de ép a tulajdonneveknél aligha lehetett volna jobbat találni.
Az egyes csoportokat a helyi fogalmakéit (lokal-begriffe) kifejező
szókkal nyitja meg. Ilyen pl. Köln egyik korcsmájának czimere
todten juden, mely az alnémet to (zu) den jnden félreértéséből szár
mazott. Épen olyan mint a mi Falurosszabeli Makkhetes korcsmaczégérünk, mely a korcsma zsidó gazdájának Modche Hars héber
nevéből van megmagyarosítva. Az ismeretes budai disznófö erede
tileg nem a saukopf-nak, hanem sauquelle-iaek (disznóforrás) felel
meg. A budai német mai napság is így nevezi. A félreértést s így
a disznófejnek valósággal ott diszelgését a fő elavult «fórrás»
jelentése okozta, (v. ö. kútfő = kutforrás). A Kohlbach nevű
helységet Tarpatak-nak fordították, mintha kohl, ka-hl és bach
szók volnának összetéve, pedig e név eredetileg Kolb-aach-níik
hangzik.
Sok és érdekes anyagot találhat a népetymologia a hely és
uccza-nevekben. Ez utóbbira vonatkozólag a mi németjeink is
ugyancsak kitettek magokért. Ismeretes példa a lipótvárosi göttergasse, mely nevét egy Göd nevű helységtől nyerte, hova ez ucczán
keresztül vezetett az út. A bálvány-uccza a félreértett göd-er gasscből van fordítva. Kohlplatz-b&n kohl tulajdonképen ((káposztát,
zöldséget)) jelentett. Ezt később összetévesztették a kohle szén
jelentésű szóval, és már Pest szerte széntér a neve. A következő
uccza-nevekben német népetymologia van. Kinizsi ucczánkat a
fővárosi német Chinesergasse-n.dk nevezik; a Vörösmarti ucczát
meg elébb magyar népetymologiával Vörös Marczi-nok tették meg,
ezt aztán a józsefvárosiak Rother Martin-nak fordították. Vesselényi
ucczánál jobban érthető a Wasserleni-gasse, egy élczlapban meg
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Yesselényi dédanyja, egy széltiben ismert mosónétól Wáscher Leni
től van származtatva.
A városok, várak elnevezéseiben is sok a félreértés, és ennek
alapján történt megnémetesités. Németországnak pl. egy Berglicht
nevű helysége a régi Vergiliacum-ból került ki; Schweizban meg
Landenspiel nevet adtak a régi Lantines j)uhil-n&k. Erdély német
neve szintén népetymologián alapszik. Eredetileg ugyanis Sebenburg
(Szeben vár) volt a neve, mert Szeberi volt tudvalevőleg az első
német gyarmat. A nép azáltal tette e nevet érthetőbbé, hogy
Siebenbürgen-re változtatta, és ennek következtében a tartomány
czimerébe is hétvárat vettek fel. Már Kézai krónikája is «septem
castrao néven emlegeti, s a székely pogány krónika «terra septem
silvarum»-ról szól. Farkas német-magyar szótárában egy Münichmeierhof Barátmajor-nak van fordítva; nyilván Miinich-et értették
félre ínönch-nek
Igen háládatos forrása van még a népetymologiának a külön
féle személynevek félreértésében. A személynevek megmagyarosításáról más helyt bővebben foglalkozunk, ezúttal a fordított népetymologikus neveket említjük meg. Egy Armprust Kristóf nevű
szász eredetű iró a nevét Keskenymell-nek fordítja, midőn egy ere
detileg németül költött költeményt magyarul is megír. Maga az
armbrust név is, mely az arcus (ív) és ballista (hajitógép) szókból
van összetéve, szintén népetymologia. A magyarországi Katz csa
ládnévnek is sokkal tiszteletre méltóbb eredete van a macská-nál,
melyre első pillanatra gondolnánk. A régi zsidók egyik kiváltságos
rendje a Kohen (pap) nemzetség volt, melyet még a Cedek (szent)
tiszteletbeli czím is megilletett. E két héber szó kezdőbetűje KG,
melyet a Kohen-ek ivadékai mai napig is viselhetnek, félreértés
alapján a Katz elnevezésre adott alkalmat, és így a Macskási-m
magyarosodott Katz-ok nevében fordított népetymologia van.
A keresztnevekben is sok az efféle jelenség. A németek p. Andreasből Ander-t, Cornelius-ból Kees és Nelke-t, Nikolaus-ból Laus-t
formáltak olyan forma rövidítéssel, mint nálunk Bandi, Gyuri, Misi
stb., csakhogy a németek külön értelmet is adtak neki. A Kornél
név, mely tulajdonképen som-ot jelent, magyarban Soma megszüle
tésére adott alkalmat. Ilyen neologismust akart Farkas szótára is
megteremteni a Győzbék és Bölcse szókkal; az előbbit a Siegfried
(siegen = győzni. fried = béke), az utóbbit meg Sophie-bő\ fordította.
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Ezeket a csoportokat külömbözteti meg Andresen a tulajdon
nevek népetymologiájában, és azzal az apellativumokra tér át,
melyeket ismét kisebb alosztályokba soroz. A beszédrészek szerint
ugyanis substantivumokra, adjectivumokra, adverbiumra és más
beszédrészekre (andere wortarten) osztja anyagát. A substantivumokban megint több csoportot külömböztet meg a szerint, a mint
személyi, helyi, idő ós más elvont fogalmakat fejeznek ki.
A személyi fogalmakban (persönliche begriffe) levő népetymologiák közül már említettük a lánczkenet és házkenet példákat.
Ide tartozik a bürgermeister is, mely eredetileg burgemeister-nek
«meister der burg, nemlich der stadt, wo die bürger wohnen»
hangzott. Nagyon valószínű, hogy a mi polgármester-mik is a német
kifejezés hatása alatt keletkezett. Igen érdekes, hogy jutottunk mi
a némettel sógorság-ba,.1) Eégebben a postakezelés csak egy kis
német herczegségben divott, melynek levélhordóit közönségesen
chevauléger-öknek nevezték. A német nyelvben e franczia szó
schwalger alakot nyert, melyből a német népetymologia csakhamar
schwagert formált. Azóta ez volt rendes neve a postásoknak. Alig
hogy feltűnt a mi határunkon is az első német schwager, menten
megszerette a magyar és sógoreágba, lépett vele. Van a németnek
egy már nagyobbára elavult szava gespan, melyet eredetére nézve
Andresen a spanen, spanen (elszoktat) igékkel hoz összefüggésbe,
es eredeti értelmének a «kísérőt, társat» tartja. E szót később a
xpannen igével «ein paar, das zusammengehört, gleichsam mit
einander vor den wagen gespannt ist» zavarták össze és gespann-nnk
kezdték írni. Nem magyar földön termett az «iszik mint a kefe
kötő •> kifejezés sem. A német bürstenbinder szó első része ugyanis
nem a kefét jelentő bürste szóval függ össze, hanem «bürsclien,
burschen, lustig lében und zechen wie ein burschen félre magyará
zása. A magyar kifejezés e szerint a német «saufen wie ein bürsten
binder*)-je után keletkezett. A Sorores Angelicae (angyal testvérek)bői a német az első szó félreértésével englische friiulein-t alakított,
a magyarnak is azóta tetszettek meg az angol kisasszonyok. Másfelől
meg az angol flastrom-bó\ a nép angyal flastrom-ot csinált (Ny. X,
*) A következő adatot rnás becses példákkal együtt Ponori
ThewrewJc E. tanár iir volt szíves velem közleni. Felhasználtam még ezen kívül
Lehr A. és Volj Oy. tanár urak gyűjteményét is.
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380.). Egy időben valamely ujságiró az englischer gruss-t angol
üdvözletnek fordította angyali üdvözlet helyett.
A természetrajzi elnevezésekből is akad egykét érdekesebb
feljegyezni való. A murmelthier elnevezésének semmi köze a murmeln
igéhez, vagy az állatka mormogó természetéhez. Eredete mus montisra (bergmaus) vezethető vissza és igy a pajkos népetymologia
játszotta meg ezúttal a havasi morga név felfedezőjét. A heuschrecke
szónál mindenki hajlandó a schrecken-re gondolni «den das in heu
p]ötzlich auftauchende thier verursachen kann,» pedig eredetileg
heuspringert jelentett, v. ö. grashüpfer. Analóg eset vele a magyar
szöcske is, melynek még a nép és régiség nyelve eredetibb szökése,
szökcsö (a szök igétől) alakját meg is őrizte. A rák (betegség) neve,
a német krebs is a latin cancer fordítása. Ez a cancer pedig jelent
rácsot és rákoi. A betegséget a rács formára összevissza futó
megdagadt erekről magyarázták. Pedig a cancer-féle betegségnek
semmi köze a rács-hoz, sem a rák-hoz, hanem a görög gangraina
ellatinosodott népetymologikus alakja. A görög szó a ypáco (rág)
ige rokona. Félreértett lefordításon alapuló népetymologiák, külö
nösen az állatneveknél, más népek szókincsében is igen gyakran
fordulnak elő. A canicidus p. a német nyelvben «königlein» alakot
nyert népetymologia utján, a szlávok pedig «krolik»nak fordítot
ták le. Hasonlóképen a német «giessvogel» elnevezés pusztán
a /apaőpió? lefordításából keletkezett, pedig a görög szó nem a
/apáőpa «giessbach», hanem a szanszkrit háridrava «gelbvogel»
szóval van rokonságban. 1 )
A növényneveknél is sok a félreértés, különösen pedig a
félreértések lefordítása nyelvünkre. A görög Amarantos nevű
fű, mely «hervadatlant') jelent és a ij-apaívtö igével függ össze, a
latinban Amarantus-nak hangzik. A régi magyar szerelemfö-nek
fordította, a latin amare igére gondolva. A görög Kentauros
(Cheiron)-ról elnevezett xsvTaópov fű a latinban herba centaurea
nevet kapott. A német centum aurei-m gondolva tausendguldenkratit-nsik nevezte el, a magyar meg ezerjófíí-nek. — Az Áron
vesszeje nevű fű, mely a német Aronstab lefordítása utján keletke
zett, nincs semmi összefüggésben az Áron névvel. A fű arab nevű
ar, mely görögös végzetet vett fel Ny. VIII, 440. Ugyanez az Áron
*) Geiger: Der ursprung cler sprache 240. 1.
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vezette félre a szlávságot is, ós minthogy Áron főpap is volt
«poponak, popovski klobnk» nevet adott e növénynek. Mi ez
utóbbit hűségesen lefordítottuk, és azóta ismerjük a pap-kalapot.
— A latin tuberosus (tuber=knolle)-ból a német tuberose-t csinált
magának, a magyar meg tubarózsáját lelte meg benne. — A Petersilie-nek népetymologikus változatai a németben federscelli, bitterzilje, peterle, a magyarban meg petemzsirom alakot öltött egy vidé
ken. — Az Abelfüvé-nek latin nevében Hibiscus Ábel moschiis-h&n
az ábel szó az arab áb el mosk-hól (pézsma atyja) való (Ny. VIII,
440). — Ilyen félreértésen alapúi az Embererő (pfaffenzagel) nevű
növényünk. Angolul priest pintle-nek nevezik «sic dictum, quia
eius folliculus penem figura refert,» a hollandus papén kullekens'
nek és mannekens kracht-nsik nevezi (Ny. IX, 61). Az ásványor
szágból csak egy példánk van, azt is a neologiának köszönhetjük.
A német wismuth ugyanis, tulaj donképen bismuth-n&k hangzik a
latin bismuthum-hól. A német népetymologia, hogy a szót érthetővé
tegye magának, wiszmuth-m, változtatta és neológus szócsináló bátor
ságot vélvén benne, bátrany nak fordította a szót.
A személyi fogalmakon kivűl megkülömböztet még Andresen
helyi (local-begriífe), idő (zeit-begriífe) és más elvont (andere
abstracte begriífe) fogalmakban fellépő német etymologiát. Ez a
felosztás is mind lényegtelen, külső momentumokon nyugszik, és
bizony a nép eszejárásának, psychologiájának ellesésére aligha
nyújt valami tanúságot. E vegyes csoportozatba sorozzunk mi is
néhány jDéldát. Ismeretes tudományos irodalmunkban a sinus
műszó, melyet mathematikusaink egyszerűen kebel-nek fordítottak
le. Pedig ez a sinus sohasem jelentett keblet, hanem a sémi inscripta
corda-iiRk s. ins. rövidítéséből származott a tudósok népetymologiája folytán. Egy másik szóval meg nem mi jártuk meg, hanem
német szomszédaink. Az arab utján hozzánk jutott al kermes nép
etymologia utján álkörmös-sé változott. E szót a németek magyar
nak gondolván, falsche kirmisbeer-nek fordították. — Ismeretes
szemgyógyító szer az onychitis, melyet a német félreértés utján
nichts-nek nevez «nichts ist gut für die augen». Ugyanazt a szót
a latinban szintén félreértés alapján nihilum-m, fordították és a
nihil album-ot félig tréfásan weisnichts-nek nevezték. Nálunk is
kérnek már a patikában egy garasára semmit. — Még egy tánczszót említek fel. A franczia négyesben van egy simple chaíne (láncz)
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nevű figura, és e szó utóbbi részét a német schön-\el összezavarván,
egyszerű szépet is mond már fiatalságunk.
A pénzek neveiben érdekes a délnémetországiak Friedrichsdor, Wilhelmsdor-beli dor-ok, mintha ez jelentené a pénzt. A mi
lázsiás-unk is valószínűleg a franczia l'agio utján keletkezett, mely
aztán a máriás analógiáját követte. Az idő fogalmat kifejező
quatember utolsó két szótagja csak véletlenül egyezik meg a Szep
tember szóéval; az előbbi a középlatin quatempora = quatuor
tempóra (az év négy időszaka)-ból van összevonva. Nyelvünkben
félig tréfásan beszélnek a három ember x'ó\, sőt a quatembert még
kántorböjt-nek is nevezi a nép.
Kifogyva az osztályozási alapokból Andresen még a külömböző beszédrészek szerinti felosztással is megpróbálkozik és a
hátra levő anyagot verbákra, verbális kifejezésekre, adjectivumokra, adverbiumokra ós más efféle szókra (andere wortarten)
osztja. Az igékre vonatkozólag tanúságos példa a magyar szellőztet
szó, mely a német lüften hatása alatt keletkezett. Pedig e szóról
tudva van, hogy Ivft-hoz semmi köze, hanem a liften-nel azonos
«aufheben» jelentéssel. Ugyan ezen lüften szónak Andresen egy
másik népetymologikus változatát is felemlíti e kifejezésben: «den
anker lichten*, az alnémetben uplüchten vom boden heben. Hasonló
félreértésen alapúi a magyar szédeleg, szédelgő kifejezés, mely a
német schivindeln igéből van lefordítva, holott az angol to swind
csak csalást, ámítástjelent. A német tudvalevőleg az angol nyomán
keletkezett. — A körtének egyik faját erlachi, magyarosan erlai
körtének nevezik. A megvesztegetett nyelvérzék a erlachi-t erlaunak hitte és így származott az egri körte. A magyar borvirág szin
tén ilyen módon keletkezett a latin flos vini fordításából, mely
ismét a görög ávtk>? otvoo «schaum oder kahm des weines» félre
értett lefordításán alapszik. L. erről bővebben Geiger: Ursprung
und entwickelung der menschliehen sprache und vernunft I : 426.
Ezek körülbelül az idegenek népetymologiájának a magyar
nyelv szókincsével érintkező j>ontjai. A fordított népetymologiák nem
csak sajátságos keletkezésöknél fogva is érdekesek, hanem különö
sen azért, mert élő bizonyságai az idegen nyelvek egymásra való
hatásának. Az idegen nevek félreértéséből keletkezett magyar népetymologiáknál e hatást szorosabban is meg fogjuk határozhatni,
de már e fordítások utján keletkezett szavaink is elárulják, hogy
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szókincsünk az újabb időkben, különösen a német nyelv hatása
alatt állott. A szláv nyelvnek szintén van része szókincsünk ilyetén
szaporodásában. Andresen könyve, nem tekintve kevésbbé tudo
mányos felosztását, megbecsülhetetlen a német nyelv történetére
nézve; előttünk meg különösen azért is érdekes, mert kellemes és
tanulságos voltával bennünket hasonló feladatra buzdított.
KUNOS

IGNÁCZ.

Mássalhangzó-csoportok egyszerűsítése a ma
g y a r b a n . — Méltán kérdezhetjük, hogy miért lett a latinban ago
igéből actus (aktus) e h. ag-tus s nem agdus ? s con-laboro-ból
collaboro s nem connaboro J s a magyarban egy-kor-ből, ejtés szerint,
etykor s nem egy-gor ? vagy az-kor-ból akkor s nem azzor f Ilyen
kérdést már felvetett Steinthal is, a nélkül hogy reá kielégítő
feleletet adott volna. Talán sikerül e jelenséget a h a n g s ú l y b ó l
megmagyaráznunk. Tudjuk, hogy a hangsúly a magyarban a szó
első tagjára esik, s onnan mindig lejebb száll; ez emelkedés és
esés nemcsak a szavakon megy végig, hanem minden szótagon i s ;
t. i. minden szótag első hangja a legsúlyosabb, s a következők
mindig gyengébbek. Tehát épugy, mint minden szóban legfontosabb
rész az első tag, minden szótagban is legfontosabb rész az első
hang.' Más nyelvekben a szóhangsúly máshova eshetik, de az
egyes tagokban épolyan a hangsúly, mint a magyarban. S ez az
oka, hogy midőn két mássalhangzó összekerül, mindig fontosabb a
második, a szótagkezdő, mint az első, a szótagvégző. Ezért gya
koribb mindig és minden nyelvben a hátraható, mint az előreható
assimilatio. De még sincs oly nagy ereje e szótagbeli hangsúlynak,
hogy minden szótagkezdő hangot megőrizett volna.
Két összekerülő hang közül gyakran az egyik nincs módosító
hatással a másikra, hanem az egyik teljesen el is enyészik, s az
időt, mit kiejtésére fordítanánk, a másiknak kiejtésére fordítjuk:
vagyis az egyik mássalhangzó beleolvadt a másikba. Történhetik
az is, hogy midőn egyik mássalhangzó elvész, a kiejtésére szánt
időt az előtte álló magánhangzóra ruházzuk, vagyis hogy ebbe
olvad be a mássalhangzó. Láthatjuk tehát, hogy midőn két össze
került mássalhangzó közül csak az egyik marad meg, ezt nem
nevezhetjük assimilatiónak, hanem inkább h a n g e l o l v a d á s 
nak. De a nyelv igen gyakran nem állt meg a hangváltozás ezen
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fokán, hanem az így megnyúlt hangot megrövidítette, s a mai
nyelvben az eredeti mássalhangzó-csoportból pusztán az egyik
hang maradt meg.
Jelenleg a hangelolvadásnak csak azon esetével akarunk
foglalkozni, midőn az ugor alapnyelvben eredetileg megvolt
mássalhangzó-csoportból a magyarban csak egyszerű mássalhang
zót találunk.
I. Eredeti l i q u i d a + l i q u i d a .
1. lm :rn. Az elveszett l a hangzóba olvadt, s annak meg
nyúlását okozta a kém szóban, mely a vog. Mim-vei egyezik.
Eredeti hosszú magánhangzóra utal a szem közép é-je, melynek
ugor alakja s-ilrny (v. ö. f. silrnd, mord. selma, lp. calme). A mással
hangzóba olvadt az l, de azt ma már csak rövid alakjában találjuk
a hamu alaprészében, melynek eredeti alakja holm (v. ö. vog. kul'm,
oszt. yojem) ; épígy a hom-ály alapszavában, s a hom-lok előrészében; az előbbi egyeztethető a lp. kvolmo-v&l, az utóbbi a f. kulma,
lp. kulme, oszt. yulim szavakkal. Az ily hangváltozás útján létre
jött m-ből v lett a szív és bú (búvába,) szavakban, melyeknek ugor
alakja: ssdz mi és böda me, még egy előbbi d: l hangváltozás után,
az így létre jött l a hangzóba olvadván; épígy a mű (műves) szó
nál, mely eredeti miiemé alakra vihető vissza. — Eredeti lm hang
csoportot vesz fel Budenz az él (acies) szó ugor alakjában is : sZme,
ebből elve, majd elle, él és él lett. — Végbement ez lm: m változás
oly l végű igékben is, melyekhez a momentán m képző járult.
E hangváltozás vagy úgy ment végbe, hogy az l és m közt ere
detileg meg volt hangzó esett ki előbb, s így jött létre az lm
hangcsoport, melynek változását már ismerjük; vagy talán a két
hangzó közötti l veszett előbb el, s az így egymás mellé került két
magánhangzó olvadt egybe. Ilyen igék: ám-úl, teljesebb alakja
*álm-, ( = vog. qlm-); em-el és in-t (imt), mindkettő sl- alapigétől;
csom-ó alapszava tel- gyökből; töm és n^/om ugyanazon gyök magas
és mélyhangú változatából: t^l és tgh (V. ö. régibb nyelvben félem,
sirám e h. féléim, siralm.)
2. Ili: 7b. Egyedül az ón főnévben, melynek *olno alakjára
mutat a régi onno-t acc. alak, s egy eredetű vele az ólom is; vog.
qln, cser. volne. (V. ö. honnan e h. holnan; túnnan e h . túlnan.)
3. TYhl:l. A nyúl északi-ugor alakja namBlB, melynek m-je a

316

KISEBB KÖZLÉSEK.

hangzóba olvadt (mord. numil, lp. nőmmel). Az áll- ige egybetar
tozik a vog. jomlit- igével, s eredeti alakja *áml-. (V. ö. bottik e h.
bomlik, Nyelvőr II, 374.)
4. ni: l. Egyedül az ül igében, melynek eredeti alakja *ünl,
v. ö. vog. unl; megvan még hosszú mássalhangzóval az ültő
főnévben. (V. ö. ajállok e h. ajánlok; szégyell e fa. szégyenl.)
II. L i q u i d a + e x p l o s i v a .
5. It: t. A vét- eredeti vélt- helyett való, mutatja a vélte
«raro» adverbiumnak véltve alakja; f. válttá-, lp. vélte-. (V. ö.
öttözött és őtözött e. h. öltözött; sütt és süt e h. sült.)
6. lp: p. Az ép melléknév er. éppé, illetőleg élpe helyett
való; f. ilpo, vog. alpi.
7. Az lg hangcsoport egyszerűsítése nem történik oly egy
szerűen, mint az eddigeké, mert belőle soha sem lesz g, hanem
vagy gy, vagy néha l. Ennek okát a g hang gyengeségében kell
keresnünk, mely nem csak akkor gyengül gy vagyj-re, ha eredeti
leg is g volt, hanem igen gyakran akkor is, midőn eredeti ng-bö\
maradt fenn. Tehát az lg hangcsoportban a g, mint ellenállni nem
igen tudó hang, gyengül s lesz belőle ;',• az így támadt Ij hang
csoport kétfélekép viseli magát: vagy beleolvasztja a j-t az Z-be
mint az ly hangot sok vidéken ejtik tiszta Z-nek, s lesz belőle
szintén puszta l; vagy az l és j hang egymásba olvad, s ennek
eredménye egy gy hang lesz. E hang származását megérthetjük, ha
a szóban forgó hangok keletkezésére ügyelünk. Az l kiejtésénél
nyelvünket erősen az ínyhez szorítjuk, ha pedig ezután j-t akarunk
mondani, nyelvünk hegyét az alsó fogsorhoz kell vinnünk, s oda
szorítanunk. Ha e két mozdulatot egyszerre teszszük, s a nyelv
hegyét az alsó fogsorhoz szorítjuk, közepét pedig az ínyhez,
származik a gy hang 1 ). Néha az ily lg hangcsoporttal való szó
mindkét fejlődésen ment át, s ma két alakban találjuk; ilyen a
figyel és föl eredeti pilji illetőleg pslgn-ből (lp. pelje, zürj. pet, vog.
pcilj ; a jegy és jel egy közös jalga alakból származnak (f. jálge).
Gy-vel maradtak fenn: kígyó eredetibb *kiljó-'hól, f. kaljame; négy :
í. neljá, lp. nelje ; fegy-: ug. pflffi, ty.pálke-; egy-enes alapszava ug.
1

) Szintígy magyarázza Steinthal a franczia a hang keletkezését a és
í-ből; ugyanis az a kiejtésénél a száj elül az a, hátul az i alakját veszi fel.
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jglg, lp. jalg; ágy eredetibb *álj ; kegy : mord. ketge-; a nyájas-h&n
a gy gyengült j - r e ; f. nalja, lp. nalge. A bogyó eredeti alakja marjg)
melyben r: l hangváltozással jött létre az Ij csoport, s így a gy;
ugyané változás történt a szügy szóban f. syrjd; és a hegy-ben: f.
kdrke, lp. garga. Még néhány szóban veszi fel Budenz ezen lg hang
csoportot, melyből ma l vált; gyűlöl: ug. sslg-, f. hylkdd-, mord.
sel'ge ; a szel-, szil- (szil-ánk) és szál- (szálú, gyalu) : ug. sslg- és sBlg-;
hal-k alaprésze ug. sslg.
8. Ib: b. A több comparativus *töl melléknévtől származik,
mely egy a tele szóval. A láb szó *lál (vog. lajl) alapszó comparativusa: lálb (inferius). A kell- szóban is eredetileg Ib hangcsoport
volt, de ebből előbb Iv lett, s azután egyszerűsödött.
9. Jld: d. kedv : oszt. kend, vog. kdnt-l-; had : f. kanta,
vog. kant; tud-: f. tűnte; nád: er. nanda, mord. manda, az n a
hangzóba olvadt; ned-v: eredeti *nende, f. neite peder- e h. pender-,
v. ö. penderít; lúd : ug. lBndB, f. lintu, vog. lunt, oszt. lunt; ad- : ug.
and-, f. awía-, mord. andi-; az ünnep eredeti előrészének, az id-nek,
ugor alakja 8;»<£i; idő: ug. sndgbg, vog. entáp, oszt. endep- öv
(MUgSz. 809 1.); otíé; ug. cnnda, i. onte, mord. itnda, oszt. <mí;
vid-ék alaprésze ug. ggndg; a rca#?/-ban a d bői (71/ lett, ug. mBndB;
épígy </#-re változott az nd-ből lett d a vigy-áz ige alapszavában,
mely az ug. vgn- igétől származik frequ. nd képzővel: oszt. vandi-.
A játék alapszavában a d t-re keményűlt az utána következő k
miatt: oszt. jantk-. Eredeti nd hangcsoportból van a magyarban
d, és gyengülve #?/. alakban fenlevő frequentativ képző: bököd,
döföd stb. | megyén (men-gye-n) és vagyon (val-gyo-n).
10. ?Z/<7 : g. Igen sok szóban fordul elő e hangváltozás: hág-:
ug. kBng-, vog. kang-, oszt. ^o/t-; jégf: Ug. jBng£, oszt. /en£, vog.
jan; a teg-nap előrésze és a segg ugyanazon ug. tsnge- alakból;
dug-: ug.tBng-, f. tunge-, mord. tongi-; sugár: ug.sBngara ; szeg-ni:
ug. seng-; szeg-ény és szig-orú ugyanazon mély és magashangú
alapalakokból: Sgngg éssBngB; zsugorodik: vog. sunger-l- ; csög: ug.
senge-; bog: ug. bBngB; fog: ug. pBng ; a, függ- hosszú gg-je egy g és
egy ng-höl való : pBg-ng-} vág-: ug. vBng-; vég : ug. ^WÍ/ 8 ; maga :
ug. »?,«#« ; mag-v ; ug. mBngBmB; mög : ug. m ^ - ; rá/?-: ug. r,Jt#- ;
rag-ad,: ug. ra»</-; reg (regvei) és rá</: ug. rgnge-; rög : f. runko ;
leg-é-ny alaprésze: vog. lengd; lig-et: ug. rBng-; luga-s: f. lanka;
ág : ug. vBngB; agg : f. anka-ra, cser. w%<W ; ég-: ug. já-m/-; egér :
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ug. tsngár, vog. táner; eg-ész és heg-ed-: ug. ssng-; iga-z: ug. v„nga ;
igen : ug. ssng ,• a f i i b a n még egy j is olvadt az i-be: ug. vj-ng-;
az akar- és vakar- tők A'-ja megkeményedett g-ből: ug. ang„r- és
vangt,r-. Épígy w# hangcsoportból lett a magyarban -#, ritkán -ng
alakban fenlevő frequ. igeképző : vonog-. forog- ; lóg-, lógg-. (V. ö.
csügg- e h. csüng-.)
Ezen ng-ből lett g igen sok szóban gyengült j'-re, s néhány
magashangú szóban gy lett belőle: a bögy ugor alakja bgngs;
igy-ekez és ügy : ug. vgngg || saj-nál: ug. s0ng-;fáj-: ug. J V I ^ - ; / e j :
ug. Píngt; raj-t: ug. 'v»f/,• rej-t-: ug. rsng-; aj-tó : ug. an<jr-y
(ij-ang: ug. an</- (ül. ,y>#-j; (f: ug. j,«jfr/ */-ed-: ug. ;>#-.
Néhány mélyhangú szóban is felveszi Budenz, hogy e g-ből gy lett.
Ilyen az a#í/ szó, melynek elemzésénél a többi nyelvekből kifejtve
legteljesebb alakjául angsda-t állít fel, s felveti a kérdést, vájjon
ennek az egésznek, illetőleg az ebből gyengült anda-nak felel-e meg
a magy. agy, vagy pedig csak az cmga alaprésznek ? 0 az utóbbi
mellé áll; de azt hiszem, inkább vehetjük fel az előbbit, mert az
nd : gy hangváltozásra úgyis több analógiát is hozhatunk fel, míg
a mélyhangú szavakban felvett még két ng: gy hangváltozást is
más úton fogjuk megmagyarázni. T. i. ezekben: bogyo-l- és rogy(ug. baiig- és rsng-), melyekben <7-ből lett ugyan a gy, de aligha
közvetlenül, hanem csak megelőző g: d hangcsere után (v. ö.
sugár: sudár). — A langyos s a nasalis elolvadásával lett lágy
alapszavául B. ug. laii- igét vesz fel, melyből mint ug. g képzős
nom. verbale alakúit a lágy e h. lana-go, lang-jo. Azonban ha az n-re
j következik, abból ny igen, de gy nem lesz. En azt hiszem,
hogy e lan- igéhez a frequ. d (nd) képző járult; ebből lett gy, majd
a nasalis is a hangzóba olvadt; az egész pedig nem egyéb, mint
kopott végű nomen verbale.
Az e hangcsoportból lett g néha h-vá is gyengült: puha: ug.
pang-; loh-ad-: ug. lang-; éh: ug. s^ngg; ajoho mellékalakja jonho
még megőrizte a nasalist: ug. janga.
11. TflJc: h. Egyedül az ük főnévben, mely a f. eukko, lp.
akko hosszú A;-jában őrizte meg a nasalist; származik az emá szó
tól k diminutivummal, eredeti alakja Hmke.
12. TVit: t. A rút alapszava ruma, f. ruma, lp. robme, zürj.
remid; eredeti alakja * rumot, *ruvot, s a v elolvadása adja a hosz8zú ú hangot.
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13. mb : b. A hab ugor alakja ksmb9, vog. kump, oszt. pmip;
háb-orú alapszava ug. ssmba, észt somp, oszt. sump; dob-: vog.
tump-s-,- seb : ug. ftgtnbg, f. hempea; a lebeg és £o&o# ugyanazon magas
ós mélyhangú alakokból liinb- és lBmb-; eb: ug. smbg,vog. dmp, oszt.
(iwíjp. Némelyekben e b megkeményűlt p-vé: tép- f. tempaa-,- szép:
ug. Sjinbj; láp: f. lampe ; ep-ed ered. *emp-ed. A középfok hosszú
-Z>6 képzője is eredeti mb-ből lett: f, -wpa.
III. E x p l o s i v a + e x p l o s i v a .
14. Jet: t. A Aéf ugor alapalakja k$ktit melynek A*-ja a hang
zóba olvadt, míg a kettő-ben a mássalhangzóba; f. kalité, lp. kuekt,
mord. kafta. A tet-em-nek második í-je is kt-hől való : lp. takte.
15. A tJc hangcsoport egyszerűsítése a legsajátságosabb.
E nagyon nehezen kiejthető hangcsoportból előbb a könnyebb
ejtésü sk-vá lett, s azután ezt változtatta, egyszerűsítette a nyelv.
De ebből sem lett, mint várnók, k, hanem a sziszegő hang maradt
fenn. Okát az sz hang erős ellenálló erejében kell keresnünk,
melyet egy hang sem tud legyőzni, úgy, hogy arra az összes
magyar hangváltozások közt egy példa sincs, hogy egy sziszegő
hangot valamely más hang legyőzött volna; egyedül az az, ez
mutató névmás z-je vész el következő mássalhangzó előtt. S a
sziszegŐk közt legerősebb az sz. Az sk-bó\ egyrészről sz, másrészről
z lett. így sz lett a fész-ek alapszavában : ered. pitk,; fesz-ít-: ug.
pítks, f. pitká ; musz-ol: ug.matke-, l'p.muike-; kosz: észt. koék, cser
koksa ; kösz-ön: f. kaske-, zürj. kösji-; kösz-örű: f. koske-, mord.
kockere-; küsz-öb (v. ö. közép) : ug. kftk,; tosz-: ug. tjk-, f. sotke-,
zürj. tocki-; basz-: ug. bBtka~, f. puske-, mord. paski-, lp. posketa-;
fasz : ug. patkB; küzd-, küszöd-: f. kisko-, votj. kiék-; szösz er. s£sky,
észt. saske; talán a resz-ket alapszava, az asz- ige és üsző is ere
deti rtsk-, tBsk- és m^skj-ve vihetők vissza. A tk hangcsoport z
alakban jelenik meg a koz-más alaprészében : ug. kBtka, f. katku ;
a köz és közel alapszava ug. kgtki, f. keske, lp. kaska; húz-: ug.
kesk-; az izzó-bsLn még hosszú a mássalhangzó: ug. ask-. Szintén
sk-ból lett c a piciny-ben: f. pisku ; pocak és buc közös alapszavuk
pBg-, melyhez sk frequ. képző járult (f. paksu, mord. puksa).
Ugyancsak a tk hangcsoport egy más változáson is ment
keresztül, úgy hogy a k hang gyengült, s lett belőle y, majd j ; s
az így előállt tj hangcsoportból, oly hangváltozással, melynek
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működését a t végű igék fölszólító módjában is látjuk, s (azaz s)
lett. V. ö. üss, vess, fusson e h. ütj, vetj, futjon. így lett eredeti
tk-ből a kes-erü alapszavában az s, (f. katkera) ; kis-ért-: f. kitke-,
mord. kiskera- • hasad-: f. katkee-, cser. kusked-; fos: ug. pstke,
í.paska, cser. pusked-; mos-: cser. mosk-, észt mesk-, zürj. miski-;
mos-olyog : ug. mBsk- ; a lassú és Jitsta közös alaprésze l^sk; es-ni :
ug. zsk-; es-kíí: ug. esk-, vog. es£-, zürj. osH-, oszt. izik-; ösvény:
ug. t?s8Jfc-9 f. askele-, mord. askele-, cser. osked-; dk facsar-hon az s-ből
cs lett: ug. patkör-,Yog.piskdrmdt-.
Budenz még egy harmadik vál
tozást is vesz fel, t. i. hogy tk-ből a k beleolvadt a í-be a met-, köt
és üt- igékben. De e felvétel mellett aligha bizonyíthat, hogy
rossad mellett fenn van í-vel rothad, mint B. a NyKözl. XV, 467.
említi; mert ebben a tk csoport második változása állt meg e
fokon, mig a rossad-h&n tovább ment s a fj-ből is ss lett. — A köt
tárgyalásánál Budenz ugyanily eredetűnek mondja a vet igét is, de
MUgSz. 577.1. már feladja e véleményét, a í-t ugor í-nek mondván;
a magy. vet- meg úgy állana a finn vátkaa-hez, mint a magy. féla f. pelkdá-hez, s hozzá tehetjük, mint a magy. met- a f. mdtkdahez, tehát ennek í-je is eredeti ugor t. így egyedül állana még az
üt, melynek valószínűleg szintén ug. t felel meg, míg a f. iske-, lp.
juskete-, zürj. icki- csak tovább képzett alakok.
A frequentativ sk igeképzőböl rendesen sz, z lett, ritkábban
s; gyakran került g végű ige után, s ekkor a g az előtte álló hang
zóba olvadt: csúsz-: ug. sgg-sk-; néz-: ug. n^g-sk-,- ráz-: ug.rsgs-sk-;
hoz-: ug. tggB-sk-; nyes-: ug. n^-sk-; les-: ug. l^g-sk-; ng végű igék
után is került a frequ. sk, s ekkor mind a nasalis, mind a gutturalis a hangzóba olvadt: nász: ug.iigng^-sk; ás-: ug. xngg-sk-;vés-:
ug. v^ngg-sk-.
16. gJc: Jc. Oly igék mutatják e hangváltozást, melyeknek g
végű tövükhez a mom. k képző járult; lök-, *lökkö-; fakad- és mása
pukkad-: ug. pBg- igétől; akad-: igetője t„g (f. takistu-, vog. tdgep-) ;
ok-: ug. vag- k-; lak-: ug. dBg-i'óiiS\; nyak kopott végű nom. verbale ug. n0g- igétől; lék: ug. leg- (a g a hangzóba olvadván, v.ö.
finn leikkaa-). A boka a 5o#-tól származik ka kicsinyítővel; v. ö.
bokkázni.
17. gt: t. A tőben e hangváltozás egyedül a tetű szóban
fordul elő: ug. teggt^mg (oszt.tagutem) ; külömben akkor áll be, ha
#-re végződő igetőhöz a mom. t képző járult: jut-: ug.j0g-t- (vog.
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joyt-); tetszik: ug. teg-t-, f. tahte ; tit-ok alapigéje ug. tBg-t-, (vog.
iujt-) ; fut-: ug.pBg-t-; ret-ten: ug. rög-t-,vög:royJ-; ut-ó ug.jBg-t,
vog. jujt; pota és botkos, s magashangú változata, a bőtök egy
közös ug. pBg-, p;g- alapigétől származhatnak ; a bet-eg alapigéje
big-t-. A hangzóba olvadt a g: út az ug. vBg- ige származéka; lát,
ug. l„ga-t-; lót-: ug. l„g-t-; az f£$ alapszavában «$ volt: ug. sng-t-.
18. ^yf? :p. Ha </-re végződő igéhez a mom. p járul: lép-: ug.
/á(/-]j- ; rop-, *röíiop*: a r ^ alapigétől.
19. gd: d. Az e hangcsoportból lett d csak akkor marad
meg <i-nek, ha eredetileg nd volt, külömben r/.?y vagy j - r e gyengül:
véd-: ug. veg-nd-; fed-: ug. psg-nd-; tüdő: ug. tBg-nd-\ egy: ug.
sgfáj, f. 2//ííe, cser. i&'te, ejtik még hosszú gy-\e\ is (eggy) ; ujj: ug.
tBgdB.

20. ZÍ/C: &. Ha b-re végződő igéhez a mom. k képző járult, e
e 6-ből előbb r-lett: szak-ad: ug. sBb-k-; szok-ik: ug. seb k-; csuk:'
ug. tBb-k-.
%Xi_ht* i. Egyedül a söt-ét szó alaprészében, mely az ug.
sBb- ige továbbképzése momentán í-vel.
22. hg : g. Egyedöl a lógg- igében, mely az ugor lBmb- igétől
származik frequ. ng-vel; ezért van hosszú mássalhangzója, s
hosszú hangzója is.
23. bd: d. Az édes szó ug. ebBds alakból való (oszt.

mi).
IV. E x p 1 o s i v a -f- 1 i q u i d a.
24. gl: l. A toll hosszú Z-je tartotta fenn az eredeti g nyo
mát, ug. tBgl (mord. tolga, lp. tolke, f. sulka) • a mell s a mélyhangú
mái ug. m-igdg-htii való d: l hangváltozással, az egyikben a mással
hangzóba, másikban a hangzóba olvadt a g; a szál: ug. sBglB, í.
salko • nyál: ug. neg„le, mord. nolga; az ál-tal alapszava ug. vagl0,
mindezeknél a hosszú á tartotta fenn a guttaralis nyomát; nyol-c
alaprésze: ug. nggel; falu : ug. pBglB (oszt. pugol) ; a szem-öl-dökből az öl ug. vBgle; a, fal és váll eltűnt g-je eredeti w^-ből való: ug.
p*n9d«"éfi v^ngjfg; a hnM_ és hal-ad az ugor kBg- ige származékai
frequ. I képzővel, épígy ül- (ülog) a jag- igéé. — Számos g vógü
alapszóhoz (többnyire igéhez) járult még l képző, úgy hogy gl
hangcsoport keletkezett: dől-: ug. teg-l; száll- és szal-ad: ug. seg-l-;
esiU-og: ug. tag-l-;pillog: ug.pög-l-; fullad, fúl-: ug. pBg-l-; vall-: ug.
vBg-l-; ell-ik: ug. e#-Z-; süZ-: ug. teg-l-; csel-ekedik ug. s^-l-; foly-:
NYELVTUD. KŐZLEMRNYEii. X V I I .
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ug. p„g-l-; vil-ág alaprésze ug. v0g-l-; tel-ek: üg. kgglg (ill. ksgdö) ;
süly (warze) ug. tBg-l,- hosszú hangzóval: nyúl-: ug. n^g-l-; válni :
ug. v9g-l-; mély: ug. mBge-l; múl-: oszt. mugol-; lél-ek, ug. lBg-l;
nyíl-ik: ug. n„g-l; fűlik: ug. psga-l; lel-, lel-: ug. lsg-l- (ill. lsgd-);
vél- ug. veg-l. (V. ö. méltasd e h. meglásd ; möllüvi e h. meglövi.)
25. gm:
m. A tőben osak az émelyeg alapszavában, ug.
sgmi} vog. agem (agm). Egyébkor, ha a g-xe végződő igéhez m
képző járul: rom-ól: ug. ragm-; im-ád: ug. v„g-m-; om-ol: ug.
v6g-m-; fém-lik: ug. pgg-m- ; rémül: ug. rBg-m- ; bárn^úl: ug.
bsg-m-. Az wi-ből v lett a vív- igében: ug. v^g-m-, s a dív- (div-at)
igében: ug. t^g-m-. (V. ö. mémmég; mémmondom e h. megmondom.)
26. gn: 71. A hón szó ug. hvgns-bó\ van; a könnyű eredeti
ri-je ny lett: ug. k8gne, vog. kigne, zürj. koknid; vány-ol: ug. vsg-n-;
bűn : ug. msg-n- (m9g-m-) ; gyón, gyohon-: ug. nag-m- ; ún-; ug.
txg-m-; rán-dúl: oszt. rakin- (ragin-); lán-g: ug. í,<jr-» (l„g-m-).
(V. ö. ténnap e h. tegnap ; Annos e h. Ágnes.)
27. (77* ; r. Egyike a leggyakoribb hangcsoportoknak: fcör :
ug. &*#«*/ a tar-ol,tar-t és sar-oi egyforma alapszava ^ r - ; a íör- és
stV-í közös alapszava változott előhanggal thgr- és s^?r-; szür-ke:
ug. s^r,,; ser-dül: ug. í $ r - ; swrö<jr; ug. sBgr- ,• eir-ógat: ug. t„gr-;
nyar-gal: ug. garg-; bor-úl: ug. bsgar-; for-og ésför-geteg : ug. p„ggrés pfg8r-; mar-ad : ug. msgar-; mer: ug. mggBr-; erő: ug. #á<Jrrí» or-?íi:
ug. vBgBr-; üres: ug. kBgrB/- marul, melynek marjúl mellékalakjában
a <?r hangcsoport metathesist szenvedett: ug. m^g^r-; sűrű. s még
hosszú hangzóval is stíní : cser. sürgő, észt. sagara ; hosszú hang
zóval még: s,zár: ug. s^„r; szár-ad és sor-vad: ug. s^r-; s^ó'r: ug.
SigaVi; súr-ol: ug. tagr-; nyír-: ész. ug. n„gr-; fűr-ész alapigéje
pBgBr-; ár (pretium): ug. anggr-; fér: ug. pBg-r-. Budenz eredeti rg
hangcsoportot vesz fel a kor és ér-, gyere szavaknál is : k„rga és
ff&g* >• de úgy hiszem, hogy a fölhozott rokon nyelvi szókban az
rg hangcsoport szintén metathesis utján jött létre. (V. ö. mérrágja
e h. megrágja.)
28. dl: l. A hallani ige eredetibb alakját feltünteti a HB.
hadlava-ja,; az ugor nyelvekből kifejtett legteljesebb alak *halodol, s
ebből az első l a hangzóba olvadt, az összekerült dl pedig a hosszú
l-t adta. (V. ö. pallás e h. padlás ; villa, vélla, cseh vidle.)
29. dfl: 71. A hány ige az ug. kgd- igétől származik -n
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továbbképzéssel. (V. ö. alunni e h. aludni; harmati-nap e h.
harmad nap Ny. V : 85.)
Találkozunk végre néhány oly hangcsoporttal, melynek
második része sziszegő hang, mely gj^akran eredeti sk-ból szárma
zott ; s mindig a sziszegő a győztes e hangcsoportokban:
30. ks : SZ. A liszt nomen verbaíe, melynek alapigéje lsks-;
isz-onyú alaprésze ug. aksg ; ősz : ug. 8iSkss , f. syksy, mord. soks ,ősz (canus): ug. tv&*#, mord. aksa; az asszony még a HB.-ben
ayszin; a győz és bíz igékben ezen sz-bo\ z lett, v. ö. f. jaksa-, lp.
jokse- és f. maksa-, mord. maksi-, lp. makse-.
31.p$:s.
Az öcs szóban: ug. PipSj, oszt. apsi, vog. ápsi;
szintigy a has ugor alakja ^js-el volt, melyből vs-en keresztül lett
a magy. *hassa és has (f. kupsu, lp. kuo})sa, vog. kapsi).
32. cis : SZ. A bosszú ug. &ftc£9-tól származik -sk képzővel; a
mász- ige pedig ug. mada~ és fr. -sk.
33. ms : SZ. A húsz számnév hajdani alakjául ez vehető fel :
k^m^s, hemBsz, mord. komé. (V. ö. nész-szivesen e h. nem szívesen
Ny. I I : 369).
34. JIS : SZ. A vissza szó két részből áll, melynek első
része visz: ug. v9nsg, oszt. vens, s ehhez -va járult, melynek v-je
szintén az sz-be olvadt. Az íz szóban az sz-ből z lett: ug. jsnss. Két
esetben s, vagy keményedve cs lett e hangcsoportból: ős ; ug. j^nsg ,acs-arog alaprésze : ug. vvns-.
35. rs: SZ. A vessző alaptője ug. tr5rj, s a hozzá járult sz a
diminutiv -ks képző.
36. Igen ritka hangváltozás, mely a pofa, poffad szavakban
ment végbe : ugor alapjuk pBngs, az ng hangcsoportból g lett, ehhez
va járult, s lett pohva, majd tovább egyszerűsödve pofa. Szintén v
hang volt eredetileg a kall igében : halva-bői. Szintigy lett a kell
hosszú ll-je b-ből vált v beolvadásából. A virrad hosszú rr-je pedig
egy m-ből lett v beolvadásából származott: *virmad, *virvad.
37. Még egy ritka hangváltozás ment végbe a varr- és /orr
igéken, melyek eredetibb *varog- és*fo7*og-ból valók; a#-ből h lett,
s ennek beolvadásával a hosszú rr.
BALASSA J Ó Z S E F .
Csag. b a r u «bőr» ? — Nagyrabecsűlt keleti-török szó ez, a
magy. &ó'r-nek szembetűnő mása! Ilyenül hozza föl Vámbéry A. 1869
óta («Magyar és török-tatár szóegyezések»: NyK. VIII, 133); 1878
21*
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(Etymol. Wörterbueh 228. sz.), 1882 («A magyarok eredetei) 303. L
magy. bér = tör. bar a «állatbőre szőröstül)),, német kiad. 284.1.
«haut, felit) ; s megint 329. 1. bőr = tör.-tat. baru). Ezen alakban
közölte először ugyancsakVámbéry az 1867. évben: «Csagataische
íáprachstudien» 241. ..L> baru «haut, hülle (peau, enveloppe)». Ki
merne még kételkedni, hogy a baru «bőr» nem igazi török szó?
Pedig dehogy az !
Első nyomát ilyen «bőr»-nek fordított csag. szónak találjuk
az A b u s k a czímű, csagatajtörök szógyűjteményben, a melyet
Vámbéry török kéziratból fordított (kiadta a M. T. Akadémia
1862-ben). De az Abuskában nem baru,hanemparu . . b olvasható:
«bőr». A mi magyarított Abuskánk csak az egyszerű oszmanli-'
török nyelven való szómagyarázatokat vette föl, mellőzvén az idé
zeteket Mir Ali Sir (Nevai) verseiből, a melyeki öl is mind ezek a
csagataj-tör. szók ki vannak szedve. Későbben (1869) Véliaminof
Zernof adta ki az Abuska teljes eredeti kéziratát, a szómagyará
zatokon kivül az idézett verseket is(«Dictionnaire djaghatai-turc.»
Saint-Pétersbourg). Ebben mint a paru (.jL, s nem baru) magya
rázatát az oszm. t i f . ^ s z ó t találjuk^ a'melyet Vámbéry hirtelené
ben kilrk-nek olvasott, a mint lehet is olvasni, a midőn aztán ezt
teszi: «pelz, pelzwerk, pelzkleid» (tehát nem egyszerűen es általában = «bőr»>, hanem «állatbőre szőröstül)), a mint Vámbéry «Magy.
ered.o 803. 1. is fordította; v. ö. Vámbéry, D.-türk. Taschenwörterbucb : haut = deri, feli = </<?ri, tiij, pelz — kiirk). De a paru-hoz idé
zett versben az van mondva, hogy «parur»-v&l havat tisztít a nép
(paru bile kar aritur il) ; az pedig nehezen érthető, hogy hogyan
esik «pelz»-vel hó-tisztítás (azaz a hó eltakarítása). E bajon egy
szeriben segítve van, ha az oszm. <SyS szót nem kürk-nek hanem
kiirek-nek olvassuk, a mint szintén lehet olvasni, a midőn aztán
ezt teszi: « l a p á t , s c h a u f el» ; hiszen ez már mindenképen
alkalmas eszköz a hótisztításra. Ez a «kürek (lapát, schaufel)))
értelmű paru pedig a p e r z s a ból való (Vullers, Lexicon Persicolatinum): , J j és még teljesebb alakkal: >-S.XJ ('instrumentum
palae simile, quo n i v e m a m o v e n t » . Ismeri a jó Bianclii is a
szót, mint perzsa eredetűt: parou (paru) «pelle» (azaz «schaufel»,
hoíry valahogy a lat. pellis-re ne gondoljunk); de megjárta vele
Zenker, a ki a magyarított Abuskából (La traduction de 1'Abuska,
par Mr. Vámbéry) mint keleti-tör. szót vette föl: «peau, cuir (haut,
feli, leder)». — Mind ezekből azt látjuk, hogy a Vámbéry közölte
csag. baru (azelőtt páni) «bőr» szó e jelentését csak egy oszmanli
szónak eltévesztett olvasása után nyerte, s hogy a paru, mely nem
• bőrs-t, hanem «lapát»-ot jelent, nem is török, hanem a perzsából
került szó.
BTJDENZ J .

A M. T. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI.
Kaphatók a M. T. Akadémia könyvkiadó hivatalánál Budapesten (Akadémia
épület) s minden bazai könyvárusnál:
NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. Kiadja a M. T. Akadémia Nyelv
tudományi Bizottsága. Szerkeszti H u n f a l v y P á l , I—XIV. köt.: szer
keszti B u d e n z J ó z s e f , XV. XVI. köt. 1862—1880. Ára egy 16 kötet
ből álló teljes példánynak 30 forint. Egy-egy kötetnek különvéve 3 frt. Az
I-sö és X-dik kötet külön nem adatik.
NYELVEMLÉKTAR. Régi Magyar Codexek és Nyomtatványok. Kiadja
a M. Tud. Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága. Szerkesztik : B u d e n z
J ó z s e f , S z a r v a s G á b o r és S z i l á d y Á r o n . 1864—79. 8-adrét

Egyenként:

I. kötet. Bécsi Codex. Müncheni Codex. Közzéteszi: V o l f G,y ö r g y
(XXX. és 381 1.)
Ara 2 frt.
II. kötet. Weszprémi C. — Peer C. — Winkler C. — Sándor C. —
Gyöngyösi C. — Thewrewk C. — Kriza C. — Bod C. Közzéteszi:
V o l f G y ö r g y . (XVIII és 406 1.)
Ára 2 frt.
III. kötet. Nagyszombati C. — Szent Domonkos C. — Virginia C. —- Közzé
teszik : K p m á r o m y L. és K i r á l y P. (IV. és 345.1.) Ára 2frt.
IV. V. kötet. Erdy Codex 2 kötetben. Közzéteszi V o l f G , y ö r g y .
1876-77. I. fele. XIX és 487 lap. — II. fele. 532 lap . . . Ara 4 frt.
VI. kötet. Tihanyi Codex. Kazinczy Codex. Horvát Codex. Közzéteszi :
V o l f G y ö r g y . 1879. XVIII és 359 lap
Ára 2 frt.
VII. kötet. Ehrenfeld Cod. — Simor C. — Cornides C. — Sz. Krisztina
élete. — Vitkovics C. — Lányi C. — Közzé teszi V o l f G y ö r g y.
187S. LX. és 388 lap
Ara 2 frt.
VIII. kötet. Sz. Margit élete. — Példák könyve. — A sz. apostoloknak
méltóságáról. — Apor C. — Kulcsár C. — Közzéteszi V o l f
G y ö r g y 1879. XLII és 418 lap
Ara 2 frt.
REGI MAGYAR NYELVEMLÉKEK. I. Halotti Beszéd. Régi Biblia. Buda,
1838. 5 fit. — II. Kinizsi Pálné imakönyve. Vegyes in. iratok. Buda. 1840.
2 frt. — III. Tatrosi Biblia. Vegyes m. iratok. 1812. 2 frt. — IV. 1, Guary, codex. Buda, 1841
Ara 1 frt.
RKGI^ MAGYAR KÖLTÖK TÁRA. (Corpus poetarum.) Szerkeszti Szil á d y Á r o n . I. kötet Codexbeli versnuradványok
Ára 2 frt.
II. kötet. XVI. századbeli magyar költők
Ára 2 frt.
III. kötet: Tinódi Sebestény összes müvei 1881
Ara 2 frt.
CODEX CUMANICUS bibliothecae ad templum Divi Marci Venetiarum. Jegy
zetekkel -és íriossariumokkal kiadta gr. K u u n G é z a . Nagy 8-rét. Ára 5 frt.
UGOR FÜZETEK. Adalékok az ugor nyelvek ismeretéhez és összehasonlítá
sához. I. szám. G e n e t z A. Örosz-lapp nyelvmutatványok. 8-rét 60 kr.
III. szám. H a l á s z J. Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok 8-rét. Ara 60 kr.
(Különnyomatok a «Nyelvtud. Közlemények"-böl).

RÉGI MAGYAR NYELVÉSZEK Erdösitől Tsétsiig. (Corpus Grammaticorum linguae Hungaricae vet«rum.) Kiadta T o 1 d y F e r e n c z Ára 2 frt.
REGULY ANTAL HAGYOMÁNYAI. A Vogul föld és nép. Kidolgozta
H u n f a l v y Pál
Ara 2 frt.
MAGYAR-UGOR ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÓTÁR. Irta B u d e n z J ó z s e f .
Télies
.
,
. . . .
Ára 5 frt.
A MAGYAR IGEIDŐK. Irta S z a'r v a s G á b o r
Ára 1 frt.
A HELYES MAGYARSÁG ELVEI. Trta P T h e w r e w k E m i l . Á r a i fit.
A MAGYAR NY'ELVUJITÁS óta divatba jött idegen és hibás szólások bírá
lata. Irta I m r e S á n d o r
Ára 1 fit.
KALEVALA. A finnek nemzeti eposza. Fordította B a r n a F é r d . Ára 1 frt.
SIMONYI ZS. A magyar kötőszók, egyúttal az összetett mondat elmélete.
(A mellérendelő kötőszók.) Jutáim izott pályamunka . . Ára 1 frt 20 kr.
KAZANI-TATÁR NYELVTANULMÁNYOK. Irta Sz. B á l i n t G á b o r .
L füzet. Kazáni-tatár szövegek. 8-rét. 1875. 170 lap. II. füzet. Kazáni-tatár
szótár 8-rét. 1876. 178 lap. III. füzet. Kazáni-tatár nyelvtan 8-rét 1877.
. Egy-egv füzetnek . . .
, Ára 1 frt.
ÉRTEKEZÉSEK A NYELV-ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja
a M. T. Akad. Az I. oszt rendeletéből szerk. G y u l a i P á l , osztálytitkár.
I - V I I I . köt. 1867—1880
Ára 20 frt 20 kr.
IX. köt. (1 — 12 szám) 1882.
Ára 3 frt 20 kr.
X.,köt. ,(1 — 13 szám) 1882—1883.
Ara 4 frt.
VÁMBERY ÁRMJN. A magyarok eredete. Etimológiai tanulmány. Első teljes
kiadás. Nagy 8-rét
Ára 5 frt.
FRANKLIN-TÁRSULAT NV0M:ÁJA.
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BASKÍR SZERELMI DALOK.
A baskírok nyelve ugyan kevésbbé érdekes a turkológiára
általában, de annál fontosabb e nép ethnologiai viszonyainak kuta
tására nézve. Gmelin és Pallas-tól fogva, a kik a baskírokról
részletes tudósításokat közöltek, egészen a legújabb korig nem
tudtak tisztába jönni e nép eredetével; mert míg a korábbi kutatók,
pl. Fraehn, Klaproth és Humboldt ebben egy eredetileg finn-ugor,
de későbben eltatárosodott népet fedeztek föl, mely nézetben a
hivatalos orosz statistika is osztozott, — addig ugyané kérdést az
utóbbi két év alatt újra fölvetették és különbözőleg fejtegették.
Leginkább anthropologiai bizonyítékok, melyeket pro és contra
felhoztak, a mennyiben az egyik részen Ujfalvy úr, l) az általa
fölvett mérések alapján a mai baskírokban a finn-ugor eredet csal
hatatlan nyomait akarja feltalálni és e népet az osztjákok, vogulok
és magyarok legközelebbi rokonaiul feltüntetni; mig a másik részen
VI. de Youferov, 2) Sommier István 3) és Baudouin de Courtenay
adatai éppen olyan physikai jellegeket mutatnak ki, melyek szerint
a baskíroknak török-tatár eredete kétségen kívül helyeztetik. Ezen
utóbb említett nézethez csatlakozik Török Aurél tanár i s ; de mint
hogy itt nincs annak helye, hogy az anthropologiai méréseknek az
ethnologiai problémákra vonatkozó értéke fölött vitatkozhatnánk,

*) Les Bachkirs, les Vépses et les antiquités finno-ougriennes, par
Ch. E. de Ujfalvy de Mező-Kövesd, Paris, 1880.
2
) Etudes etlmographiques sur les Bachkirs, populations du versaut
orientál de TOural; par VI. de Youferov, Paris, 188J.
3
) F r a i Basclikiri (capitolo di un libro inedito) di Stephen Somroier.
Estratto dall'Archivio per l'Antropologia e la Etnológia di Firenze. Vol. X I .
Fascicolo 3.
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mert nem szándékozunk itt azt vizsgálni, hogy mennyiben helyes
az a tétel, hogy a nyelv gyorsabban és könnyebben megváltozik,
mint a koponya, orr, szemek stb. charakteristikuma, — ezért most
csak a baskirok nyelvével foglalkozunk, először azért, mert —
a mennyire mi tudjuk — Oroszországon kivül Európában még nem
jelentek meg baskir textusok; másodszor, mert Ujfalvy úr azt
gyanítja, hogy baskir nyelvet az illető kutatók nem eléggé tanul
mányozták s lehet,, hogy sok nem-tatár elemet tartalmaz ;x) és
valóban egy orosz kutató 2) is mondja: Leur langue est également
tatare, mais elle constitue un dialecte á part rempli de mots que
les tatares de Kasán ne comprennent pointo. Hogy tehát a turko
lógia barátjainak baskir textust adjunk és a netaláni nem-tatár
elemeket kimutassuk: azért vállaltuk magunkra e munkát.
A mi eddigelé a baskírt illetőleg a turkolognak rendelkezésére
állott, a következő két szövegkiadásra terjed k i : 1. A császári orosz
geographiai társaság orenburgi osztályának 1870. folyóiratában
megjelent baskir és tatár dalok gyűjteménye, 8) melyet rende
zett ív. Pokrovszki, gyűjtötte a baskir Eminov, oroszra fordította
Szultán Batirsin és corrigálta az újabb középázsiai utazók által
gyakran említett N. M. Bekcsurin. Tehát e szöveg létrejöveteléhez
négy különböző személy járult hozzá és ámbár közülök hárman
mint született baskirok, e nyelvet jól értették, mégis sem a textus,
sem a mellékelt orosz fordítás nem alkalmas arra, hogy a turkolog
nak a baskir nyelv dialektikus tulajdonságairól fogalmat nyújtson.
A textusban teljesen hiányzik az orthographiai elv, a mi pedig
háborítólag h a t ; mig a fordítás részint hibás, részint nagyon
szabad a szavak tulajdonképpeni értékének visszaadására nézve,
annyival kevésbbé elegendő a grammatikai árnyalatok előtérbe
léptetésére. Ettől eltekintve, ez a 218 baskir dalból álló közlés a
legnagyobb eddig megjelent eredeti textus és jelentékeny fontos
ságú a turkológiára nézve. Csak az a kár, hogy az ezen szövegben
közölt baskír és tatár daloknál a kiadók nem vontak határvonalat

*) Ujfalvy, op. cit. 38. 1.
) Ignatievnek a baskírokról 1877. az ufai lapban megjelent érteke
zése (Ujfalvy után, műve 59. 1.).
3
) CŐOpHHKT> ŐaiIIKHpeKHXT> H T a T a p C K H X M . rTECeHB az e m l í t e t t
folyóirat 151—229. lapjain.
2
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a két dialectus között; mert hiszen a baskirok és a kazáni tatárok
nyelvének nyelvjárási külömbözőségét aligha lehetne elvitatni.—
2. A Berezin által 1876. közzétett török chrestomathia, 1 ) melyben
két mese és egy kis gyűjtemény szerelmi dalokból képviselik a
baskir dialectust és, mint ezen orosz tudósnak más közleményei
is, a turkológiára nézve nagyon értékesek. Minthogy %z utóbb
említett darabok fordítás nélkül közöltettek, ezért egyik, vagy
másik szónak pontos meghatározása meg van nehezítve, de mégis
az előttünk levő nyelvszemelyvónyek elégségesek arra, hogy a
baskírnak dialecticus minőségéről az olvasónak felvilágosítást adja
nak és az ily úton nyert nyelvészeti eredményeket az ethnologia
szolgálatában értékesíteni lehessen.
Valamint az ethnographiai és anthropologiai kutatások alap
ján már kétségen kivűl áll, hogy a baskirok népe két, physikai
jellegök szerint egymástól külömbözö részre oszlik, ú. m. hegyi
lakókra és pusztai lakókra, 2) vagyis hegyi baskírokra és pusztai
baskírokra: 3 ) éppen úgy lehet ezt a külömbséget nyelvészeti tekin
tetben is kimutatni. Az előttünk levő textus pontos megfigyelésével
ugyanis kitűnik, — hogy a baskirok nyelve — mely egészben véve
azon török nyelvcsoporthoz tartozik, a mely Tobolszktól kezdve
•a közép Volgáig terjed — a kazáni erős culturbefolyás következ
tében a kazáni dialectusnak sok nyomát mutatja föl; — hogy
ettől eltekintve úgy grammatikai, mint hangtani tekintetben
láthatólag a tobolszki dialectushoz csatlakozik; — s végül hogy
a hangtant és szókincset illetőleg a kirgizzel való hasonlóságá
nak sok momentumát, az ugor nyelvek befolyásának pedig
gyönge és kevés nyomát lehet benne fölismerni. Azon tények,
melyek a hangtanra vonatkozó ezen tételt igazolják, először a c
és s közötti váltakozás; pl. tör. cekmek — bask. *iJUX*u sekmek
(húzni), tör. ici — bask. ^J isi (belső), tör. ucun — bask. ,j**wJ
usun (ért, végett); azután a j és j - i váltakozása, pl. tör. jir — bask.
_jy&. $ir (föld), tör. jürek — bask. í j . . * íürek (szív) stb.; míg a
finn-ugor hangtan nyomát a török s-nek ft-ra változásában lehet
fölismerni,4) pl. tör. söjlemek — bask. JLJLsyö höjlemek (beszélni),
*-) TypeiiiKas xpncTOMaTiff, TOM. III. Ka3am>. 1876.
2

) Youferov, 54. 1.
) Ujfalvy, 64. 1., Maliev adatai után.
*) Ez a hangváltozás ugyanis a finn-nek
3

a többi ugor nyelvekhez
22*

328

BASKÍR DALOK.

tör. sündürmek — bask. dLcv.Jó«ü> höndürmek (eloltani), tör. sezmek
— bask. viUyje hezmek (sejteni) stb. E hangtörvény szigorú keresz
tülvitelét azonban csak nehezen lehet kimutatni; mert mig a Berezin-féle szemelvényekben az első mese épen ezen hangváltozást
mutatja, addig a második mesében épen nem fordul elő, a harma
dik darab, pedig, t. i. a szerelmes dalok, csak nagyon kevéssé külömböznek az általunk itt közölt textustól. — Hasonló természetűek
az alaktani összehasonlításra vonatkozó észrevételeink. Míg pl. az
optativusnak ^ * . ci szótaggal való képzése — mint «3WOLWJ«J
bolsamci ha volnék — határozottan az északi tatárra emlékeztet 1 );
addig a Berezin-féle textusban számos bizonyságot találunk a kir
gizzel való rokonságra, így pl. az I. mesében előfordul gürekterin
— kirg. zürekterin, tör. jüreklerin (szivök), künner a künler helyett
(napok), sehirding a éehiming (városé) helyett stb. A mi a szó
kincset illeti, sokkal inkább az északi tatár, mintsem a kirgiz jelle
get árulja el és a mit a finn-ugor nyelvcsoportnak lehet vindicálni,
egyes, ritkán előforduló szavakból áll; így pl. abalka = fényleni ige
analogonja a finn valkea (lucidus), vogul vol'g (fényleni). Ha tehát
az újabb utazóknak 2 ) az idegen nyelvanyagra vonatkozó, előbb
említett fölvétele ezen vagy hasonló, elkülönítve fellépő példákra
is kiterjed, ez legfölebb sporadikus fajkereszteződésre mutat, mely
a baskírok — és a szomszédságban lakó ugor népek, mint a csere
miszek, votjákok, osztjákok és eleitől fogva a vogulok között történt
meg; a melyet egy ethnologus sem fog tagadni, a nélkül azonban,
hogy ebbő! a baskírok ugor eredetére akarna következtetni, a mint

való kölcsönös viszonyában észlelhető (v. ö. Budenz, Magyar-ugor összehasonl. Szótár, 268. 1.); továbbá a mongolban, ugyanis a mongol s helyére
a burjátban h lép.
*)T Kasembeg, A török-tatár nyelvek egyetemes grammatikája, 152. L
2
) Ujabb utazókat mondok, de nem hagyhatom említés nélkül, hogy
Georgi J. G. 1783. megjelent, Oroszország Ethnographiája ez. művében
(169. 1.) a baskirt a kazánitól nagyon különböző dialectusnak tartja. Ha
Georgi J. G. száz évvel ezelőtt, idegen népek közt nyelvismeret nélkül
akart kutatásokat tenni, ezt nem lehet nagyon csodálni; de ma már nem
kellene többé előfordulni azon esetnek, hogy ethnologusok, nyelvismeret
nélkül idegen népek közé menjenek. A botanikusnak és geographusnak
elég a puszta látás, de az ethnographusnak és ethnologusnak tudnia kell
beszélni és érteni.
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ez, előbbi tekintélyek nyomán, az újabb időben történt. Tehát a
legvégső esetben is csak részszerű és csekélyebb vegyülésről, nem
pedig egy előbbi finn-ugor népnek teljes átalakulásáról lehet szó;
mert a hol ilyen fölvételnek jogosultsága lehet, ott erősebb anthropologiai bizonyítékoknak kellene lenni, mint a baskiroknál tényleg
van. A szart-nak, ezen eltörökösödött iráninak és a hezare-nek,
ezen iránivá lett mongolnak arczárói rögtön leolvasható a tulaj
donképpeni eredete; míg a baskír typus túlnyomólag török. A
nyelvnek is az ugor eredetnek praegnansabb nyomait kellene föl
mutatni, legalább is olyan nyomokat, milyenek ma a cseremiszek
és magyarok nyelvében találhatók, melyek közül amazokat erősen
eltörökösödött ugoroknak, emezeket erősen ugorosodott törökök
nek kell tekinteni.
Ezen futólagos észrevételek előrebocsátása után az általunk
közzétett textusra áttérve, meg akarjuk jegyezni, hogy ezen dalok
nak túlnyomó számát a baskír népköltészet termékeinek kell tekin
tenünk s hogy kevés, t. i. csak azok, melyekben szerelmi bánatról
van szó, mutat Írástudó szerzőre. Hogy e dalokban néhány a többi
törökségben és a persáknál is használt költői kifejezés, mint pl.
ne
JWJS'UAJ! (jili (ff^*)-*' (
áruld el titkomat), továbbá jelentékeny
számú persa es arab szólásmód fordul elő: azt azon culturbefolyásnak kell tulajdonítanunk, mely Kazánból és 1788 óta Ufaból a baskírokra hatott és még ma is hat, de a mely a jelen körül
mények közt semmi esetre nem lehet olyan nemzet-ellenes irányú,
mint az oszmanlik, persák és középázsiaiknál, hol a tulajdonkép
peni népköltészet éppen nem kaphat lábra. Míg az oszmanlik ^S***
sarki-j&i stereotyp formájú szerelmi ömlengéseket tartalmaznak s
míg az i^Oj-t i3*ilx. szegényes compositiói Anatóliában leginkább
képzettség nélküli falusi mollák productumát képviselik: az én
ts&j&>? czímű kézirat-gyűjteményemben található dalokról
semmi mást nem lehet mondani, mint azt, hogy azok az iráni cultúra finomított befolyását árulják el, de alapjokban véve leginkább
olyan troubadouroktól származnak, a kik a persa nyelvet értik és
az özbég népszellemnek csak ritkán adnak kifejezést. A baskírok
népköltészetéről nem lehet hasonlót állítanunk. Itt a népköltészet
az oly sok ural-altaji néppel közös nemzeti jelleget több dalban
megőrizte, a költői képekben a hegyeket, pusztákat, folyókat s kü
lönösen a lovakat és a vadászat iránti szeretetet kifejezésre juttatta;
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és ném érdektelen észrevennünk azt, hogy a Káma, Szakmar és
Cseremsan mellett lakó baskir a Duna és Tisza mellett élő közeli
törzsrokonaival a költői fordulatokban is bizonyos metaphorák
használatában megegyezik. Ha e dalgyűjtemény olvasásakor az
olvasót meglepné az, hogy a strópha első szakában a következő
verspártól egészen különböző gondolatot talál kifejezve, mint pl*
45. Ezen évben szénát nem kaszáltam
A szép Kalmas folyó partjánál.
H a meg kell halnom, szívesen meghalok
Ezen szép leányka ölében.
vagy 5 6 :

Poroszkáló lovam sörényét
Szép fürtökbe befontam;
H a egy szép leánynyal egyesülni akarsz,
Fel kell áldoznod érte mindened.

'
,. •

.
, ,

és sok más költeményben: akkor csak a magyar dalokban is meg
levő szokásra utalunk, mely a következő költeményekből is ki
tűnik :
H á r o m alma, meg egy fél,
Kérettelek n e m jöttél.
vagy:

Á Duna, a Tisza partját mossa,
Egy asszony a lányát nagyra tartja.

vagy:

Császárkörte, n e m vadalma,
Árvából lesz j ó katona.

vagy:

Bérczen átal repül a vad keselyű,
Ez az élet nekem olyan keserű.

vagy :

Kék-eres a szőllőlevel,
A szép asszony szép lányt nevel.

végűi:

Magas a torony teteje,
A juhomnak nincs mezeje, stb.

.

!
,f

.

;f

•;

Nem kevésbbé meglepő a 156 költeményben kimutatott gondolat
menet hasonlósága, valamint az egyezés több más pontja is, me
lyek a magyar költészet ismerőjének azonnal feltűnnek.
,-;>,

Baskir szerelmi dalok.
1.
1

Óh lelkecském, ) a te szemöldökeid
A még keskeny új-holdhoz hasonlók.
ó h lelkecském, a te emlőid

s i b « ^ . £ Ü i vib*>Lw *,jUüb»
J L S " L&\ &£.<só . . J ^ J c , J o b
"
^ y
(5- ^JLj ' K L s ^ j t dU>U*w - J U Í J L ^

A most kelt meleg vajhoz hasonlók.

d L ^ t cLo JL> . ^Lc-vb , J o b
*
15- •• u ; •• <S • ••

2.
Magas hegyen tüzet gyújtottam,

- . j J L o ic.t x ^ ^ . l i ö

LS.AJ

É s lobogott 1 ) a láng az egész hegy VO^LS.J .Lb ^ JJU5^ aU.^ S-J..
hosszában;
Arczodra jobb felől csókot nyom-^.Jof ,jl5o.f
^ J C ^ K - ^ , i b vib'.f
y
tam
. *
••>•••••
S tőle bal fele is megrezdült.
y j t j J j L ^ ^ i^tXJüs ^ V o ^ b J»^o
y

>

3.
Lelkecském, a te köpönyeged

d b o U & j £*>&»

Öt darabban leesik derekadról.

^ ^

j

^ J_,

Istenre esküdve vétkezném

J o

De igazán mondva nagyon szeret-

^ ^

^

y

,jj JjCy

fM&*
Juo

*JU « U u O adUL
^

ö^SűoJl^i

4.
Felültem gyors lovam hátára,

^X+ic) . j l c . vb &Á£. y y U

Azután a nádashoz megkötöttem.
Ha álomban vagy, bizonyosan fölébredsz
Az én dalhoz hasonló 1 ) hangomra.

jtgA,b „.Ju-S JOC u l > L )
~3*^v
• •• •
^ J dilcJo Kútfej
l r
- ^ > "
'*
J ~ ~
xjuö..lb ^ K A J ^ i b J
o

5.
Besüt a nap a kertbe

, . ű L i ^ . &b*5 x£ , ^ x ^ J ő b

És tarka színekben megérik agyü,.£auio t&+s . j U i . j f J I
y>
y
mölcs;
"*'
"
_
S mikor az tiszta színben megérik, váJLyo ^ J ü I S L ó o yftfj XÁ£ ^ l y t
Eszébe jutnak az embernek a kedves leányok.

,,i>L&ő' xjCyjt
y>

J

^LJbLo
'

J

J«Ji
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6.

Magas hegyek csúcsára,

'/' . s j o u i ü

Kősziklára felhágni igen nehéz;

^iJUj^Lb x ^ ( J . J Ü

„ JOL»J»J W - J ^ L J a ú r xiuiLb

Óh kedvesek : a ti látástok nélkül

x^OL>Los»5^ ^j^»«.JöLo -**w

Három órát eltölteni igen nehéz.

,.JOI«J.,J

yj«\«i'iULc v^>rLu--«f

7.
É g ós lobog a tűz 1 )

w«,,jJ^U

Egy szépnek a házában ;2)

si>pfLo CJ^(

S J U Í C L Ű J ^ÍUJUJÖLO

Egy kedvesnek karjai között 3 )

*!^J Juy^w

Szívesen halnék martyr-halált.

O

$öÁ*dJ

S J Ü A L Ű J Í <ÚJó\*$\f$aLo ^ * *

Üdvözletet írtam neked, óh fogadd

. . i " adUi' J ^ K Á - W

És fogd meg 1 ) áldott kezeddel;

.X

i**^t> *^Lw

U J yjJf

l&Jf iihLxj

Megcsalatva még egy két sort 2 )
JL, J u j j * A b ajóljűüb
akarok irni,
"
' ' " ' "^ "
E z talán enyhíti a vadul égő fáj- J.f j j j J L xJŰfKo ^ j U j U ^ % j b
dalmát.
'
^
9.
Óh ne taszíts el engem, a ki üdvöx^-^jJ L-<ü y j ^ ' ) b «*^*»
y
z öltelek,
Ne tedd az én szerelmes szivemet
x+j'.^-o ^Á-LCi«3 _JJ1A^\-«
hideggé;
Óh, te ékes szemöldökű szép kedj ü L «JL» ^ U ü s Ü s jjf * J U ' J * ^ 3
vesém !
Bárhogyan van is, ne áruld titko-jjili JÍ'L+AJJ ^ j p%y» sJ> auaJta^LsU
mat.
10.
Ha volnának 1 ) almafák,

^ = * L * J » J ^ykaJfA
2

Akkor nem támaszkodnám ) cserjéhez;
Ha volna nékem kedvesem,
Akkor nem fordulnék idegenekhez.

&c^JLb
y

I*»<X^

L^.Jf

&&LUj>uÜo

^=>. au*J.j *«j^oüs XÁ£. sL> vJ
xe^Ucb

,*»cV>J x £ w L j j J b
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11.
1

| * , J ) ^ LTV ^ V

Ma éjjel ) láttalak álmomban,
Shawlt kötöttél nyakad körül;

z&yLiyo

A te ékes termetedet engedted nekem,
Mikor téged átöleltelek.

(J^ W

dl>?t>^L>b j L i

«i»«iXsf J ^ s * VÍU*J»J &ÁJ\
'' "
^ "
*
' « % ^ í á % ^ p5 V
^ ^ ^
12.

Fehér kalpakod arany zsinórra
van díszítve, 1 )
Ha leveszem az aranyat, dísze
oda van.
Kajtad Mvul, ön l * J * £ » ^

.-^ ^ ( ^
;
^
, . . . -^Lf
S*'" ^
^
^
^ L

. . ^ J U U , 3
5
v
>
°
*LaJT . . J . J Í Ö J
•
^'" ^
^ 0 ^
^

NéMled nyugalomban ™ m m a -

^

^ U

o r

^

^

^

^

13.
A köpönyeg, melyet felöltöttem,

^ó'L^cLo ^ J K A ^ Í L ^ K ^ U . I

Hosszú csíkokkal1) van kiszínezve;

( C . L j j \iJLut ^ J « J L 5 ^ I3*?

Mi minden nem történik az ifjúval,2)
És mégsem árulja el gondolatait.

^ U ^ i ó ' J»\
^S^.4

- j Xj3ykj\j
*JI
*
' '
<^^> (j*Ui\ J Ű b /pja

14.
1

*^*r> 5 W r h 5 . ^ - ? ^ s JuiUJUs

Kalmas ) hosszában jön valaki,
Tarka szalaggal van díszítve kai-

x+AotiaJf (,55^3 ,jLJü> rjf

pag

^"
Ha akarsz hozzá csatlakozni, akkor csatlakozzál,
Ha pedig nem, akkor ne csald meg.

I5Ü-J.J I/M^S víXiLaio &Á£.\*jy&*Ji
*'• "'
x+J'ljJI d U L a J o iCC^UJj-tiji

15.
ó h szőke, szőke, te legkedvesebb
szőke!
Almomban láttalak téged;

(CsLo v»^Lo ^cf i * ^ - «
f
1^ ^ j

S^^VLO
'

f ^ ) * ^ sJuc.^Lijd*

Almomban szerelmes lettem beléd * « j J . t ( J J U Í X . V-J.V^Í" sju!«^«w«ű
É s halálomig 1 ) nem hagylak el
téged.

i^
<^

^^Lilfe
r

^%"sP Y s L U
?^T ^
?
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16.
Tiszta fehér az én kezem,

| «^-^Ml, _ o &Á£^.t\£f

Igen sok az én óhajtásom ;

jMfc>^J * i f 55 Ju^^=>

S csak ha óhajtásaim beteljesednek,
Akkor nyugszik meg majd a szivem.

(_)***• **aJ*j *5^Li* < l ^ ö
y
r
U
r
filfi
< 5 ^ ***#íy-*b
17.

Aszamovartelkészitettem,atheát
megfőztem,
Hogy porczellán csészéből igyam;

^ JÓIÁJU" ffeUk. **Jo*£ St>vf,L-o
\*
'*' " - ~ ^ > 7
S ^ U J É I ,>J<V ^ÍLJ( U ^

Ha reád gondolok, 1 ) hogy megöleljelek,
Hozzád repülnék, de nem tudok.

^ U = ^ * * 8 J ö l o ^UtÁ^Lo
"•'J
^
xjftL».2».J *JLJ ••-> Á&JÜ?
18.

Egy szépen szőtt szúnyogháló leesett
És én elbújtam a szúnyogháló
mögé;
A leány alul, én pedig felül

^v.jJUa. ^ ü ü i ^

xjXi^ys*.

.x.JcL**,} o x £ ^ ^ L S . J O U A .
^ " F J ^
sJUuJ «j *JúJ 5iL >j>

És így csodálatos tréfát űztünk.

1 5 5 ^ * uM a ^ L i " &-^ w ^ s ^ c
19.

A falu nagy, de a köztér keskeny,

Jfe

Ugyan hol fonhatna az ember sövényt ?
Nem közel, hanem nagyon távol,

•f _ | j

$

J^y

iüCov,! ,»Lt=*. XÁC (CLÍ&
'^r U ^ ^ ^ ^S1-50 í5J
vU

Óh mennyire vágyom, 1 ) hogy téged lássalak.

^JLo J ^ f o

nJio.S
>

sjasb

* , j J o *U&/ff£Uf
"
^ >
^^^

20.

Kazánból meg lehet látni Mosz- .jíSLyc v«J)ji^ 5 ^ ? ? ^ \*J&$
d')^*
Kvat,
Ha az ember lépcsőre hágva kö^LaKU v—>*Juo & £ ^ ,<>JÜLAŰL>

rültekint.

r

}

'~

'

£T*

Vájjon siető léptekkel kijön-e ő, ^\£+* !&=* ^yJuf-xXM
hfyyíjé
Ha a fülemiléhez hasonlóan dalt
^Lűt^jLo w J * J XÁ£ JUJL>
w
énekelek ?
. ~
~
'~~
' *
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21.

Ezen világnak paradicsoma

ásJbjafcJ dLÁj<^

LAJ.J

«^

Bizonyára

a collegiumok kucz_ C L ^ . « J VÍHJL)JÍUU>JOC
t5
kója;
^ v>'
> >
A második paradicsomom nékem, gSL: *.jj..xó _t»j>J a£
<vif\f
óh kedvesem ! a te ölelésed.

^áL^^i siLuJ (cÜJLo ..*«w
22.

1

A Káma ) folyó túlsó partján

8joeL:

Mi emelkedik, talán valami hegy ?
Óh fülemiléim, mondjátok meg
nekem, énekelve,2)
Vájjon a szívem-szerette jól érzie magát ?8)

^KAXUUO

J viU^ÜI J5Jo.f j j l
.ulé^ó" xJbfc' v_>. Já'.y

aJUJolo r ? ^ _ U . J ó l o
v
'.-.
**. vL
...KJUO.LO ,UU*4 > , ^ U L e ,.JU*
U
U
U
" ;
" "V ~
'

23.

Ha a szived fájna,
auwj\^t \ibpi ^ ) ? £
Akkor egyél bazáron vásárolt alauií x*J! W>Jí ,.ot>s^M\L>
y y>
mát.
"
Ha te elhagysz is, én nem hagy- (•Lojv^iLb „ J J ScX&LűX^iLfe
^
lak téged,
A mig Azrail el nem veszi lelkeiUuUJJ *3L=* Juunüfc
met.
'
" y>
24.

Ha fecskét fogtál bocsásd szabadon,1)
Az ilyen tettnek nagy az érdeme ;

oof" «y'Kf XAMÓVJ"
/
_ ' & J
ic^M ^*-^ lti$\í(Xj*£s>

Ha engem megfogsz és egyezer
megcsókolsz,
Akkor azért készen az engedelem.

vibLwjJ o itmáJiLS ^•J'y?
.
_
' '
^ ^
*^**^^ aL^5.^V*

25.

Ma éjjel én álmot láttam,
Mintha szaru-ijjból1) nyilatlőttem
volna.
Éretted magamat feláldoztam,2)
De fájdalom nincsen szárnyam.

f}^)J^ U ^ ' Vj-^ 5 . sjcscc*^ o
1*5^ O ^ O^ *&$* aijj^f
^
*«Jó1 ^ l ^ | ^ ^.^..1 v^'j-*«
„ . ;.*jbU: AJJ XÁÁ ^UJL?
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26.
Arannyá változva szeretnék folyni,

^ ^

Ezüstté változva szeretnék csepegni;
És ha te1) mégsem hallgatnál
meg engem,
Akkor inkább égő tűzbe essem.2)

V 5 - ^ ***• L O * ^

*jLcLb 0«i»j SJS^ LA*^
_ l c U j j ISCo d b . J igtíjJ
C'
'
,*,jlcL> aiLbJ L1»La59iö >—V^-T*
27.

Ezt leírtam én papirosra,'

' * && • &K <•*£'•)-?. c^j-*

Mert a belsőmben már nem fért
el.
Mert alig lett a szerelem látható,

a+sJ auúltl+ju*
(őjj^j yS*\Já (iJUuLt •_>

Belsőmet azonnal elárasztotta.1)

x+wir tfcX-í *h *a»t

Vájjon a kertben nyilnak-e virágok?
Vájjon azok közt sietnek-e fülemilék ?
Hogyha szavammal semmit sem
érek el nálatok,
Tehetek-e valamit írott levéllel ?

. c * } ^ ^cM" sOx^L^vJ'b
^> • >
y
^AXJJ
JL*-b .^fjOLu/U
-J6L*JLJ

\y*> Vj}?^ XJS' (J5)V

£•
LS"" 0 )^

}?"*' c?^? S^jrá

29.

Arany-zsinórból készített nyakdíszed1)
Kösd az én nyakamra;

\íXj,b\í »L*JLŰ . W J J ^ & S J
7 J U
ur
;
'
" '
a*-üb~c AÁJ XÁAW^OL

Kecses2) termetednek hadd örvendjek8)
És feküdj az én ölembe.

L->.Jol

';

"

J^ba.

_ÁJO*J*.; S^> XÁA«Ó

^
^^
5&A*X?JS *U aü-**JÍ-}

30.

Egy utczán fogott fakó ló
Elveszítette hevederjét;
Várva várva az én jövetelemre
Kezével fogva mellét elaludt.

^Ltüyb Jsf ^5)9-^

StJ

)^(*^

^jlxfljV) ^ ^ o ( 5 ' JfO Juo
^ Jc^l^UJ-^ ^ y u i " aublá' V ^ ? 3
^Ic^LsV >—'j-^ (J})-^ 5 .^?**^

BASKIB DALOK.

337

31.
A magas hegynek tetején

sJOLib ^Lo^Ue

Virul és hervad a fű.

^jfy

Ő elment, de szava itt maradt,

£

J&»J

^ U J Ü \$^m

Mihelyt ő eszembe jut, 1 ) méghalok bizonyosan.

J$J ^
' J '

w

aO^^Ljo

XÁ* ^y*^

J^JJS

rf

^

^ J

^ L o i^UfS
"
'

bCsof
"

32.
-A magas hegynek csúcsán

sOü-ccb dLu.Lb xÁS"t5*jo

Az a fehérnek látszó talán hermelin?
Fölkel 1 ) a kedves és világot gyújt
É s vár engem talán a fiatal szénecske ?

^

i T
( 5 ^ XÁTXMOL
u
77 °
"
^pó&s
^ U **í*3
^ ^
^

v ^
/

X^
•

w

jjJUfii
>

33.
1

Fenn a magasban ) egy leányt n**ó*S
Ü U *«>$ L£lto>^ L«I^*->
)7
láttam,
™
J ^
•••? W ?*•
2
Fehér kalpagja bojttal ) volt dí^ I x ^ J J j . ^ . J « » ^ J J L J I » , sí
szítve;
'
J
Térdecskeit összehúzva h a n y a t t ^ ^ - j ' ,otaL&JLo wfr ajSsjl ^ i j ^ ^ K - j>*
ÍCAUUUI

Emlőit körülfogva aludt.

. j l t ^ J J o V»J»J;«J ^ . ^ siJLsv^jf
34.

Selyemkelmével

derekát körülkötve 1 )
A csinos ifjú int szemével;

JL^g i L
;
^ ^
; L a 3

o J a x o f aOS"iiJLa».
>
^
^
s ^ L

S ha az ifjúnak intésére

. , J ^ U ú a s \j$ 0 J 0 aűLc^Jolc

A lányka nem int, akkor int ő neki
a halál.

J ^
>

.X" A ' J , , U L x i i \ S
u
>r ^ >
>r

35.
Aranypecsétet nem nyomtam rá,

- . ^ U - o L ^>Ls?o

LLv><35^ó«JaJf

Mert az úgy sem volt posta-levél;

_ . L C L J * J ^c^Lct^ « d v , <

Ajándékot sem mellékeltem hozzá,

r ».oLJLű

1

Mert nem ismertem titkaidat. )

IJ^».J

Xjbv^sJ

_-lfcUí ^ J ^ J O O . ^ \^6

y»,
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36.

Kecses*) a te termeted, édes a beszeded,
Feketék szemöldökeid, fehér az
arczod;
Örömest meghalnék éretted,

víbJb' Jb'(t> dlj«_5 «_J aüx. &ÁJ^Ó
r
~ ™
' r
vib\%J
>ws . V
vfT vüu*^ou5
d b ^ L s ÍxJLc
U A sxXs
y
* ^ J ^j ij'W ^^ ^t-^

Ne vesd meg az én egyetlen szavam.

^ ^

o pÁJ aüLo,L&>í ^ j ^ - *

37.

A szúnyogháló fehér zsinórját

ggA J St>»^ (tfUfjJL*.^.

Ne húzd, kedves, mert elszakítod.

^ ^ f-J J b o iLwL»S<Lfe

1

Az éjjel ugyan folyvást ) csókolgattál,
Ámde nappal hogy tudod majd

^^

b,f o
SI>^1>,J
>U«1
O i^
^ i V-J,-*
V9"° ^
^ V
, < V U / J',J víJL^j í d ^ w X * ^

kiállani?

U"~;;r

v

; ;j r

38.

A fehér szobának küszöbén

^Jucof viLüs^ oJI^ ,vf

Jöjj ki hozzám lábújhegyen.

****^J" ^y^-f^ **& V j r * ^

És ha, kedves, nagyon szeretsz
engem,
Szívjad ajkam összecsókolgatva.

^LíLw-u* ^iJLo ^..JLo »£ ^L»
J,
aO*wo.f V-J.S.^ ^wj^f.ycf
39.

írást írtam és levélben elküldtem
neked,
Pecsétviasszal lepecsételve ;

^móXjo i a o ^ s k 5 . ) ^ (3*%r?á
'
^-J^ oLsJyo ^ J ^ J jS ^~*& )*•«£

Anélkül, hogy valakivel közölnéd,

í^jA+X?) yili tSl^ ^iS^ ^JJ^

Csupán csak magad olvasd1) el.

vX*»\S ^JsJ ^ ^ 5 ^ <*S^)?^
40.

A Káma folyó innenső részén
Egy selyemmel átkötött tutaj
úszik.
Óh te, a selyemnél is gyengébb
szűzecske,
Maradj itt, esdekelve kér az ifjú.1)

aJüLcb J viLu*^f d*íX?) r 8
s^b J L o ^J^

ÍUÍ'ÍJIÁS*

^lb üi ^*LMUOO . J . ^ ^ iJlto.
'
~
SvlJb aJot> (^tilaf x*JU3

BASKÍR DALOK;

339

41.

Porczellán csészéből zöld theát

,cb*- -Juib ká$

Nem ittam, mert bensőmet égeti;

'JUIÁJ<Í>.

x£j(So*5" +*>! aJU.^Ua.f

Csak egy kis írást küldöttem neked,
Tudd meg abból, hogy mily igazán szeretlek.

*«4>vLu )OŰL *->.vb xJ.vb
5
" > > " 3 >"
xJu^o?*u . y u i & ^ J b » J o
"J r?

42.

A mint a nádas mellett sétáltam,

Lt.Jo ^ . o sjooó* XÁ£ (jiuots

Egy szállongó pillével találkoztana.
Ha az a kedves leány eszembe jut,

iíWb*S" >*&* a ü ^ ^ L ^ J
n
'y
-^
>'"
sJúfsCáy iűC«oJ: ^ U y b l o J^Á

Majd megrepeszti1) szivem a búbánat.

c j J K J * : *L&- ^ o o . ^ ^->f
• - ^ " •• • t s ^ j ; g *
43.

Az ágról ha csöppecske cseppen

..i>Kxb

Nem tapad szorosan a víz fenékéhez,
Szomjúságomban ha egy forró
csókot adsz,
Eloltod azzal égő szomjamat.

<i*ly JOÜ ^

jjlfe

«t>«uoLa'sjuü«j' *JO
^
'-^ *
d b L o . í *&<&* s J ú U l o ^
''
'''3
*
$&*&* *<$Sj& &%$ ^y*y*>

44.

Éppen mentem az úton,
Mikor egy alma zuhanva1) leesett.
Úgy látszik? te reám nem emlékeztél;
Czuppanó csókot adott nekem egy
leányka.
45.
Ezen évben szénát nem kaszáltam1)

A szép Kalmas folyó partjánál.
Ha meg kell halnom, szivesen
meghalok
Ezen szép lányka ölében.

^

^jfa
^J| ^

J^

^jof

St >Lb

^Juöei' V j ^ J

"-V

db«t>LJf *&> &AjLo s j X * o t
'
&/'
^ib;j >J I Ő J O J w'.Jof w>*ws
'> " U "J * ; "
' ~
.••^l+jb*. ..<Lso (b«->
~V

' *;

W

•• '''

"T '

sJoLs^j yáUJUí &ó ^JLcbof
.j^ajiss* sjü«-w íviU*. &cXiljtSa>
SLXAÁJ*3 dUü J ^JxJcLe

J«-w
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46.
Felültem a tarka lovamra,

( j j - ^ T viLu h\

Földemet háromszor megkerülve 1 ]
oda lovagoltam.
Vele találkozva ha egyszer megcsókolnám,
Azt a vétket én bizony föl sem

*k?\f - J Í X W

,«****&• 1*5^*=* M J U ^ J
^ J"
I/
r
• > y> £ /
- L o . f SLJ a j ö l o ,jUL=>.í
w
'
'•?.**
/*'
,«Á5?sl-» r**M u ~ * ^ ' S-*3

venném. 2 )

o

>y • i >

<->

47.
A leányok vörös ruhát öltenek föl,

$XjtS'

Aranyzsinórból varrják a gombot.

$>M

Ha a leányokkal barátságot kötsz,

Jül

**í*j'

St>»^LjS:

I O ^ Í ^ V

dLáLyJo s^Lw«<3 ^ 1 J *«>«&£

Nemsokára mást neveznek kedve-

.^LJ,^

V_^JI>

süknek1) > ~

'"

,<s(^\»( ^ . . ^

,cüüf

° >5 ">

°

'

48.
Egy kékes-zöld récze

^r?J

Úszkál a távolban csillogva.1)

OJ*J

*W^

J ^ ^ 5 . *+*){•*=*-

\«j ^N*^. &JLS!$O«W>

Ha nem tudsz férfi-szivet meg- _LaLjlic>
- ^ J Ü o ^ siJLü^ o J o
r
hódítani, &
*
'
Ugyan miért vagy hát szép leány ?
v^*J«jjj' s»JcLo v£Jb»*u%*_> viLó
49.
Fekete a szemöldököm, barna a
szemem,
Ha rád gondolok, sok szó j u t
eszembe.
Igen, kedvesem, sok szavam van
olyankor,
De te magad találd ki azokat gondolkodva.1)

r » S ^ LS?-* IV^U' Í O £ S^U
'-'
'
'
P&y* *hf
i*^^
V-Í^LUJ
' '
"y
'
*.v*»« *ÁJ ^Üfef * ) v , J u , . 5
; ;
"'>
'
° w
>
^
dLiv.f J o L<:UüUto cJ*J^jL*of
y5
' ^
50.

Fekete és zöld az ő ruhája,
Gallérja egészen álláig ér.
Milyen ajkak! milyen szavak!
minő szemek!
Ehhez hasonló szépet ki talált
még ?

J£
.Lo

Juób

80 5%U

xj£TL>l

ítfjjüb

)^')*^ r * ^ 5^*"*" < 5 v ^ r ^
r '
* '
~ '^
A^j ajC*í J$<L> d L í ' dlj.jf
'
' ' "
' *
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51.
Sárga tulipán nyílik a kertben,

^JSJ^.^.

Bár szirmait ne csípdesné a veréb.
Ha egészséges vagy, még találkőzni fogunk,
Nem kell a hozzám való reményről lemondanod.
52.

(jb^b

JON^ x s ^ i b

^^wLe^f ^ 3 » s u ^ . \*)*£F
jxu^ájli o

^LiuiU

^jjL*Jjj

íjbujf

^M*wew e J j ) ^ ^ - ^ '

d&j*?

A kertben tnunkával vagyok elfoglalva,
A rózsabokor ágait nyesem.

pJ^-áf

^j-?

V^'^' *£)^ *4?^b

Nem csupán szeretni, lianem naÍ/Í/OIÍ szeretni akarlak,
De nincs időm, óh mit tegyek ?

• ^wab***; vibo

*>-&&£ ^ . N ^ L Í Ú ^ .

^J^^AJ

Ji'

J o (<> ^WJI^JUAU
J J ló

StX^I IÜAJÚ

53.
ó h lelkecském ! óh szívecském !

fP.bi- c) • l*T.'-^•í7,•

Ne hagyj engem üresen elmenni.

^La^JJ

Ha veled egyesülhetnék, óh kedvesém!
Örömest feláldoznám mindenemet.
54.

J£*J

^

aU^oL»j»is

- L M ^ Í J Ü * ^ ) ^ (i(«Us*jJbUo
.-ÁrtjJLo ,*.Joí Jt>oí ^ ) b «jj

A műhelyben 1 ) kallott kártont kév^ &^sb x*-«ób »t> a+^cb
szítenek,
A kallott kartonból párnát készí- v ^ L o b ^JJO^XJ
xJjt ^f«> mÁoü
tenek.
A kallott kartonból készült párStXJs^wjf ^Jatfk*
só x+^ob
nákon
A leányt asszonnyá teszik.
s^LLob ^^JeU*. ^ ^ b ü>
55.
Ajtóm előtt áll, egy pár nyírfa,
Levelei kinyílnak évről évre ;
Ha egy szép leánynak utánna jártál,
A szerelem növekszik majd évről
évre.
HYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVII.

^>b

jiy

(j->bo Js? ^ b

^jjf

jCáuil

XÁ^ ^ j K U i .

ÍUOLJ s í & L vib.Jo XÁJG|$'.L U
7
J
' )7
Z'
0
rO-i^ i*}*$" 5 * ^ ^ ^ icÜLc^c
7
'
J' J
-O
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56.
Poroszkáló lovam sörényét

^ V J L I L ? *Joí &^C ^ I ^ J L A & .

Szép fürtökbe 1 ) befontam.

V ^ é&4$

Ha egy szép leánynyal egyesülni
akarsz,
Fel kell áldoznod értté mindened.

x-^y-?

pj&JLi V?)}'

>^ioLo ^j^\L> XÁXJDJLWU

d b ^ ^ J L o ^jOy^-s ^yaiys

J^L&.

.57.
Derűit és hűvös van, a víz hullám-

.jjü^b

Őh csak habjai a parthoz ne csapódnának!
Nehéz a fejem, aggódik a szivem,

\$ye

^ ü J L o &Á£\Lt

,.»*AOUÍL && vb t t f ^ J j d J ö
"
>
°>
~7_
*iLs>. ai\*» *-WLJ («»J

U

Óh csak a haláltól megóvna az
isten I

j ^ l l j i L s adüf ,oft>>^ Jes»l
• • "*
58.

Ajtóm előtt áll egy pár nyírfa,

(J4^ j M

Ha kinyiinak levelei, akkor szép.

sü ^\<S

Ha haragját érezteti aMindenható

*Jű.jJf

*Xlccof

&*vJo aűLc ,vfjjl&.

aJJf o.OÜ auaJLo i j - * ^ (?'*'

Jóságát is érezteti majd, mert
hatalma van.

*b ^JÍyé
.

s^auaJLo

^.I^AS**
•

59.
Tollat vettem 03 üdvözletet írtam

-»^Lw p»^)'-> idi' s Ju>« j J f

A bazáron vásárolt vörös tinta- ^j^ta >-«* JoyS ^^UtJf XÁ£ .j-><>)f \L?
Ha vanjeszed, akkor megértheted,

.j^u^^LCit auJL_» ^ » j ) ^ C|A£

Miről tudósítlak írott szóval.

^^í

W** e;^*>J p ^ c t

Ví)^?

60.
1

Átmentem a Szakmaron ) hazád
felé,
A legmélyebb helyen, hol derékig
Eeggel 2 ) eszemben vagy, éjjel álmomban látlak.
É s mégsem ölelhetem át gyenge
derekadat.

oJJoJbt
X
^
"
^JJo^Lo
5t>

^ 3

- . J L ^ U ^ 8^ ^Ui'Lo
v
'"
>
^ w ^ u&A* ^ ^

r>

^jg
tsó *uof i J * M
w"
'
o J J Ű J L u < J Í ; J i*n>U| LJ **«
LrB
™
* ' "
" ~
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61.

Szemöldökeid finomabbak a tollvonásnál,
Értelmed magasabb az emberinél.

^jjtö^Xs i d \ b vib uJJLáijé
~
T
^jJíXtfíM j j j ^ ' J £*&*** J*&£

Mivel oly értelmes vagy, megérted

.^j-u^^Xal ***J«J vib .-IAC

Az általam írott üdvözletet.

^ J . K > * 3 L * ^ I X ^ J J *5tal V-,>« \L>
62.

A czitromsármány 1 ) a mocsárba

y^ f*

Hogy a víz meghidegedtével elröpüljön.
A szép legények éjjel járkálnak,

&£. ^LŰ ^cLc j^jí ^ULr *Lo
**• y&y

iJ^V

(>

5 ^ " ' - 0 ^_o

JMJ^ *-u^-> ^5 sJ> jj-bUo « < M

Hogy a szép lányokat tetszés szerint szorongassák.

* * ^baj> v—JJLJLO <^JÍLO ya

63.

Az ifjú Isten kegyét kéri maganaK,
Meghatározott kegyes szavakkal 1 )

í ö j j í ó ' <J%2 -úá'

cJo

A bűnbánó 2 ) ember nem lesz vétkes,3)
Mert a megbánáskor megbocsát
neki az isten.

^ y o Ü j * U J « J *t>t J U ü Lof
' r
i&jy&gü J«J * ^ 3 S J ^ auuJüt XJ . j '
^

íjH^t ** ^SSj-**' (j"^ 5 .***

64.

A lovam, melyre ültem, vörös
tarka,
Berkenyébe ütközik (lába).

Üf í5*»io J b t ,.*KÁXI
^
^If »J xa N^ ,c*-b j - ^

Azon helyen, a hol születtem és
növekedtem,
Nő és hervad a fű.

^ri^
'

IO^CW.Í *—*d& i^yi

65.
Szép ló a vasderes ló.
szerencsés embernek valódi
boldogság az.
ó h csak az ellenség kezébe ne es-

..J - j v-j t < ^ - - & ^ X J ,fef

A

Hogy drága fejeden gyalázatot ne
ejtenének!

t

. J - j . . j s^^jf j o ^ JÜí^Jo
J~ ~ )~
F
&
xjj - | ^L*^it> ^*JU1+J&LÍ
J^,
>r^

- ^ d b . - ^ L i b w.V*
™
23*
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66.
A fehér sólyom-madár

fia

^ ^ ^ b dLo y ^ S **íV^J-$ i}f

Tó'rbe kerülve múlik ki;

>^í St>«b LJ* \%ic w*j^L>L>

A hős atyának gyermeke

^ u $ L dLüLbf ^cidao:

Teljes fegyverzetben csatatéren
hal meg.

v^f St> .L* wt*£&> íJJ)^ ^ i ? *
' >*•
>
>
67.

Az ablakon át a holdat láttam;

•••tX^S" ^ í &2J ^ ó &Jji

A tarka-barka csikót is láttam ;

-»«t>yS ^ L b J «^. au-o,L>

Mióta kedves szeretőmtől elválw ^ 1*5^ W iJ*1^ > ~ \$f*"
tam,
^
Éjjel-nappal csak búbánatot1) lát- p»5^)^ \l-&- (j^)^ 5 . í ^ M ( J ^ ' U ^
tam.
68.
1

Tarka ) récze, fehér récze

$t>yJ ±V £&}»$ j-? U*2»

Úszkál a tó hosszában.

^—j^kj^j J L ^ ^K-ue &Á£St>la..f

Tarka fátyollal leborítva '

s Jú«\^i*.f «Li *Li St> Í^J3\

Fekszik ő, szemeivel játszva.

WLL>J ^ \ S ^JKAX xÁ^LbLí
69.

A magas hegyek csúcsai

^5 v^Lwb siLo j(Jb &Á& <Úy^3

A szép lányok szemöldökéhez ha^5 r^Lwls £-*-*£•* SCXXÁJJJLS
sonlók.
1 1
^
S ha a szép lányok szemöldökét ^-?^)y cí?"** íT^*^ fcíXWj^ j^M^
nézi az ember,
1 1
Akkor lángolnak a szív csúcsai.
^5 v^Lib iJfvs* &J)}& *«#•
70.
Lovamat rekettyéhez kötöttem,
Mert,a lovacskám nagyon elfáradt.1)
Maj.d leülök, majd fölkelek,
Mert a szivem2) lángolva ég.

aüülxJi sJuo«t>^L)lj Jef
xjülxJlie

* í ^ -kf
^ "" ' "
. ^ f ^ j ' o s J ú ^ f ^ J J yj
XXJLCNL V ^ U *

(<r^«5

I*^

L5^;^T"
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71".

H a a dombon énekel a kakuk,

IUWJÍLO WjSa

Hangját azonnal meghallják az

SőyS *5y

ni yS J o f ' ^ L k j j

poiDGrpk *

^JLUA.

*

\jyJM)^r^

De az én üdvözletemet ugyan ki
juttatja
A lelkemből szeretett kedveseimnek?

p \2fip******'- f?

« ) ^ ) • \^f*>

1^-

)r

72.
1

Az út hosszában repülve búg )

^ L Á Ü - J a j * . } . ^ ^ U ^5*J J » J

A vörös lábú galamb ;

^ j - í ^ ¥j^

H a el tudod érni, csókold meg,

viu«^u,lj J

cX5. V* ' ^ ^ J ^ p

u J ^

H a el nem érheted, halállal múlsz d L u w ^ J o J y t a . d b L u U i f XAAS..
ki.
73
1

Yékony ) az ezüst kanál nyele,

(J-ó

Ne fogd meg, mert megégeted a

,

^ J L O i_ö»&ls aUJCk+5^

aJ«„-cco \ i b J , j s

kezed.

;j;r~?

Gonosz a szerelem állapota,

aU^UioJb

rr

r-

t j ^ r í ^ L J W . C ^ ^ * L 5 ^ HfrAf*

Égő tűzbe taszít téged.

« K j y i j 3 iüüo^f ^ j l e ^ - b *ÁC

^

^

74.

A híd előtt virít a kék virág,

^ ^ ^ fc3*í" ^<XH

tjSLsji

Fakó 1 ) lovad Számára takarmány.

c.\\ JLÁJ JŰÍ aUf^Luw.S'

^

r » ^ J ^ ) t a ÍT ) ^ ' ^ ^S^S 5 ^
*i'
i c ^ ) ^ tj^ - *"*' *-Ájt}*V->
y
J
'*

H a játék közben egyszer őt megcsókolnám,
Yajjon véteknek lehetne-e tartani?
75.
1

ö h j a j ! bizony én eltévedtem, )
Mert tollat fogva levelet írtam.
Mikor az ékes szemöldökű lánykát megláttam,
É n bizony elvesztem, tönkremen-

tem.2)

~ *iLfc\í *ÁJ aO^Lö \&\
jvü s ^ J Jp>jg : UJUá

tóW\b

, ái£kii$" j j ' JLili* aUc * J J
r
';;7^ ^ >
»
< * j l c \ b ^Lf w»JU5^ ^-jJ«Jts»r

'

;

r7

"T

'T77^
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76.

Két fakó lovat fölszereltem

-»«jJefJLj ^ j Jo! \S)^° XÁÜ fJ^J

A pusztáról jövő rókák vadászása^*^..! ,c&y2 \J^X*£' «Á£. ^ o ^ J í
végetf.
'
.
Én nem jöttem evés-ivás végett, ( j * ^ f Xssof ^ L i f *«<3UJLfS''.^
Hanem jöttem enyelgés és tréfa j j ^ ^
végett.

ÍS^^C^-V

Si>

fj^^c^

77.

A vér megállt belsőmben,

&c fj^4

Testemnek valamennyi ereiben;

*&? i-JLÁkyJ ^jU

xr *. JXUŰ ^

Azon szépbe szerelmes lettem

^jfvö |WS

*£A£ ^jK-i «j» x& s«ioLo J L á

És így oda van egész életem !*)

x$"-»j*+c_ *Xi ^LiJ »J ^üü
78.

Ha Talib a te mollád volna,

dS%o ^ J l b euJ y

Valódi szerencse lenne reá nézve.

\yy? uy t£^)^ U*^*'

Ha te bízva karjai közé mennél,

&-í-s>j3* ^óL**y sISo

Sötét éjjele megvilágosíttatnék.

)/?? )y*
79.

1

Bár tudatlan ) a te barátod,
Feküszik tuskóhoz hasonlóan ;
Utálatos bűz érzik róla

x*uj »J ^f J ó viUvLj to. y
^\ó « X ^ A 5 ^ C J.f ) ^ k í
;j;^' ^

^

£-V?

A hordó száján kijövő gőzhez hasonlóan.
80.

^taKjSV-yo ^ D S L O ^ J J ^

Hasábfához hasonló karjait kifujtja,
Hogy az én szépemet magához
húzza.
S ha ő az én keblemre fekszik,
Szivemben egészen sötét lesz.

,w>JLo (j^M ^fjóL-c^i?
'
. . . .
,
ytXí' y^°
ts^lrF0
«.
^i'L»J'Ls viLuf SJWO^ÁJÓ'
,boj SvU ^/o^iXi*}

347

BASKIE DALOK.

81.

Undorodom attól, hogy megnéz
zem1)
2
Az ő mocsokkal fedett ) arczát.
óh bár az utálatos bolondnak

<ÚJá ^»-AA3

Húsát- a kutyák megennék !

^*tXi

\*)*i*&¥' y$ *****

fc^r)

Isten akaratjából van,

,^tx.3<3

8 \\~3 XÁA.*X=*

i^Jj-S*

Hogy őt egy bolondnak adták.
Azt mondják : hogy a legjobb gyü
mölcsöt
A kutyák szokták megenni.

,-ÁAA^űt

d L o (J**j> j-S*

Sjl (JAfc+jO

J * ^

\^

*tt*l

83.

Ostoba muzsik1) ölében
Forgolódik az én kedvesem teste.
Mit tegyek, óh mondd kedvesem,
Ha adurva muzsik erőszakos lesz?

V_^-0

s b *ÁJ

;fjuő

ii).\Lo

l&bAAfik-

X-ÜjV

84.

Ha szép leánynak keblére
Egy muzsik jön feküdni:

'SUÍÖL

^J^XJS'

cJjjL*

Olyan, mint ha a fölkelő napot
Eléjövő felhő eltakarja.
85.

Mikor arczát arczodra téve lefek
szik,
Kinyújtva szép1) (?) karjait;
Simogatva, czirogatva2) fekszik
A testén levő gyolcshoz hason
lóan.

K i i AJ

ÍUwO

aibV u-*^ > J L ű
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86.
Ha tudománynyal töltöd az éjét,

vilóL«v*jS\-9 ^jyj ^ptal |*Xc

Nem jön álom szemeidre.

aXj^v.i'' \U-L5"

Az akarat-erő elhagy téged,

VÍL>*JVJ

wdüuS" . ^ J ^ J L i ^ib^UJCckf

És szerelem szállja meg szivedet.

*£i«\J jJLa (Jpix.
87.

Eagyogó arczát nézve-nézve

&))£

Ölébe veted magadat;

u»W

já*

^*u j . . ^ *j*ÁJ«i'

Keblet kebelhez1) értetve

-Já'jCo aüCi»J' <r^*^

Úgy folysz, mint a fehér ezüst.

^*

»^_}f dLo (ji+5" ^ f

88.

A fehér ezüsthez hasonlít,

,jlcLiöy

A finom kandishoz1) hasonló tested •

t3y^>

Czukorhoz és mézhez hasonló

^)*£ J b ^j^o ^X-vi

- A te ajkaidnak2) ize.

^y

ÜXA+I

ci>L£w fjjJú

CS;^*3 ^ ; j ^
89.

Ha Talib a te mollád lesz,
Tiltsad meg neki vagyonodat;

<ái%x JUJ^J ^ ^ J U s
dü^jJ JLc j j ^ J ^ j ^üof
^'^f3

Mert Talib ölelése mellett
1

Hasznára lehet a te vagyonod. )

^!)^

i b p JL? j j ^ J ^ j

^ ^ ^
íJJJ

90.

Valahányszor Talibot látod,
1

Mindig édesebbek ) lesznek szavai.
Gonosz az, a ki nem szereti
Gyöngyház szépségű termetét.

tf-?}**0

\J&Er *&*•*)$ V ^ ^ °
4i^#w*i ^J»J oJtXx>
iy& {j&r**^ {g*&j0f**'
i£\$<*> ^>S

Viy

)9r*
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91.
Talibnak hangja

_&jUb ^ÍLON!SJ <w«üJUfl

Az éneklő fülemiléhez hasonló
De ugyan mit ér a szerelem,
H a keblére nem feküdhetem ?
92.
Talibnak ujjai
Az írótollhoz hasonlók ;*)
Talibért mindenkor
Megtörik a te lelked.
93.
Talibnak járása

<S»)&

^ ; ^

^ÜLob

É s menése észrevehetetlen;

;

H a szereted és hozzá nem mégy,
^ U ú J ^jojóf

Minek is tovább rajta függni ?

( j ^ f

94.
Talibnak szemei
A könyvek olvasásától meggyen
gültek ;
Nekem, Talib nevű szegénynek
Rózsához hasonló arcza meghal
ványodott.

auL^ ^Lo (j?)*J ^>J* eM"
95.

Talibnak a turbánja
A most esett hóhoz hasonló;
Talibnak az arczai
Az újonnan kelt holdhoz hason
lók.
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96.
1

E világnak boldogsága )
Csak Talibnál található ;
Szivemet a szerelem megszál
lotta2)
És föllobog lánghoz hasonlóan.

)W

97.

Ha megnézed a tudatlanokat,
Talibtól külömbözó'knek találod ;
vibLuLüf w>

Ha megnézed a földet,
Az égtől külömbözőnek találod.

F &f
98.

A tudós talibok
Kiválasztják a lányok közül a
képzetteket.
Hogyan érhetné el vágyát
Az ember, mikor lealacsonyo
dott1) lesz ?
99.

Bármi dolognak várása1)
Nagyon nehéz reád nézve.2)
A te öledbe, óh leányka,
A tudatlan paraszt nagyon illik.
100.

A talibok dicséretét
Nyelvvel szólva nem lehet elvé
gezni.
Ezen szerelemnek epesztő volta,1)
Az egész világ előtt ismeretes.

^

^

t 5 ^
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101.
Ablakod alatt

S J Ü J ^ J dLu^^l ^bfxLj

Másolja Talib az Achteri-t 1 ).

i^r^'

Ne tagadd meg a légyottot

&+b?2 PJT^^ 0 ^

AM «Á$"J ^ r ^-JLb

is^r 6 , f ^

Tőlem, arabál értő Talibtól.

7^ J'- 0 ^.?
cs^0

(J^

102.
1

Az idei ) esztendőben,

StXÁ^oi viLü J o iűLt Ju*>

Azt mondják, édesebb a méz az
almánál. (?)
Sírva-sírva epesztem magamat, 2 )

^s^UJf

>^o»> , - l i s l b

*. J Ú J L

A sírás helyett inkább könyörögi
az istenhez (?)

^^>

iJ-Pp *AM ^ J '

Jb

&Á£
aajVjüLciL>

103.
1

A Kalmas folyó mentében )

ínXoy^j

Salátát szedve járnak a leányok.

ji-LJU

iü^^iaj

J L u s j j y$J£ ^ J ^

A szegényebb leányok nagyon szemérmesek,
De szemérmes-létükre is készek
ölelkezni.

^ L a a J b j í ^XJS^MJO

^y*Jé^\

VÍLÜN jl J>b Jé

vyJ*-° J j ^ V ^ ^

^V.j' ^sty

104.
1

Szürke csillagja ) van hátas lovámnak,
Négy lábát négyfelé hányja ;

aúL&b' J L o *jpt x^&lS-oe
r

xiUwb ^yjö

y^J&Jt$

^>)^

t*1**^ J**"*1 viLü»^íilb -Jé

De a leányoknak az a szokások,
Hogy mindkét lábokat egymás
mellett tartják.

SJUÍLÓLÖ. > J b ^ <«VfJ

15^

UT x j í ^ 5 , ^ ^UJf

^Jj-ájj

105.
Ajtóm előtt állt egy almafa,
É n bizony kivágtam, alma nem
termett rajta.
írótollat fogtam s üdvözletet írtam,
Mert a szivem tovább nem tudta
eltűrni.

_LCL»J»J x*J! ^ . j J f U»*WJ^
y
y
v^
'
.:>•-''
,*^Lw ,*«i>sb *Jb" iűLc *• j J f
r ;
r
r>
~
^
—ItLJf iflcX^ X*JI^Í\«J
.
C' '
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106.
Vörös-csíkos ing, tarka szövet

\J^tf

cH ^JUJjí" XÁC JO^K^J

Kedvesemnek beh jól illik.

c)

Feketék a szemöldökeid, barna az
arczod,
Ki nevezett téged szépjének 91)

^ 3

••}' 15^' K ^ ^ J ^ T *

^>))??.

^Ixiyjs

8

;^>

wjfiS*Jb&3

*»'• >*icLo \ÚJjJ$+*J

107.
A levegőben repülő hattyúnak

dLu JjÜM '^V ( j U s ^ f

Szárnya csúcsai talán kékek ?

(j&yyo \ikf

A míg én veled találkozni fogok,

igy$

{jjrtyMj&

^\JÍA.J

^bls

i&UJ&ul? (O^J ^Lu-u/

Vájjon sok péntek múlik-e el ?

ívjl^-y ^5^

ÍL

*"^ WpWJ

108.
A magas hegynek tetején

StX-Láb viLu^Uc &X& i | y w

Hideg forrás igen sok van.

)^5^ ^ ^

ó h lelkecském ! ne hidegítsd meg
szivedet,
Hiszen van sok ellenséged, a kik
meghidegítsék.

^ ^ ^

^-X&yl&tjf
Yrji

*^

^yüLo

^l&L*.

nÁ^yo
íS^y^iy0

V r ^ ( k j^"*'5^

109.
A Jani-bazi 1 ) folyó mentében
2

A szép leány ) sétálni megy ?

«tJüjyXj^ ^ ^ V
táfr*^

^V.

c5) (J^*** * ^ ) * ^

Hogyha én helyettem

idegent . w w y « ^5**°'-2 [&**}*" ^ " ^ 5 ^
szeretsz,
Akkor az ítélet-napon bevádollak
tóymjtk*
|*j-> ^J^O gHá^áó
téged.
110.
Mikor a nap ragyogva felkél,

sjol&üs* y*t*3 aűLfc V j ; M

Ne jöjj ki, mert megéget. '

^a» ,Uco

Hogyha szerelmem benned lakik,
Akkor inkább égő tűzbe ugrom.

^\^ájüJj$3*

auJL* SÍXUU
^ycsL^Ji

- O . X Ü aűü'J
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111.

A hosszú hegynek aljában

sJoüuJ ^íJLu.lb
x

Hogyan érik meg a földi eper ? )

SJJÚ*\J

jjKjyoLóo víJLsV-i <s^W. r?.

Hozzád hasonló szép szerető

5^)^. **3)

Hogyan születhetett és nőhetett
volna?2)

^ ^

i.jl$\jt &**^f dl^Jö O . J o dL^só
;
*
' ^

W

112.

Botomra támaszkodva állok,

viLiJ *i>L>Lb ^jlc\»io aJUc LiLsLb

Melynek csinos feje ólomból késztílt.
A szerelem állapota olyan fajdalmas,
Szivemet vérrel eltoltötte.1)

^ L i l e ^ j ' ^s^Lwb cJ.vb
1,
jj^ 5 -^ 55^ is^^* i3^ (JM**(jsíX&b«! >Ü (jUs atfrfe'f*-^

113.
A magas hegynek tetején

StXÁ^u *ÚJÓy\lo &X& &yj*>

Aranyfonalhoz hasonló fű1) nő.

U^V T? i&**?J^ ^"^ **}'

Ha látlak álmomban, meghalok,

p$y

S ha fölébredek, még egyszer
meghalok.

jL^üf j»Lw^5 ScX/e^^Lw^
p$y

*> ^L^AAS

XÁ£

v*-.y

114.
Nyakéked1) aranyzsinóros legyen,

cí^^T? iS^ 3 ^ b j ^ b jV3'

De a vége bojtos ne legyen.
Óh mondjad, hogy szeretsz en-

( j ^ ^ V i5^J"° <»5 *"T
vio^w^j (job.£ i ^ b ^ w

g e m

'

II

De vallomásod ámítás ne legyen.

I

táJ"***"*^

i l - Ni

íU s

^ * «**2*^«*'

115.
Óh drágám ! óvakodó legyél,
A vetélytársak1) meg ne csaljanak.
Az emberek nem ismerik értékeBűnbánatban, telik el életed.

d^J.f J^öc *jól£\ JT
&£fjjf ^*v s^^L^cí
\UJb

,-ÁJo vJö j ^ ^ b ^ j

^U^&J

&JLU JL>>-*A >UV
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116.
1

ívh^V (*^ t u 1*3^5^ &&*#
• .
*"
L * P ; ^ ^ 9 } ^ i*^)?^" ^ j - V "

Egyik után ) a másik üdvözletet
írtam,
Tekinteted után sóvárogva, 2 )
Arczaid mint a piros arany,

(J3^

Óh ki adja át üdvözletemet ?

'•M U 3 ) ^ L 3 ^ " ^

^JUJC^LU » J i^&JüJ i3T
117.

(*í^0 y$ *iL> L>f
1"
'
'
*^>f 1^^5-k f\ji L M

ó h lelkem ! óh hasonlíthatatlanom! 1 )
Te arany-arczom ! te telt holdam !
Te éretted telet és nyarat

(^.^

v

^J"^' c^J^^

^^'u'

&

7*° *J5 J I '^ *^T

t*^)^

vJ3)^)')^ 'J^*s?-

Örökös aggodalomban töltök el.
118.
A szépség piaczát megnéztem,
Néhány szépséget ismerni tanultam.
A tekintetek tengerét használ-

*«t>ww Jl+a* 8i>o cJ*-s?ó
**&>yu< ^ . ^ L N ^

tam,V

'

De soha náladnál szebbet nem
találtam.

J

J

Jáj

J

^U *«4>UJLSO ^ O J C U U

sí

119.
A Mindenható 1 ) tégedet teremtett
Tisztának es pirosnak, mint rubin;
Arczodnak varázsfényt kölcsönzött,
Az én gyönyöröm 1 ) valóban határtalan.
120.
Arczodat alkotta rózsához 1 ) hasonlónak,
Hajadat alkotta jáczinthoz hasonlónak,
Magadat alkotott fülemiléhez hasonlónak,
Talóban ó' végtelen kegyet 2 ) ajándékozott neked.

O ^ * «5

C5^**' D ^ J H ^ í

oLo

*fb Í « ^ ^ t * ^ . ő'j&
'
L9^3) V j ^ ^tXJLo &&*\yi
^ ^ A J I ^ Í ^Í

viLü JSJÍ

^d^

,fi>^Lsf

^

i*Jt^

.-ÁJO.V,-}
' ^
-'
VÍJLAJ- J^OUU (<jJL^s <rlu£u«l=s».
**
VÍIJÖ J u J b f c j J L j ' _ Á J O , \ J
; ;
" ^ ^ ö
" cS
>
,JüLa _j ,-Lóli v ^ . J o í
<S^- & &
• ; ••
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121.
A holdhoz hasonlók, de feketék
szemöldökeid,
Melyeknek közét nyíltnak teremtette.
ó h ! azok a félholdhoz1) hasonlók!

a»U> ^ v J viLö ^\ víJLj«-»iLs
_
^
Sjf ( J o J ^ J . J U i ' íVj^-f
{_
sf JL
,áL&ia».( xJ^a*.

Bemekűl vannak rajzolva.

^üLg-ü ^ J J£*JX&.
122.

Óh istenem! minő szépet terem-

^&:s\_> ^MJ ^JLi;t>^of

Hogy az egészen a te képmásod.

*$iXíL

.&$ *J>*J (jkdL»o KÁW

Arczodnak fénye őt széppé tette

_^á\j

^.Jof

É s tiszteletet 1 ) kölcsönöztél neki.

«:*»j d i j « w

_£>Ubs ^%f

Ví^S^

123.
Fehér rubinthoz hasonlóan rag y o g S Z

*—)«JÜL ^S

'

ti

i

t'

^*i"L> i j l

xí'

i

^ .

Két emlőd magasan fölemelkedik;

V^JJÜLJ f*Jö d ü . y j o ű ^ A J I

Inged 1 ) a tűznél is jobban csillog,

vyjdü

A fényt mintaképűi vetted magadnak.

.«)»£«X3J í J U ^ auí^
^Jüic^ks. vita.jjf

^5J*J

124.
Óh te, én kedves piros almám !
p W I LN&JJ ^f* 0

Tőled nem veszem el szivemet;
Ha

van

is, én még nem

találtam

^5'

szebbet,
Nem más leányt, — téged veszlek el.

^.<^"*- u ' «

(*^UJVJ

ÍUM^Í

X

(*U-H yi' ^Sj-^-c- (^tX^*" *í
125.

Tintatartód ezüstből van,

s.Ju£*5 d l i ^ J a J - o

Irótollad nádból van.

J.JUÍ*XIU' dbjif

E finom szemöldökű fiatal kedvessél1)
Egyesíts engemet, óh istenem !

f J>

(C^I-JÜS

aüüiüs *J<3 aűC&b sjS' ^JLÍLJ
«JuijLs *JU! * j j j ^ ^5!
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126.

A rózsás-kertbe bementem,
Hogy a rózsáskertben befessem
magam.
Ha látlak álmomban, örülök,,
És álmomból sírva ébredek föl.
127.

Gyenge vagy, mint egy zöld po
hár ;
Arczom elpirul előtted;
Arczom azért pirul el1) előtted,

St> 2UuJ b J

(^*Ji JLUW

*jL«yv»J

Mert szeretlek drága lelkem!
128.

A leányok vörös ruhát öltenek
föl,
Fehérpaszomántból gombot varr
nak.
Ha a lányokkal barátságot kötsz,
Gyermekhez

-•??

& *

hasonlóan fognak
szeretni.

J * b | w vdJU^^Ü^ib J i b
129.

fc'x^:*.

A csörgedezve folyó forrásba

,jbii*f íűiü^«jds&.

Tulipánt tettem megmártani;
E faluban van egy szép leány,

%b

De még nem volt alkalmam meg
csókolni.

s«..feLe

X$"LJJ ^ U J - J

o

5Í>N^Í J . t

.^

v-jjjLb

130.

A levegőben repülő hattyiít
Kedvem lenne lelőni1) ;
Ha álmomban látlak, föl nem ébredve
Kedvem lenne kebleden feküdni.

^L+j^Lw*^ V?)?^ 5 tX^í)^ t s ^ í
*-b$" ivwLbb S Jú.s^J».5.j>
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131.
A mi távolról feltűnik előttem,

^j&i^f

^tao

«Á£ u°*-^

Háromszorosan feállított kerités.^Kjí *$j-*3^ ^jliLb »Jb SAS^JOOCV^Í
Ha jobb emlődet megfogom,

j j o c X ^ l ü i : +lo ^JjS'l^s+d

db^f

Bal emló'd is reszketni kezd.
132.
A te ablakod alatt
tot-AS t ^ ^ J Jc.Lo fjjf

Áll tintatartóm és tollam.
Levelet írtam, megpecsételtem,

u « . ^ L> C J L S U

V^J.VU \ A £ .

wo3L

. Üdvözletet küldöttem neked.

C^

W

133.
Poroszkáló lovamnak sörénye

^ ^ ^

A bal oldalán nyúlik le.

^*-*j JP»

i&f^

A ki magát hős legénynek tartja,

S

^ T 5 ^ (j'r-Vr"

)>'W ^tX-^b* J***8

viLoy^ o*Xs ^ K J J ^ X » "^^ri

Zsákjában kell hordania gyümöl
csőt.
134,
sU ^5)«J ^ib«v»j ^CN-af *_*JS\£
(Csak három hiányos verssorból
és érthetetlen.)

135.
Szeretnék inni, ha méz volna,
Égő szivemet talán enyhítené.
Semmi kifogás lehetne az ellen,
Hogyha haja 1 ) a hajamhoz lenne
kötve.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. S V I I .

XA»J«J J L

auJ^J J b
>

J U

I UW

* • Jol

lOfiJUj
LS;^>

SjS^ J ^ J

^jUáU.
S3

auwJfcj ^(NJ^bo K^=b. JC^-'-T?
U
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136.
A levegőben repülő része

(Jfi>>jí ^Jjf ^ j l ü ^ l

Ha vízbe esik, szárnyával csapkod.1)

jjj^cLs *—'5-***^ aijJuw.t

ya

J

H a kedves szeretődnek egy szép

Versekben 2 )

^w>jJWjf

&*WJLJ N^JOLO >ÚJ*XJ

lányt választottál,
mondja el gyötrelmeit.

xóóvy*>

NÓ^CLO **-?}£?) 5^ ( 5 ^ - 5 )
137.

A levegőben1) repülő hattyúnak

vilii j i ^ ü

Szárnya-hegyei le vannak törve.

^ D (M£$ í 5 ) ^ ^S^^J* yyUli'

Van-e más valami is e világon, .

ijy£-&° w

A mi, mint a lányok szeretésre
indítson ?

\jPv.tb^w

s<3 J L A J £ ^ J

vitaj ^ J ' ' - ? V*

138.
A fehér házak mögött,

iS**^)^

A fehér szobában egyedül ?an.
Mikor én tőle elválok,

^-^ ) ^ ^ 5 ^ ' ^ o

^í

,~*u X *^W J"? SCXOD

^d

8<>JKAA5^ W J S U Ü ,jlcX-ol=» ^ J

Egészen megfagy a szívem.

,«*« x-o J X J ^ J

(^jJLí V ^ ) ^

139.
A kék galambhoz hasonlónak lát- ^tyX^Í
szik
A gazdagnak lánya, ha kútra

*•& *? ^áJLji" {^s*J6j$'
^)S
"*
'
&*J*2 )j)W !£'<£ ^-*J ( ^ b

megy.

í

H a a lélek vágya el nem érhető,

auuJU ^ L J f ^ 5 ^ ívj^^J' L J ^ *

Az ifjú szive elszomorodik. 1 )

^^jJ

c - ^ j - * " »áJU5*5l 0 J 0

140.
1

A Kargali ) partján két nyárfa,
A két nyárfa tetején madárfészek.
E faluban van egy szép leány,
Vele társulni nem lenne vétek.

, j L o j l ji^JS ^ ^ J ^ U
^ ^

tS &*d]>

j - y j ^ L , ^ULo;f
J^

^Lx, ^

^LJ^yf

5J

J^l

Af J ^ f

^ k ^ J J j ?

y
sttf
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111.
ó h kedvesem ! a te lovadnak

víb.j^Uűf \ÚÓ±XJUJ *• J L o

Kötőféke selyemfonalból van.

fjé

J l b i ^ j CJLÁJ J Ö ÜO-XJ

«Nem szeretsz* mondva, ne haragudj,
Szeretlek biz', hogy más ne szeressen (?)

xo^fxJo J ^oc> sJu* ujoy*
^ U a j y i p i^\%\
.

^

U

^

142.
E z ü s t gyűrűt adtam neked,

-jjof

A faluba menve el ne veszítsd.

«%JO ^ ) j 2 *-M£g*4^

^lvl ,vl ,_«,_> WJ.NLJ

x á ^ J.f

A mit egyszer adtam, nem veszem |*»Joí i ^ L J f ^LOS^LJISO&'^JU *J
vissza,
'
*'
f
Még ha idegenekkel enyelegnél is.
vibLuLo^f <-?}&=* &£.£$ ^j^J]
143.
Mikor az utczán végig mentem,
Te, szép leány, a rám pillantást
nem hagyhattad el;

StXiLfcjU
»ilijt>Ujy>'

V ^ V cH**)- 1 * ^

^ÁXÍJLS

^JtoLo

( ^*u

«Bárcsak ama 1 ) legénynek párja ^—op ^ÍÜLAJJJ J J w o f V^AXJ (C*"**"

lehetnék))
így szólva, sírva kérted az istent.

^ . ^ *-Uí ib^tXJjüí t j ^ ö ^J^->
144.

A faluhan lakó nép között

aJuübCc

Úgy ragyogsz te, mint a napfény.

&$)}*

Fehér az arczod, feketék szemeid

J>f«-uJ

Hasonló vagy a paradicsombeli
hurikhoz.

t 5 Áxc

^>^»i>.

dLo>^ xjJs

Jo

(j**-*-^

*$WOYÖW

(JÓJOI

^J$ as-*

oú>

St> Jüüe at5^

145.
A sapkád 1 ) csűcsének
Vörös bojtja van.
Már előre sejtette szivem,
Már előre tudtam, hogy barátom
leszel. 1 )

t **4*3

,S

4%PM^f2

tsV^^ J ^
^ j o f ^ K U - w ffb&jf
JjűLo
^
~

ií^A^I
** &J6M

v i b . ^ „*u^o
> &" F
24*

vb
)»
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146.

A fehér ház előtt

sdúj j J Í d L ü J l ö W

Egy ezép leány burjánt1) szed.

auÜÍ , j b > J

Ha ö egyedül van, sokat beszél,

K^^kj^

Ha másokkal van, keveset2) beszél.

^>S

Jf

^JoLo

au*J»j

j?

XÁJÜ^J

xá^Lí**w v^^ot ÍU*J«J

-^5"

147.

Reggel fölkeltem hajnalhasadtá-

^ ^

^ ^

Sövényt kerítettem vessző-szálak-

^j

Egy fehér magányos házban

^(^f

Megvendégeltek mézes pogácsaval.

.^j

**yJe

&&\Jj>^

Jjj^, *.t>)5f
^ f
Jb

XÁÍ^^US.

»>f &W

Jí

x ^ L , .^í ^ J u L i f
'"' J" '

148.

Ha éjnek éjszakáján járkálok,
Vájjon megvendégelnek e szín-

?^")y*. *%* K^«JU*3
dLs J b ,.,l5ooc ^ . i L i f

mézzel?1)

^

Ha éjjel jártomban elfognak,
Vájjon elbocsátanak-e, megszánva
engem ?

^

; ;T-

( *l«J 5 JoJb

Wteto x-tf'xjlj.j'
<_5laj>l> IO^-S* ^»}l^>
W
*
) )V •

149.
1

A Cseremszan ) partja be van
nőve cserjével,
Sűrű gazdagon ágazott2) cserjével

(jL«Jf

J l b ^J-ÍJJ (JCKJUM^LS*
_
r '
^L«Jf J l b (JjjCslb xÁJúuLb

Az én belsőm nem ismer senkit, (j*LJj *5" ^-A* 0 f*^-^
Ifjú szívem el van borítva vérrel.

&Á^aJoü

;J^*-^ <J^ iS^N^JÖ^ U"^
150.

A Káma folyó habjain

sdüy&wjf ^iJLu v^Lsfe'J^Jof

Selyem-kötéses tutaj úszik.

Lb Jlo

A tutajon áll egy leányka
S esedezve mondja: «jer kedvesem!»

Uj
fo
'

J.b

yj ^
Jb

^jj
'.

^jf

xjSf\jo

st\-uJ$y

JLo

^Jtf-.J

Ju£

'
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151.
A megmászott begynek tetején,

sJuL&L dLi.Lb aűJoKjuc

P ö l ne cseréld a földet a kővel.

iv)*??^ u^Uö *&• &Á^UJ f

H a leány 1 ) vagy, áldozd fel lelke-Jui fjuwi , 0 L». J L i L J ^ j &Á£.JiLs»ö
u
r
det
'
'
'
Egy a tudománnyal foglalkozó
>.>*>«) X> JLsJt ^J\Jo »J
W7 7
J
r
ifjúért.
'*
' r
152.
A levegőben repülő récze
A Kámába leszáll s a fövényen
táplálkozik.
A mi kedvünket megnyert leányok

(J!t>s«f .vf

^jLa^f

^<>pMjf

^ L * J *•£ ^«-á«J> ^ o j J . J o f
»5füi ^%üüLb ^JtyiJca*.
(j?^*^5. jsá

Mire férjhez mennek, száz évesek
lesznek.

aUu

.vf

éLüw

)W

^y^^-i^

153.
Házam teteje zsindelyből van,

&á3őK>i> » 4 ^ U J

Kelet felől szél fú bele.

Ü J

xaJ J o ^JISLAJO! ^ ó v ^ asJUS

E faluban van egy szép leány,

Xs s«ioLo o

ScX^I J o J

ys

&sd ^ L Á > . K J « 5 " l-~>y)f> V ^ . ? '

H a játszik és nevet, szivem fölvidámítja.
154.
Tarka a fekete fecske nyaka,

^M ^Ls «JC S^US ^liLs.lc ,C^4J'

Nyakát meggörbíti, mikor énekel.

*J «j ^ L c í j j L ű

Mikor ő reggel fölkel, arczát megmossa,
"Vájjon néz-e aztán a tükörbe ?

Vj)j-?

V í ^ í (J!*^ ^ Í ) ^
xSJÍsyS'

tc^áy0

5 at

*^cí^W
'
^JKXXI &Á£ [*$&*

155.
A dombról dombra vadászásra
A Cscremszan mentéhez hasonló
hely nincsen.
Hozzád hasonló szép kedves1) nincsen,
Hyet anya nem szült, s ha sztílt
az már nem él.2)

&t >IJLO (ŐVJ XÁC MCV.I
y d » J . j o t V*JLA5^ , - J J J ,jL«wx>rs».
- '
' '
^ U J o }L=»- ^Ájyb ú ^ dLu*w
• > •
^
,J*L<K«JO ^Uu•_b vLo«Jo „ot^^lLif
*^
•
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156.
Szemöldökeid feketébbek a tinta,vjt> *JÜÍ s»li' dJLá. «^' ^üú«l»
nál,
^^
_
Termeted1) szebb mindenembe*J4> ,»t>í Lá>Jó db.^i t<Lüú*>
r
;
rénél;
^
°
"^
Te bizony nem születtél édes.w>t>bí N.JJO.»*3JI&LO.JO .ww
Talán a levegőből repülve száll- ..ot>l^6 . . j & ú ^ . J ü i b * ó « k J

tál le.

u^- -r- u ••

j

j

• rr?

Jegyzetek.
1. sz. x) ^UüU*. sankaj. ^3 kaj, ^
kej kicsinyítő képző s
egyszersmind a gyöngédség jelölésére szolgáló particula, mely
nemcsak fő- és melléknevekhez, hanem névmásokhoz és névutók
hoz is járul; pl. jazukaj levélke, üstkej valami fennt levő.
2. sz. 2) iOi vagy &X& gina, 'ina szintén diminutivum, a mely
ezen fölül még az ige különböző idejéhez és módjához is ragasztátik ; pl. ganibgina égett lassan; minübgine fölment lassan. Néha
^As és &Á£. együtt fordul elő, pl. garginakej a legkedvesebb szerető.
4. sz. r ) (JKAJJ jff^W arbagi ejtken, szó szerint: mesét elbe
szélve ; és képleges értelemben: dalt énekelve.
7. sz. 1) vt>^j'L j ^ b ü janalar jaklatir szószerint = ég ésmeggyúlad; &janala speciális baskír igealak s úgy látszik, hogy jangala lassan, ismételve égni, alakból származott. — 2) cLo.f usag,
cLs>.f helyett, tkp. «tűzhely». — 3) pLo*i' kosag, ál^yi helyett:
ölelés.
8. sz. l) KS'sX{3 JfjJé kábul kila kör lásd, hogy azt elfogadd.
Itt .S helyettesíti az imperativus ragját, mely a keleti törökségben Ji". — 2) J L J (Jof o bir iki jol: egyszer, vagy kétszer.
10. sz. J) =&.ÍUJLJ bolsaci ha volna. Hogy miért jelent itt a
~* optativust, előttem érthetetlen. Ugyanezen időnél többször
előfordul és a tobolszki nyelvjárásban használatos ci optativusra
emlékeztet. (V. ö. Berezine, Eecherches sur les dialectes Musulmans I, 58.) — 2) Éppen ilyen érthetetlen előttem a aú' is, mely
tagadó igéknél és neveknél többször előfordul; pl. kosulmasta a ki
nem csatlakozik; zibada szép, stb. Lehet, hogy aü a *ó helyett áll.
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11. sz. l) Loy; tűnne e h . : fjóy éjjel.
12. sz. *) Szószerint: kalpagodnak paszománya bojtja (van?).
Lásd:
szókat a szótárban.
1
13. sz. ) ^yi (*yj feoj feoj szószerint: bosszúság szerint. —
2
) Szószerint: mi minden nem esik az ifjú fejére?
14. sz. *) Kalmas egy folyó neve a baskirok földén az ufai
kormányzóság Bjelebejev kerületében.
15. sz. 1) v»j.«.i* ^LJjí ölmej turub a meddig meg nem halok.
16. sz. J) »J»»obfc5"f)vsjürek basilur a sziv alányomatik.
17. sz. *) sJkj'Lo JOULLÍLŰ sagingan sagda azon időben, mikor
gondolkozom.
19. sz. l) XiaXil (olv. Jb-vel) inthar bobnak vágyakodó lenni,
várni.
20. sz. : ) aJbbojvílj jiikrübkejle sietve, futva. ad-sl^ kejle a
baskírban gyakran előforduló és leginkább gerundiumhoz járuló
particula s úgy látszik, hogy a föntebb említett ^
kej diminutivumból származott a le hozzáadásával. V. ö. kükerübkejle (22) vi
rágzik, biterkejle növekedik. A kejle egyébiránt neveknél is előfor
dul, pl. kümüskejle jüzük ezüst gyürü (141).
22. sz. *) J.Jof ,sf az orosz fordításban «fehér folyó»-val
van fordítva; ez szószerint helyes ugyan, de a mennyire mi tudjuk,
Ak-Itil alatt a Kámát kéli érteni. — 2) Szószerint: óh fülemiléim
énekelj (etek). Az s a ^ * J O L Ö sajrasen mellett imperativusi rag,
mely az osmanli népnyelvben is előfordul, pl. xju-JlS'' gelsena jöjj
csak! az irodalmi Ji"gel helyett. — 3) .Lo rÁ**j>) ^sen sav jól levő
és egészséges; ez özbeg aman esen-hez hasonló szólásmód.
24. sz. l) L$[+JÍÍ) ó\\\ (nem oK!) megszabadítani, elbocsátani.
25. sz. 2) \js.t>l adurna előttem teljesen ismeretlen alak. Az ad,
tőszótag egyéb dialectusokban is előfordul, pl. adra hátra, vissza;
adar megfordulni, visszatérni. — 2) Szószerint: dobtam, lőttem*
26. sz. x) jCj.JLs($\.l özgejlering szószerint: a ti személyiség
tek; származik őz (ipse)-től gej diminutivummal és többes genitivusi raggal. — *) ^agajim szószerint: esni akarok.
27. ez, x) Szószerint: belsőm a külsőmre átment.
29. sz. *•) .L\f ezi-bav, lásd a Szótárt. — 2) ai>Lo\ helyett. —
3
) A szövegben hibásan J^Lo áll J ^ . ^ helyett.
31. sz. 1) ^ ó L o ,^jl5s-w»j> K^sof icke tőiken sajin a míg eszembe
jut. Itt (j^.Lo a ^ A Í L O vagy ^ i l ^ helyett veendő.
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32. sz. *) jft>»UTa söÁjjfküterde helyett: várakozik, őrködik.
33. sz. x) jj ^ U V s jukari uc a felső vég, a magas. —
2

) (jlc^Jíj.s. bojttal díszített; a L ? ^ vagy , j y o bojt-tói cokla megbojtozni.
34. sz. x) »Lai jLo &iZ Hsa?- a derekat szorítja vagy köti.
45. sz. *) ^ K -w nem egyéb, mint a persa _**< titok, a baskír
-efc' diminutivummal megtoldva.
36. sz. ] ) Ölv. IAJV *ifo.

37. sz. l) <^yo ^ J ^ O SM6/ s « i / hangutánzó szó (mint LV'L*
<?«&/ cakl), melylyel a csókolás hangja (magy. czupp-smás)
fejeztetik ki.
39. sz. 2) *S
^>J oH kör, a keleti-török és oszmanli okij bér
hez hasonlóan, körülbelül a német «nun so lese doch» értelmét
fejezi ki.
40. sz. l) ^Utef helyesebben ^Li'Ltí agakaj drága bátyád; ez
ama tiszteleti czím, melylyel a leányok általában a fiatal embere
ket illetik.
42. sz. l) ^j^li^j.^ Á*Í^ cejem cükeleb, szószerint: meg
emésztem meggörbítve.
44. sz. x) ufcj top megfelel a német hopp-nak.
45. sz. *) picén capmak, szószerint: a vágandót levágni.
46. sz. *) ^ff..( örele körben forogni, megkerülni; vehető orala
gyanánt is, melynek jelentése: átmérni, végig mérni. — 2) Szó
szerint: nem szégyelném magamat a vétek miatt. Itt ŰC*AÍ* V_of az
iX*-o ^>^£. gyanánt veendő.
47. sz. 2) Szószerint: Ők mást mondanak «fivérem»>-nek. Az
(cÜbf abakaj szót — az ^üsLif-hoz hasonlóan— atyáeska érte
lemben kell venni.
48. sz. *) A csillogó boz bolub «szürke v. fehéres-szürke levén» által van kifejezve.
49. sz. l) c)«J^jLwyof eseblebük egy, a kazáni tatárban is hasz
nált gerundialis alak.
50. sz. l) J£ helyett itt AJS* kijer «felhúz, felölt» olvasandó.
51. sz. 2) ^ w K ^ v ^ í j b ^ l j badian ceckesi látszólag eredeti
l$Ls?c&. alakra utal, de valóban nem így van, mert a baskírban a
«virág» cecek (oszm. cicek) és a cecke, úgy látszik, hogy cecekkejből származott.
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54. sz. x) basma (ettől: bas nyomni, szorítani) itt a műhely s
«gysersmind az ebben készített anyag kifejezője gyanánt áll.
56. sz. x) u ü f J X ^ e h. ^-íySS \6 ; származik a persa J ^ Y haj
fürt szóból, a mely sok török dialectusba átment.
59. sz. x) ym csak úgy érthető, ha sür, vagy süri «kenőcs,
festék« szónak vesszük.
60. sz. x) »L*j*Lo Sakmar-bsni egy nevezetes szó maradt fenn,
melyet a magyarok a honfoglalás alkalmával geographiai elneve
zésűi használtak. V. ö. Szathmár (megye), meg a Szakmári család
nevet, melyben a Szatmár név eredetibb alakját gyaníthatjuk. —
2
) C JLJ' / -'J irten, irte-ből n, en adverbialis raggal, a többi törökségben ritkán használt helyes alak.
62. sz. x) Szószerint: sárgás seregély.
63. sz. x) Szószerint: beszélgetési szava megfelelő. — 2) Olv.
o j b l h. ooÜLc 'ijnabet. — 3) Olv. ( j ^ l i fasik.
66. sz. x) kurallarun cireb, szószerint: fegj^vereit összegyűjtve.
67. sz. x) vUa. esetleg y i b jas «köny» helyett is állhat.
68. sz. *) -JLO valamint .L^. is jLLa. cabar-val azonosnok
látszik.
69. sz. *) -XJU3 kijgac.
70. sz. l) bili talmak dereka elfárad, tehát bili talgan:
fáradt. — 2) A.kL ^JÓUys*. a ^
és *a£ diminutivummal, (éUys*
szív-tői.
72. sz. x) Szószerint: énekelve, a jirla szótól.
73. sz. *) Olv. tí5\b vékony, finom, gyönge.
74. sz. *) kök-sinej kékes, zöldes, fakó. Nem tudom bizonyo
san, vájjon e sinej adjectiv-particula-e, vagy pedig a sin szín
(farbe) szótól ered.
75. sz. x) így is lehetne érteni: «Hold idején (aaiLo ^5!)
eltévedtem*. — 2) öle-jaz olyan compositum, mint öle-bar, vagy
öle-kör, s'tb.
77. sz. x) Szószerint: elég az nekem egész életemre.
78. sz. 2) ^ . J l b thalib, szószerint: tanuló, szűkebb értelem
ben theologus *JL& *_Jlis; itt tulajdonnév gyanánt használtatik.
79. sz. x) ,ofjü a ívjtab helyett; nadan tudatlan, tulajdon
képpen olyan valaki, a ki az iszlámot nem ismeri, közetkezőleg
keresztyén, vagy hitetlen; de ezen értelemben csak Oroszországban
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használtatik, a politikailag független moszlimek kia/ir vagy gyaur
szava helyett.
81. sz. *) Szószerint: nem jön nekem (t. i. kedvem), hogy
megnézzem. Köresi = látás, megnézés, az oszm. viresi (kölcsönzés,
kölcsönadásihoz hasonló alak; tulajdonképpen participium futuri,
mint a kazáni söjase, torasi, stb. — 2) ^ J ^ ^ b basmak, vagy basamak befödni.
82. sz. *) ^^JuJLol helyesebben ^ Ü J U A S Í asilini kitűnő.
83. sz. x) lital* mentik = midik «orosz paraszt, orosz» a szó
megvető értelmében. A baskírnak ömledezései elárulják egy orosz
elleni gyűlöletét, a ki az ő kedvesét elcsábította.
85. sz. 1) Az oroszban {j^^J6 crrpacTH0 = szenvedélyes, heves
sel van fordítva, a mi pedig hibás, mert ÍJ^JJÚ leginkább «szép»
értelemben használtatik. — 2) sila szeretni, sipa czirógatni.
87. sz. *) tűs tüske kebel kebelen. Az orosz fordító a j i ^ j '
hibásan jüuó'-nek olvasta és 3yŐM fogak-val fordította.
88. sz. J) nefsi sekrat tiszta czukor, azaz kandis. — 2) agiznink tamlari fordítható így is: «szájadnak harapásai). Lásd a
Szótárt.
89- sz. l) Ezen egész négyes versnek általában homályos az
értelme.
90. sz. 2) ioo<Xc, helyesebben JOJLO. — e) ^ ; v - « , helye
sebben óJ^yo gyöngy.
92. sz. J) jJUG jafiilur hasonlít; .JjG janit hasonló.
96. sz. *) Olv. ^ A J . 3 devleti. — 2) helyesebben xs?uui«j'
tösünge.
98. sz. *) helyesebben **~> chor közönséges, alacsony.
99. sz. x) (jü^-iJi szószerint: kinyugvás. •— 2) E két sor az
oroszban így van fordítva: ^;.ia Kaaí^oü Beuni Hyama npnro^Haa
oÖCTaHOBKa «mindenki számára kellemes nyugalom szükséges*;
és így helytelenül vagy fordítva.
100. sz.*) ^JUy&yL* alig érthető. A mondatból megítélve az
(jjJlftAc, helyesebben (^jJÜLcóle. epithetonjának kell lennie, de az
orosz fordítás, t. i. CHÉ^aiomaa JHOÖOBB «emésztő szerelem*) semmi
esetre sem alkalmas a talány megoldására. Lehetséges, hogy a tj*
mug «sóvár, zsugori, falánk» és egy esetleges ^JJL£ij.£.yjo mugusukluk szó összeköttetésben áll vele, mely utóbbit & jakisiklik példájára, melléknévi alaknak kell tekintenünk a mágusuk szótól.
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101. sz. 2 ) ^5-Aia.l Aklücri, tkp. Akhteri Kebir, egy ismeretes
arab-persa szótár.
102. sz.*) J J O bil a bu-jil helyett. — 2) jabindum, ettől: jablnmak bánkódni, epekedni.
103. sz. x ) XJS'JLXÍ jaanikine előttem teljesen érthetetlen. Az
orosz fordításban is hiányzik.
104. sz. x) kaska: így nevezik azt a jegyet, mely némely ló
homlokán van. JLo pedig JL&. cal «szürke» helyett áll.
106. sz.*) ^LjÜLwüs e h. aüjLwli kaskina kicsiny, finom szem
öldök. — 2) Szószerint: ki mondotta neked: «szép».
109. sz. *) Janbazi, vagy Jani bazi egy, Bjela-ban eső folyó,
az ufai kormányzóság birsk-i kerületében. — 2) ^v e helyett: Lo\
ziba szép.
111. sz. x) jer jileki földi bogyó.— 2) öse ár&£» megfelel a cag.
öser irken növekedett, kifejezésnek.
112. sz. x) ornasdi, szószerint: megtelepedett, az ornasmak
megtelepedni igétől.
113. sz. *) oka tüsli aranyfonalhoz hasonló.
114. sz. x) izii-bav, vagy ezü-bav, cag. ezgen bag, szószerint:
összenyomott kötelék, a nyak-ék és egyszersmind karkötő elne
vezése.
115. «z. x) Olv. JLK& ajar vetélytárs.
116. sz. 1 ) vjú| artan, e helyett: ,jjó\f artdan = erxe követ
kezőleg, ezután. — 2) bojun dartmak a nyakat kinyújtani; itt «vágyakodni, sóvárogni* értelemben.
117. sz. 1 ) ^ L b -of abez taj.
118. sz. x) sezdiim próbáltam, megkísérlettem. A ^ L ^ o ylhJ
«tekintetek tengere» szokatlan metaphorával a tekintet, megnézés
nagy száma fejeztetik ki.
119. sz. *) Olv. ^ j ^ a ^Ls> helyett. — s ) -.Jof e helyett:
(•.Ju.fi. ünnepem, örömem.
120. sz. *) JSlf a ^ ^gül-gül«rózsa•>
helyett áll. — 2) Olv.
J«ói e helyett: jCóli.
121. sz. !) Olv. J ^ U a J ^ U helyett.
122. sz. l} Olv. ooLc, figyelem, o o U b } helyett.
123. sz. l ) ié{+}S'XAS" más tör. dialektusokban /cyVr külmek
felöltő ing.
12). sz. l) jasli jas fiatal ifjú.
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127. sz. x) Olv. «JLo pijale pohár, üveg, &JLo helyett. —
*2) qjalmák félni, szégyen]eni magát.
130. sz. a) atasim kile kedvem jön lőni; ezen alak birtok
ragozott nomen verbale futuri, mint a kazániban: ciyasim kild
kedvem jön kimenni, szeretnék kimenni, ecdseldre kild ihatnának,
szeretnének inni, stb.
135. sz. x) caci cacka bajiamnak a hajnak hajhoz kötve lenni,
azaz: egyesítve lenni.
136. sz. x) kakhimak vergődni, ide-oda ütődni.— 2) Olv. - c b j
«négyes vers».
137. sz. *) Olv. lyc az ty helyett.
138. sz. x) ($\f e helyett &jsJ árka «mögött».
139. sz. x) XJLJJJ olv. tJuji szomorkodik; cag. XJLLJ megzava
rodni, elszomorodni.
140. sz. *) Kargali egy, az orenburgi kerületben levő folyó
neve.
141. sz. 1 ) kiljifek, keleti-tör. jipek kili selyemfonal, selyem szál.
142. sz. *) aulák magányosság, idegenség.
141 sz. *) susi azt, azt ott, a su mutató névmás megkettő
zése ; ilyen a többi dialectusokban osbu és osol, melyek os és bu,
illetőleg oZ-ból vannak összetéve.
145. sz. x) töbetej kis kerek sapka, mely fölött viselik a kala
pot vagy turbánt; a közép-ázsiaiak x>o.t> doppia-j&. — 2) LS**^y^ )k>.
jar bolasi = barát(tá) levés (jövőben); jar bolasilaring bilküli
barát(tá) levése(i)d ismereteset, i. nekem). V. ö. 130. sz. jegyzetét.
146. sz. l) . J L J ^ J burján = magyar burján. — 2) asbur =
halkan (?).
148. sz. *) bal kak méz csemege; kak egyébiránt mindennemű
szárított állapotban levő gyümölcs neve.
149. sz. *) Ceremsan, egy folyó neve, mely a kazáni kormány
zóságban eredve a szamarai kormányzóságon keresztül folyik. Egy
másik hasonló nevű folyócska is van a Bjelebe kerületben, mely a
Bjela-ba ömlik. — 2) tarmak tannak szoros, igen szoros, sürü.
151. sz. 1) Olv. J&^Ó dokhter hajadon.
155. sz. x ) aJuJb ehelyett Lo\ ziba szép, — 2) Szószerint:
nem marad.
156. sz. x) ÍŰJLJJJ helyesebben ÍU*J*J bojgine termetecske,
kedves termet.
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Kezembe vettem a tollat

Erősen ki van feszítve az íj,

És leültem, hogy levelet írjak ;

Ugyan hogy lehet ezzel lőni ?

Megírtam a levelet és elküldöttem
A szivem-szerette kedves leány
kához.

Ez a fekete szemöldökű szép le
ány,
Ugyan hogy tud maradni magá
nyosan ?

Szemöldöködnek1) és szemeidnek

A te karkötőd nagyon jól áll,

Vendéged lettem te néked;

Mert hiszen fehér a kezed ;

Ne vedd rósz néven bensődben2)

Az én ifjú szívem úgy ég, mint a
tűz,
Mert egy kedvesnek lelkén meg
törött8)

A tréfálva mondott szavakat.
Szemöldöködet és szemeidet,

Kérdezed, hogy búbánatba estem?

Sőt tenmagadat3) is szeretlek ;

óh mondd! sír-e az, a kinek
nincs gyötrelme?
óh jöjj, szívem jöjj, kedvesem,

És szerelmemet abból tudhatod,
Hogy szememet soh'sem vehetem
le rólad.

Tudakozódjál hogy létem felől.

Az íjat*) kifeszítve ellőttem a
nyilat.
Mert nemes5) kezemben bíztam ;

Te már a vért is kiszárítottad
szívemből,
Te életemet nyomorba taszítottad.

Mögöttem elrejtőzve6) megpillan
tottam őt
És könyek folytak két szeméből.

Szemöldökeid a fekete czobolyhoz
hasonlók,
Szemecskéid a pagagáj szemeihez
hasonlók.

A csont fejű görbe íjon

Hogyha veled játszom, óh szé
pecske,
Az álomban látott tarka madár
hoz hasonlítasz;
Igen szurokfeketék a szemeid

A selyem ideg nem soká tart ;7)
Ha én a te szemeidet könyben lá
tom,
Nem tarthatom vissza magam a
sírástól.

És szempilláidról tiszta méz csePeg-
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Jegyzetek.
x

) Berezin szerint a szövegben IjJo^áli.
) J$ J'U* van a J$ Jclá. helyett.
3
) (^Lőjfv zankaj a ^UüLs- gankaj (kedves, lelkecském)
helyett.
2

4

) ü y J lásd az b->t>f szót a Glossariumban.
) ak bilek fehér kéz, a b s t r a c t e : tisztelt vagy n e m e s kéz,
6
) ij+éyM talán helyesebben «odatapadni, rászegeződni, m e 
r e d t tekintettel nézni» kifejezéssel fordítható. V. ö. sok etmek rossz
szemmel nézni, irigyelni.
5

7

) Ez a vers nem egészen világos előttem; az J ^ j f í igrüs
(S\ igir csavarni, fonni) szót csak gyanítva fordítottam «húr,
ideg« kifejezéssel.
8

) A textusban levő U y * . szót a gyaníthatólag helyes iV*&>
gok «nem, nincs» szóval fordítottam.
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Szógyűjtemény.
yjf abez, abiz tanult, képzett, okos tiszteletreméltó, úr vagy
ő ; így (^lajjj* -ói abez tutkaj «asszony-néni», a nők, kedvesek,
szeretők tiszteleti czíme, e két szóból: y?f és yyó' vagy hJa helye
sebben ^[JcJo nagynéne. yjf nem egyéb, mint az arab Josla* hafiz
eltatárosítása, melyből aztán apiz, aliz lett. Hogy e szó a jakut
abys v. abyz papi czimmel összefügg-e, egyelőre nem határozhatjuk
meg; lehet, hogy csak esetleges hangbeli találkozás van e két szó
között.
^Lüjf abakaj testvér, barát, szerető, az aba és aka bátya sza
vakból.
*js.J>í adurna, oroszra poroBaxo «szarvazott, hajlította szó
val van fordítva, a mi csak úgy érthető, ha egy J5c>f adur, vagy
adar = fordítani, hajlítani igét veszünk föl. Berezinnél előfordul
bys! azarna, vagy azurna, továbbá ^Ljvf azjaj, mely valószínűleg:
az azurna jaj összevonása, mig Budagov (1,20.) egy «íj» jelentésű
baskír *ÁJ3t>f adrina szót említ.
.f ar az, amaz, túlsó; í j b J ar-jak = txü. V. ö. cag. \*S\
anri, aari = túl.
\£J helyesebben xj\l árka hátra, hátúi, mögött.
.bvf azbao kar- és nyak-kötő. V. ö. kirg. .La ^j&V ezgen bao
karkötő, kar-ék.
yíJltf^LuJ esbelemek, eseblemek = emlékezni, eszébe jutni, az es
= magy. ész szótól. Ezen igealak hasonló az oszm. ismarlamak
«eszébe juttatni, ajánlania igéhez, mely a régibb ismalamak, esmelemek causativ formája.
K*J eske mese, rege. Az eski (régi) és eske (mese, rege) öszszefüggésére vonatkozólag v. ö. magy. rég, régi és rege, továbbá
cag. irte (korábban, előbb) és irteki (rege, mese) szókat.
oJa~&\ ustof anyag, az orosz nrro4>T>-ból.
3«-Műf asbur, oroszra cep^HTO (heves, hevesen) kifejezéssel
van fordítva, de én előttem e szó etymologiája egészen ismeretlen.
iűJöl atina (cag. aJcióI) = péntek.
^cLaJf alkaj elől, előrész; isiik alkajlari az ajtó előtt.
(jűJf alus messze, távol. V. ö. cag. (jwJI alis távol.
n

U ava, e h. Lift hava levegő.
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(Jj-<$fs%\ oralamak átmérni, keresztül lépkedni, az JLJ (cag.
oran) mérték, szótól.
(jj|&.J urusmak, urasmak eldobni, leütni: az ?<r, w r = ütni,
verni, szótól.
^ » J űfon fájdalmas, fájó, ^J^Jsjf aorimak fájni igétől.
JUjfv.f özermek=el-, leszakítani, az özmek causativuma.
^J ös, az cy-w.f őst, üst «fenn, felül», helyett.
cLu.f osag tűzhely, ház. V. ö. cag. cL^.f oszm. cU>«( o$ak
tűzhely, lakás.
jvLo.f usak = nyárfa.

^fj.f

(V^J aulák = egyes, egyedüli, magányos, idegen. V. ö. cag
Jaulak = magányosság.
lj$*j\.J aourtmak fájni, fájlalni. V. ö. cag. agirtmak fájdal
mat okozni.
. j L s j J b J ojalcan szemérmes, szégyenlős, az ojal, ujai magát
szégyenleni igéből és a ritkán előforduló ^ I s * can partikulából
iépezve.
•.b.f ojav elme, ész, értelem. V. ö. cag. oj=z gondolat.
(é\yjJ öjrek récze, kacsa, ü5t>>J ördek helyett. Itt is olyan
metathesis van, mint pl. barjak (bajrak helyett) vagy barjam (haj
rám h.) szókban.
Jojf avil — falu, telep. V. ö. cag. aul, a régibb agil udvar-ból.
ysA oju, öjü ház. V. ö. cag. ^ J , oszm. J ev ház.
*bf éjem dísz, kellem, szépség. V. ö. alt. jani (ajamak vagy
ejemek kedvezni, dédelgetni, édelegni, gyengéden bánni vele).
(jLaof érten, irten korán, reggel. V. ö. cag. irte.
ü5of irek erő, akarat, hatalom. V. ö. magy. erő.
•of izü, ezü v. izü bao = kar> vagy nyakkötő, nyak-ók, tkp.
"összekötő, összeszorító szalag (iz, ez egyesíteni, összehozni).
{j£&.2*> ( j b ^ b badian ceceki tulipán. ,jL3c>L> tulajdonképpeni jelentése: fa pohár. És így kérdés, hogy helyesen fordítottam-e «tulipánnal» a badian ceceki-t.
S^^+xób basmak befödni, ráhúzni.
(^•üJU balkmak v. balkániak ragyogni, sugározni, világítani.
Y. ö. finn valkea lucidus, vog.volg glánzen.
. L bao háló, gombolyítás; tkp. kötelék, kötés.
í j b o burján = gyom, gaz. V. ö. magy. burján és orosz óypi,NYELYTUD. KÖZLEMÉNYEIK. XVII.

25

374

BASKÍR DALOK.

}IIIT)== magas fü a dél-oroszországi pusztákon, mely minden való
színüség szerint a baskirból vagy a kunból vett kölcsönszó.
m>L*uto besmet köpönyeg, felsőruha: ezekből: bas = fej, fő,
és avult met = ruha, mely utóbbi szó megvan a magy. mez-ben.
tí5^j bilek kéz, kar, a kéz alsó része. V. ö. oszm. bilezik (a ré
gibb (JüCJb, helyesebben bilek-kisik) kézszorító, karkötő.
rjU*£ böten, büten idegen, más. V. ö. uig. bitien az embe*
rek, a világ.
, J L A . « J bucmak szöglet, zúg. V. ö. bugák szöglet.
tí^l*J\*j börtmek, börütmek = a, vízben megdagadni, nedvessé
lenni.
( j j ^ x . J j j j borlugumak fonnyadni, összetöpörödni. V. ö. cag.
börülmek = összetöpörödni.
Jo^jjj borlat vörös csíkos kelme.
v-j boz szürke, fehéres. V. ö. cag. boz = szürke, bor kréta,
kréta színű.
Jűo but láb. V. ö. keleti-tör. i~«..s put láb.
tíS^^s bölek, bulak = ajándék. V. ö. keleti-tör. bolamak aján
dékozni.
.U*J bojao (cag. bojag) — szín, festék.
^oübfcj bojgamak zavarodni, felkavarodni. V. ö. cag. bolgá
rnak— magy. bolygatni (rühren, bewegen, aufrühren).
(^O^LJ^J bojlamak hosszában haladni, átmérni (boj hoszszúság).
O J Ü bet, bit arcz, arczvonás, ábrázat; cag. bet u. a.
J,^j bil ezen évi, mai, a bu-jil (ezen év összevonása.)
CÍJLSJO pecet = magy. pecsét, az orosz ne^aTb-ból.
^ L ^ o picén széna, tkp. a levágott; esetleg: sarló, kasza
(a levágó), a mint a 45. vers első sorából kitűnik.
&k^*j poéta posta, az orosz no'iTa-ból.
jCcs*jo tepremek remegni, reszketni. V. ö. oszm. teprenmek
sietni, titremek reszketni.
svíó" tereze ablak (a persa ^cs2ovt> derice kis ajtó, kis nyílás).
*j* és Jj tani íz, édesség (arab Ájáo taam étel).
j u j ' tőben, tűben alant, lent, a töb alsó rész, tő (töv) szóból
és az ^.f en adverbialis ragból. V. ö. oszm. kojun alant, lent, ebből:
^yJs le, lenn és .jf an határozói rag.
<^li'bó' tubetej sapka, a tűbe (cag. töpe, oszm. tepe) «domb,

375

SZÓGYŰJTEMÉNY.

magaslat, fenn, fő» szóból és a tej befödni, érinteni, rátenni igé
ből; így tehát tkp. «fejtakaró».
Üjjjí tűnne éjjel, tün-de helyett.
JLuMJ' tüslü hasonló; oka tüslü paszományhoz hasonló.
(juj* tűs kebel, mell; tüsni tüske tikürmek keblet kebelre szo
rítani, fektetni.
a+jjj' töjme gomb. V. ö. cag. tükme, oszm. döjme gomb.
.JLJÓ' tiren mély. V. ö. cag. térin, oszm. derin mély.
}L&. ,jar barát, barátnő. V. ö. cag.jar barát.
\U». g$z szomorúság, búbánat. V. ö. magy. gyász.
(J^cla* jagmak esni. V. ö. cag. oszm. jagmak esni, továbbá
cag. agmak leesni.
^Uüls* %ankaj = szerető, kedves. (Lásd az 1. vers x) jegy
zetét.)
^»jLs. ganmak égni. V. ö. cag. oszm. janmak égni.
«U> sav ellenség, háború. V. ö. cag. jagi, jav ellenség,
háború.
íjtaa* sirak (oszm. cag. jirak) messze, távol.
ié\y=>. olv. <£\\j2> jürek szív.
(J^Wc.k&. lásd ^jjöys*^. szót.

tí^lft=* $ifek selyem. V. ö. cag. jipek, oszm. ipek.
• vfvLás.. gafarak levél, lomb. V. ö. oszm. japrak.
JCfAA^- sitmek elérni, elérni, eljutni; cag. jitmek.
.cLsötjjijö. girancaj = poroszkáló, helyesebben
ls\iw&.
Qeren^aj, a cerenmek sietni, gyors lenni igétől.
J&JLAÖ* gilis sörény. V. ö. bszm. jeli sörény.
luLfrjya* gimis gyümölcs. V. ö. oszm. jimis, magy. gyimics,
gpümőcs.
jCéjys^ gimek elfogyasztani, megenni.
jGs^L^ cecek virág.
(j*l=* cas haj. V. ö. kaz. cac, oszm. sac, alt. cas haj.
jC»áaólafc cencmek összehúzni, összevonni.
.L.^. cabar és Jy.2*. cavar = szürke.
^ U a . ceten sövény, kerítés. V. ö. lxs>. boríték, ruha.
jCojdlís. celtremek csörgedezni; celtereb akgan cesme csörge
dezve folyó forrás.
,v.jJl».2!». cimildik, cumulduk fátyol, szúnyogháló; oszm.
cibinlik fátyol, szúnyogháló, a cibin légy, szúnyog (csipő) szótól.
25*
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dLc^Lj»=k éöplemek húzni, hurczolni, rángatni; c'óbleb sokulm ak annyira felhúzva, hogy egy része a földre esik.
i^K^ksys^. coklamak = bojttal ellátni, bojtozni. V. ö. J M O
és J A sok, cok csoport, halom, köteg, éokar gyülekezet.
jCJI^j.^. cökelmek összetörni, ledőlni, összerogyni. V. ö. oszm.
céhnek leesni.
iXJvx=». ciremek, ciramak csinálni, rendezni, gyűjteni.
,vL>í ^VAÖ. cin-ajak chinai vagy porczellán-csésze.
&23öU.i> duranica zsindely, az orosz apámmá szóból.
JCM-IS.^ dürlünmek, devrilinmek hömpölyögni, v. ö. oszm.
devrilmek forogni, fordulni.
^ . i } dos = barát, társ, a persa dóst. V. ö. cuv. dos kebelbarát.
JC+.ÁJ.\ zevlenmek dicsekedni, kérkedni.
yMj sür festék, kenőcs.
^LJJ-W süjem mérték, egy rőfnek negyed része, tkp. a nagy
mutató ujj, melytől a mérték megnevezése kölcsönöztetett.
•LÍALŐ sarsav a nők köpenyege, fátyol. V. ö. oszm. carsav
lepedő, a persa ujLóvL^-ból.
susi vagy susu ez itt, imez, a mutató névmás megket
íSAy&
tőzése, mint a gyakoribb használatú os-bu (emez) és os-ol (amaz)nál is látható.
jjLo sabir, lásd a Xxs> szót!
^^J^JLO sapmak űzni, sietve menni, futni. V. ö. capmak űzni,
csapni, becsapni, bevágni.
\J^jeJi\^o sakirmak kiáltani, énekelni. V. ö. oszm. caghmak
kiáltani.
J L s sal szürke, fehéres. V. ö. cag: cal. sal kaska olyan ló,
melynek homlokán fehér csillag van.
XÍÜLO salka hátgerincz, az oroszban cuima-val van fordítva.
sf.U-o samavar thea-főző kazán, az orosz caMOBapt szóból.
—LÁ.JÓLO sandugac fülemile.
•Lo sav (öszm. sag, saa) egészséges, ép.
savat tinta, tkp. írószer, az arab e A j , oszm. devit.
JLo sulu szép, kedves, szerető.
—ytsyo sorguc = pécsétviasz.

JŰJLŰ

(j^-wj-o susun = szomjúság. V. ö. magy. szomj, oszm.
susuz— szomjas, susamak = szomjazni,

\y»yo
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j y ű sok suk bojt, rojt, lobogó, bóbita, kócsag; tkp. valami,
a mi bedugatott, rátűzetett, sok = bedugni, beleszúrni igetőből.
(Jj^fjJjiLrfő solkuldamak reszketni, remegni, iszonyodni.
yiyű diminutiv képzővel ^ U y L o sulukaj szép, kedves,
szerető.
5.J«-o solou lehelet, lélekzet; v. ö. oszmanli suliig.
JLb tal cserje, bokor. V. ö. cag. tal fa, fatörzs; oszm. dal ág.
^Jiiyh tolkun hullámzani. V. ö. cag. tolkum hullám, hab.
,«Ul-fe talmak elfáradni.
^j^olb tammak csepegni; a cag. és oszm.-ban csak frequentativ képzővel használtatik: tam-la-mak.
.Lb tan hegy. V. ö. cag. éb', oszm. clt> = hegy.
u£ 5 lb tous=hang, nesz. V. ö. cag. ji*Lb a lépés viszhangja.
.JLl^b tobulgi, tobulga és LAJ-JIÍ tabuiga = egy vékony, alacsony es vörös héjü fa-nem, melyből a ruthének nyilat csinálnak.
Babér szerint Ferghanaban tenyészik, de előfordul Oroszországban
is tavolosnik (Spierstrauch) név alatt. (Budagov I, 328.)
^ j J b tat, tot szeplő, folt. V. ö. cag. tut bogyó, eper.
.jlwcJo tomran hasábfa. V. ö. tomruk tuskó, czölöp, melyhez
a foglyot kötik.
•XLi fülgii bojt, rojt, az orosz #o;ii>ra-ból.
JJ^OUÖNU' kartamak öregedni, gyengülni. V. ö. oszm. kart,
cag. kari, magy. koros.
(jjt'^M* kagunmak vergődni, körülcsapdosni.
• j J Ű kalun nagy. V. ö. oszm. kálin vastag.
^OLJ kajin nyírfa.
(jLiJLi' kalgan, kilgan tollnemü haj ka a pusztán.
Jfjys karai fegyerzet, tkp. fölszerelés a karainak elintézni,
fölállítani igéből. V. ö. a «fegyver» szót «A magyarok eredete ez.
munkám 316. lapján.
cLoys kusak (cag. oszm. él&>**) öl (sinus), átölelés; tkp. mé
lyedés, fekvőhely a ^Jé koj = mély szóból, s ezen értelemben a
kojun — kebel és kursak belső, a belek, szóval rokon.
^íLJyaJs kosulmak egyesülni, összejönni (cag. kosalmak).
mXk*j> kijgac = hasonló.
<Ő%?^ kékük = kakuk.
\*LS'kebik hasonló, mint. V. ö. uig. keb kép; oszm. ^ i " g i b i
hasonló, -képpen.
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dLojUcf kiitermek (az egyszerű j C + j j ^ — üC*-^ kütmek alak
ban is használatos) várni, figyelni, őrizni. V. ö. kütmek őrizni,
védeni.
CÍ>^5" kelet szoba, kamra, az orosz IÍJICTL szóból.
L^ib«5" köbelek pille, lepke, oszm. kelebek.
viLej(^»5^ kökermek ragyogni, virágzani, tkp. zöld v. kék lenni.
JCJfe' külki — tréfa, gúny. V. ö. klílgü nevetés, kaczaj.
(jC+JUü^ kitelmek, ketelmek = levágott, letörött, azaz hiá
nyos lenni, hiányozni. V. ö. éag. késel beteg.
K^Ju^S" kicke tuskó, czölöp, az orosz tiettb szóval való for
dítás szerint. V. ö. oszm. kütük tuskó, dorong.
nHyfjf kirte, kerté sövény, kerítés. V. ö. magy. kert.
jCo^ÜJu.5^ kejkellemek fürtökbe fonni, tekergetni (JJu^"
hajfürt).
(iLsLo me&ük = muSik, orosz paraszt.
JJÖLO matur szép, kedves, szerető. Matur a kezdő labiális
elváltozásával batur bátor, hős szóból eredt. V. ö. erre vonatkozó
lag ^ S Í U ^ cecen hős és szép, jó ; továbbá a német Kari, Kerl és
angol girl szavakat.
jüC^uyo micke hordó, az orosz öo'iKa-tól.
•UCSJOO meckeö Moszkva.
x&saJ nicke vékony, finom, gyönge. V. ö. cag. inicke, oszm.
in$e vékony, az ini (kicsiny) szóból és a aXs* eke (magy. -cska,
-cske) diminutiv képzővel.
cCó nijek hova. V. ö. oszm. nije, cag. nige.
(^Ue haj hol, hogyan? cag. kaj.
I^J^ÁAJ jablnmak epekedni, soványodni, gyengülni, a jab,
ab a = gyenge, hiábavaló, szótól.
au*ó'b jatsa hölgymenyét (?).
lJj.*isfvL} jaratmak készíteni. V. ö. oszm. jaratmak teremteni.
ij^vb\jazamak, jazmak =s készíteni, csinálni. V. ö. csig.jasamak == u. a.
(Jj.4J«JL> v. jCéjJL jalunmak v. jelűmnek magán segíteni,
magát támogatni, lásd J b .
(J$.x>^lbb janalamak fellángolni, fellobogni; & fan igetőből
és a frequentativ $ la, le képzőből.
J b jal segítség, szolgálat, támogatás, könnyítés. V. ö. jal,
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kirg. iái lehelet, föllélekzés, enyhület, nyugalom, uig. jül, jülek
segítség.
(jjjelüJb jalkamak szomorkodni, aggódni.
. j J Ű L jalkun láng. V. ö. oszm. jalin láng, továbbá janghi tűz.
( J $ ^ - J jarlamak járni, menni, járkálni. V. ö. magy. járni.
viLo^Láo jeslemek meghámozni, lenyúzni, megtisztítani. V. ö.
magy. nyesni és cag. JC.M£O == megnyitni, feloldozni.
ti^ta jiilek bogyó; jerjüleki földi eper. V. ö. oszm.
IS^LK^
éilek földi eper, szamócza.
JL> jili langy, meleg. V. ö. oszm. ilingak langy (.Jbf és jjja*
diminutivum), továbbá magy. dél, s végre oszm. Juuf ^JL> deli
kanli = ifjú, szószerint: hevesvérű.
&^.L) jwcaca vagy javaca kenyér. V. ö. azerb. lavas kenyér*
)35*á jürüv járás, menet. V. ö. uig. j'úrük járat.
ijíw» juzak fészek.
ilűü j(/efc selyem; csLg.jipek, oszm. ipek.
ívLolíjj jokahnak elveszni, odalenni. V. ö. oszm. , v L J J 1V5J
= tönkre menni.
^jc^3yj juklamak aludni, szenderegni; cag. (^jjo^jf^j,! ujuka nik.
(VUJvo%í jumulmak behatolni, benyomulni, a jum = (magy.
nyom) nyomni, szorítani, igétől.
ÍJM-}«J jojmak elveszíteni, elpusztítani, tönkre tenni. V. ö.
uig. jukmak feláldozni, cag. jokmak megsemmisíteni.
VÁMBÉRY Á R M I N .

Utójegyzet.
A fent közölt baskír dalok szövegében szóközepén gyakra r - t
találunk, a hol i-val való írást várnánk. Erre nézve megjegyzem,
hogy az eredeti szöveg egy illiteratus baskír katona munkája lévén,
általában nem következetes az írásmódban. A £. helyett álló r - t
azonban mégis meghagyhatni véltem, mivel a kazáni és a baskír
e két betű közt nem ismer külömbséget; pl. ^is. ali-t ghali-nak s
^ j i t ajib-ot ghaib-riük ejtik. — Még megjegyzem, hogy a fentebbiek
ben a a. betűt 5-vel írtam át, a Nyelvt. Közlemények transscriptiója szerint (nem i-vel, mint eddigi dolgozataimban).
V.Á.

ZŰRJÉN NYELVMUTATVÁNYOK.
Á Nyelvtudományi Közlemények XV. kötetében (407—4611.) Budenz József közölt mutatványokat a zűrjén nyelvből. A zürjénség hét táj szólása közül kettővel ismerkedhetünk meg a megje
lent szövegek alapján: a vicegdaivsbl és a sisolai\o\. A többi dialectusok közül még csak a permiből és az izsmaiból bírunk hozzáférhető
mutatványokat. A permi nyelvre fő forrásunk Rogov Miklósnak
orosz nyelven írt grammatikája (OHLITT> rpaMMaTHKii nepMWHKaro
iiSMKa. CocTaB.ieHHhiH HnKOJiaeM'L POFOBHMT,), B ehhez járul még
a Wiedemann kiadta Popov-féle Máté-fordítás; az izsmaira pedig
Castrénnak latinul írt nyelvtana (Elementa grammatices Syrjaenae). Rogov grammatikájához függelékül huszonnyolcz, a Castrén
munkájához pedig tizenhat lapnyi szöveg van mellékelve.
Különösen becsesek és érdekesek nyelvészeti szempontból a
Rogov szövegei, mert legnagyobb részük e r e d e t i és a népnyelvet
tárja elénk. A nép életéből vett külömböző tárgyú beszélgetések
váltakoznak ezekben találós mesékkel, közmondásokkal, dalokkal;
mesét azonban csak egyet kapunk, egy állatmesét. A fordított szö
vegek közt találjuk a Hiszekegyet, a Miatyánkot, a Tízparancsola
tot és Máté evangéliumának néhány fejezetét. Az izsmai nyelvből
egyedüli prózai mutatvány a szintén Máté evangéliumából vett
IV—VII. fejezetnek a nyelvtanhoz csatolt fordítása. Castrén gyűj
tött azonkívül nászdalokat is. Hagyatékából csak nem rég, 1878-ban,
adta ki őket finn és német fordítással ellátva Aminoff finn nyelvész
(1, ismertetésüket Budenztől NyK. XV. 153—157.1.).
A következőkben a Rogov permi és a Castrén grammatikájabeli izsmai szövegeket közöljük majd, hogy a nálunk eddig megje
lent egyéb nyelvjárásbelieket velük kiegészítsük. Végül nem tartót-
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tam fölöslegesnek a Wiedemann zűrjén szótárában elszórt és a
sisolai nyelvjárást föltüntető mintegy hetven közmondásnak köz
lését sem. A sisolai nyelvjárásról úgyis nagyon kevés az eredeti
szövegünk, mindössze is az a két mese, melyet Budenz Szavvajitov
nyelvtanából közölt.
III.

Permi-zűrjén

szövegek.

A) Eredeti szövegek.
a) sornitömjes, b e s z é l g e t é s e k .
Kitce tavun vetvin í hová mentél ma ? vörö az erdőbe. —
mijva vagy milja (e helyett: mijla) miért ? pesva fáért. — ivin
ja tijan pesis? messze-e a ti fátok? versta kik voas két versztnyire lesz.
nivka, kitce vetvin leány, hová mentél ? me vetvi vörö mu-jagödva az erdőbe mentem (földi) eperért. — ivin ja tijan jagödis
messze-e a ti epretek? ne ivin, kerösnvtas veccan, sötön i em nem
messze, a hegy alá leszállsz, ott (is) van. tije unaön öktivvai
jagödsö í ti sokat (tkp. sokkal) szedtek epret ? öktivvam vedra kujmön szedünk három vödörrel. — vuzavvat iöí eladjátok-e? kör
vuzavvam iö mikor adjuk-el?
kitce tö munan ? hová mész te ? gortö muna haza (a házba)
megyek. — tö kitis te honnan [való vagy] ?posadis a faluból (való).
munam gostitni megyünk vendégségbe (szó szerint: vendégül
lenni). — kitce? hová? menő muzik kőris vina juni engemet egy
ember (paraszt e.) hívott bort (pálinkát) inni. — kin í ki ? mijan
zö derevnaié. me kösji voktni vun sörnas a mi falunkból. ígértem
jönni délben (szó sz.: nap közepén). — tijan tavo éuis artmis ?
nálatok az idén gabona termett ? tavo mijan tirmas az idén nálunk
elég lesz. — úojiéjes una ? evők sokan "vannak] ? abu, kuim mórt
tol'ko, a kuim mortvö una ja. sojan kova ? nem, három ember csak,
és három embernek sok eledel kell-e ? — tö kinimgod srokas ovin t
te hány évig éltél a szerződött szolgálatban ? daskuim god tizen
három évig. — kiőem vövis ovanis ? bur-ja í milyen volt az élet ?
jó-e? bur jó. —- una ja boúvin godis ponda? sokat kaptál-e az
esztendőért (t. i. bért)? eca, tolko kuimdas sai keveset, csak harmincz rubelt. — tó kitce vetvin ? hová mentél ? ne kitce og sehová
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sem [én]. — kig ne kitce í hogyan sehová sem ? soj ordö sunisva
vetvi a nőtestvérhez czérnáért mentem. — tijan kin gösjes ? nála
tok kik a vendégek ? ne kin abu senki sincs. — kig tönö kiöni ?
mij nimit? hogyan hínak tégedet? mi a neved? — kin tőit vistavis : von munis ugavni ? ki mondta neked, [hogy] a bátya (v. öcs)
elment dolgozni? acim töda magam tudom. — abu kovöm vikavni,
medbi sija ez vögas nem szükség mondani, hogy ő meg ne hara
gudjék. — mun, vaj bed', hódija karta-vvin suvavö menj, hozd a
botot, mely a szénapajtában áll. — vövis jor vivőt cetcevtöm, da
kok cegöm a ló a keritésen át ugrott, és lábát törte.
vonöj ! kerkuit kiesem ; kör pondan vilsö kérni! barátom ! a
házad bedőlt (összeesett); mikor fogsz újat csinálni? -— tön mij
utfavin? tegnap mit dolgoztál? me vim kiskavi gu pickö én havat
vittem a gödörbe. — tijan tirmö vimis arö'j ? nálatok elég-e a hó
őszig ? oz tirmi nem elég.
kin eta pas'sö vuris 1 ki varrta ezt a bundát? kíéem-kö tödtöm
mórt valamely ismeretlen ember. — kii sija ? Honnan [való] ő ?
kis-kö ivis valahonnan messziről. — sija komién tödö ? ő zürjénűl
tud ? oz töd nem tud (vagy csak: oz nem), a tö tödan í és te
tudsz Íme og én nem. — nivka! vistav rocen leányka; mondd
oroszul, og ku£ rocen vistavni nem tudom (tkp. értem, yMluo)
oroszul mondani.
aja! munam téri kijni, vais pö cinöm atyá(m)! megyünk
halat fogni, a víz ugyanis apadt. — munam vugraéni megyünk
horgászni. — kin-kö raz kokavö? valamelyik talán beleakad
{anbeissen, iuieBaTb); mel'nica uvtas jokis bura kokavö a malom
alatt a sügér jól beleakad.
öj tö mórt! mencim vöv en ja agiv ? hej, te ember! az én
lovamat nem láttad-e ? me eg agiv. a tö mencim en ja agiv ? én
nem láttam. Hát te az enyémet nem láttad-e ? eg nem (én).
tö osjezös agivvin ja ? te a medvéket láttad-e ? agivvi
láttam. — tö kicem visanön öni sogavin ? milyen betegséggel
betegeskedtél (xBopa.iT>) most (v. mostanában) ? — töjat zonitjes ne
skovain ja vevötceni ? suöni, kika vevötceni a te fiaid nem az iskolában tanulnak-e ? mondják, ketten tanulnak. — vezaj! töjat vonjezös kitce- kö munisö u$avni tö ? keresztapám! a te testvéreid
valahová elmentek dolgozni ? munisö Pozvaö kvat' vövön pes kiskavni elmentek Pozsvába hat lóval fát vinni. — a tö möjmu u$avin
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Po£vaas ? hát te tavai Pozsvában dolgoztál ? ugavi: me töv Ind pes
kiskavi, da sön i votsö vesti dolgoztam: én egész télen (szó sz.:
egész telet) fát vittem és evvel az adót is megváltottam, öni munam
bora vövjezön Poivtw u$avni most megyünk ismét a lovakkal Pozsvába dolgozni, munam; mij-kö agam ja, og'ó ja u$sö megyünk;
találunk-e, nem-e valami dolgot (szó sz. valamit találunk-e, nem-e
dolgot), atfam fö kitce-kö csak találunk valahol. •— vövvös tijan una
ja lovatok sok [van]-e (szó sz.: ló nálatok sok-e) ? mt vöv négy ló.
— buröé t jók? kij zö de hogyan (de mennyire).
vezaj! töjat emös mosjes f keresztapám neked vannak méheid ?
emös, kuim curka vannak, három erdei kas (őopTi>). —- töjat zonit,
ködija vodja vvas vetvis, tosa ni a te fiad, a ki a csónakon ment,
szakálas már. •— öntaj vövis zik kilön-kö, öni abu az imént zaj
volt valahol, most nincs."— vafin ja ajkit manis i cbza ja voktas t
régen elment-e atyád és nemsokára (hamar) megjön-e 1 — menő
vitcis, cöc munam cakjavni engemet várj meg, együtt megyünk
gombászni. — tijan maslenicanas isvaseni zö? nálatok farsangutó
jával csak szánkáznak? isvaseni szánkáznak. — doröm dodjes
emös í kovácsolt (vasalt) szánkák vannak ? emös vannak. — tavo
röravin zö fiz idén vadásztál-e ? vöravi vadásztam. — kinim tuvan
vijin ? hány meny étet öltél meg ? kvat' tuvan viji, da kik ruc hat
meny étet öltem meg és két rókát. — bidössö una ja bostin ni
ponda t mindössze sokat kaptál-e értük ? mij zö me bosti ? •—
bidössö daskik cevkovoj. ugyan mit kaptam? —mindössze tizenkét
ezüstrubelt. — mij-kö tavo vetvötni unasö oz tuj, ponsö oz vebti.
me urjes ökmisdas viji, da lik vestanön seti valami sokat az idén
járni (vadászni) nem lehet, a kutyát nem birja meg (a h ó ; tkp.
nem emeli). Én eveteket kilenczvenet lőttem, és két tizkopékjával
adtam (darabját). — tö on töd, ki5 mie vaZin pisnajessö sivcim ? te
nem tudod, hogyan daloltunk mi azelőtt dalokat? me og, — a
kig 1 nem, — de hogyan ? — poroj bosvim i kik vestanön ni ponda
hébekorba kaptunk két tizkopékjával is értük.
Kora sem, l e á n y k é r é s .
saön ne sadisni, vaön ne kojasni ! me vokti bur kivon koraéni.
voas oz vo bur devo ? korommal magát be nem kormositani vízzel
magát le nem föcskendezni! jöttem jó szóval leánykérni. Lesz-[e]
nem lesz-[e] a jó dolog? — kinös tö voktin korasni? kit jöttél te
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megkérni ? Vénéit niv, bicém nevestaös a te leányodat, a jó meny
asszonyt. — kicem menam nevesta f tom esso; mie og setö tavo
micsoda menyasszonyom [van] ? fiatal még; nem adjuk az
idén. — mij £ö! dtimajt z"ö setni. ugyan mit [beszéltek] ? csak
szánd el magadat odadni. og setö tavo ; sívón pasköm abu, zipunis
ahu, kozinjes abu nem adjuk ez idén; neki ruhája sincs, hálókabátja nincs, ajándékai (menyasszonyi hozománya) nincsenek. —
milja £ö on set 1 £önik bicém, mesta bicém, su-úanis em, setni
tűje ; éönik ujavis, ibjes emös, vi$jes emös, vövjés emös, mösjes emös
ugyan mért nem adod ? a vőlegény jó, a hely jó, rozskenyér van,
oda lehet adni; a vőlegény dolgos, földek (t. i. földjei) vannak,
rétek vannak, lovak vannak, tehenek vannak. — nemön setni tavo.
mun jenköt, sósa nem i vovvlni; mödivais kossi semmikép sem
[lehet] az idén adni. Menj istennel, ezenkívül semmit is [kell
hozzánk] ellátogatni; máshonnan keress. — menam niv bidtöm
ne tö ponda, da i ne töjat kerku serti; eta borin, eta kivon envovvi, a braga juni vovvi az én leányom nem a te számodra nevel
tetett, és nem is a te házadhoz való; ez után ezen szóval ne jöjj,
hanem házisört (öpara) inni jöjj.

mij vonöj! kicem óni ovanis mit barátom! milyen mostaná
ban az élet ? ovan tűje: semjais una abu, nanis em, vövjes emös,
ötik kivon bidös em az élet megjárja (elég j ó ) : család sok nincs,
kenyér van, lovak vannak, egy szóval minden van. — muzik kör-kö
menő juvavis: kitce tö zonka munan? •— a me sivÖ suvi: Pesnigortö
kotorta vihetni, kijpondisösujjini
mu£ikös vijisegy ember valamikor
engemet kérdezett: hová mész te, fiú ? — én pedig neki mondtam:
Pesnigortba szaladok megnézni, hogyan fogják megbüntetni
(elverni) az emberölőt. — me muni vövva, menam köbiva canavöm,
ugavni nemön vois ón mentem lóért, az én kanczám megcsikózott,
dolgozni semmivel sem lehetett (szó sz.: d. semmivel lett). -—
menim puktöm kirpic kiskavni, a telega abu, kiskavni nemön nekem
el van rendelve téglát vinni (meg van parancsolva, hogy téglát.
vigyek), de szekér nincs, mivel vinni. — mie óni södötvim vil'muvis
una mirjes, óni mijan voas vuzavni nija, kin boétas mi mostanában
kaptunk az új földből (irtásból) sok tuskót, most nekünk [szüksé
ges] lesz azokat eladni, [ha] ki venni fogja. — me vöv assim goi t
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patnikié mimda koséi, agini eg vermi, a menam vöv Jum'ó munöm
vaé gortö én a magam lovát a harasztosban mennyit kerestem
s meg nem bírtam találni; pedig az én lovam Jumba ment a régi,
házba.
menő acimös bora istöni gospodsköj pes keravni, a munni og
möd engemet magamat megint küldenek az urasági fát vágni, de
menni nem szándékozom. — mij pondam kérni: nan biris, sojni
nem vois, ogesön nekin oz vérit mit fogunk tenni: a kenyér elfo
gyott, úgy lett hogy semmit sem ehetünk (ennünk semmi sem
maradt), kölcsön senki sem ád (tkp. hisz). — me öni t'agajtcim
prikassikköt dengais: me ponda komi sivis ugjez; sija menim
viétavis: tonit denga meviú oz mim én most pörösködtem a keres •
kedősegéddel a pénz végett: én kezdem kérni tőle a tartozást; ő
nekem felelte: neked pénz tőlem nem jár. — mimikám vaz gortö,
panitaéi me i$it osköt menvém (mikor mentem) a régi házba,
találkoztam egy nagy medvével. •— mijan derevnais kicem í§it
öni vois a mi falunk milyen nagy lett most. — podanit tijan
munisö va dorö mijan karta böröt a ti marháitok mentek a folyó
hoz udvarunk mögött el. — öti kukán kol'cis va doras mijan
kukanköt egy borjú [ott] maradt a folyó (víz) partján a mi
borjúnkkal.
vonó menam, ködija vaun som vidsö ez tödvi, Öni, mun kö
beréanas pondis vuzasni az én testvérem, a ki régen (azelőtt) a
pénz számítását nem ismerte (tudta), most, alig hinnéd (tkp. menj
csak!) mindenfélével kezdett kereskedni. — sötcin mujes köt' i ne
f/irisa, a mij köjan, síj artmas, kig vit mu vvin ott a földek habár
nem is nagyok (roppantok), de a mit vetsz, úgy megterem, mint
az új-földön (irtáson). — kij ne mamö da aje meköt ovisö, me sötcin
Éö bora muni bi óvni tö ha az anyám és az atyám nem élnének
(laknának) velem, én megint ugyanoda mennék lakni. — va&in me,
ki$ vonököt ovi, vuzasvi siön, mödiön, a ki$ jansötci vonóköt, capki
vuzaéein i óvni tö pondi veknitZika, govZika azelőtt én, a mint
testvéremmel éltem, kereskedtem ezzel, mással, de a mint elvál
tam testvéremtől (tkp. testvéremmel), abba hagytam (szó sz.:
eldobtam) a kereskedést és hát élni kezdtem szűkebben, szegé
nyebben. — önija godjezö i i'iansö menim ez pondi tirmini gödié
godö, nóba da sója a mostani években kenyér sem kezdett nekem
elég lenni egyik évről a másikra (tkp. évből évbe); veszek (bevá-
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sárlok) és eszem. — me vazin ovi sötcin, kitön óni rocjes vil!mujezso
kerömas én azelőtt ugyan ott éltem (laktam), a hol most az oro
szok új [szántó-] földeket csináltak.
mamöj ! vaj menim tavim ébcköm ernös anyám ! adj (tkp. hozz,
v. tégy elém) nekem ma fehér (tiszta) inget, mij me tőnit séta, nem
da mit adjak én neked, hiszen semmi [sincs]. — tavim otiris mődötéemas, basöka vetvötni, a menim nem i pastavni ma az emberek föl
készültek [kicsipték magukat], szépen járnak, nekem pedig wincs
mit fölölteni. — og ni vermi tijanös paétőtni nem bírlak már titeket
ruházni. — on ni vermi paétötni, sig en bi setav nivsó zönik sajas nem
birsz már ruházni, úgy nem adtad volna a leányt férjhez (vőlegény
hez). —da ed'tijanpondanepöristini fógortin. me tönit mimda bajti :
götras, to götras, tó on, götras, sig acit tödan: kig pastasan, sig i
pastas de hiszen, miattatok csak nem lehet [őt] megvénheszteni itthon. En neked mennyit mondtam: házasodjál, te háza
sodjál ; te nem házasodol meg, így magad tudod: a mint öltözöl,
úgy öltözzél is. — kivzi mama! mij £ö götrasan, kig önisan nem
ni vovö sojni, i maslenicasö nemön kiskini, a götrasin bi sig són
mimda kovsis viis i ceriis, — óni ne kinvö voktni göstitni, nem oz
kov, amim kig'-kö ovam halljad anyá(m)! ugyan minek házasodni
v. házasodnék az ember (tkp. házasodol), mikor mostantól fogva
semmi sincs már enni [való] és a farsangutóját nincs mivel eltölteni (tkp. húzni, kihúzni); de ha házasodnám (tkp. házasodnál, =
házasodnék az ember), úgy akkor mennyi vaj és hal kellene, —
most senkinek sem [lehet] jönni vendégeskedni (senki sem jöhet
v.), semmi sem kell, mi magunk valahogyan megélünk.
vonöj, kivan vonöj ! möjmu otiris sov pö kiskavömas Gvazovö,
igítpÖ harisig em ; sovsö pö kiskas, sötciúpö vuzavas, da sogdi bostas
dontöma, da tatce vajas bob komijas vuzavni da kopejka kopejka vivő
pudsaiías voas barátom, hallod barátom! tavai az emberek sót
vittek Glazovba, ugyanis nagy hasznuk van ; a sót ugyanis elviszi
(elszállítja) az ember, ott eladja és búzát vesz olcsón, és ide hozza
a vad (balga) permi népnek eladni és kópék kópékra lesz pudjától.
me vun tir jör kéri, bidös eg vermi kérni, kör muni górtö, me
seréari zö ibö vövjes pirisó i su sojisö. módi vunö asvanas og munis
kózjain su pesvini, agis vövjes bidös su éojemas ; sija me vvö vögasis,
gortö voktis menő mödis vartvini. me eg setéi vartvini. sija sök munis
norasni me vvö zemskaó, prikassik dinö. prikassik istis meva sotni-
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kös. me vokti zemskaö, menő f}o§ő vodtötiso, pondisö sitan vösjíni
satjezön. vosjisö menő, vegisö gortő, őöktisö tavun £ö jör jörjini én
egész nap kerítést csináltam, az egészet nem bírtam megcsinálni.
Mikor haza mentem, utánam a szántóföldre lovak mentek be és
ették a gabonát (vetést). Más nap reggel korán a gazda ment a
vetést megnézni, látta, a lovak minden gabonát megettek; ő rám
megharagudott, haza jött, engemet el akart verni. Én nem hagy
tam magamat verni. 0 ekkor elment panaszkodni rám a folnagyi
hivatalba, a bíróhoz. A biró elküldte értem a kapitányt. En men
tem a folnagyi hivatalba, engemet a padlóra lefektettek, elkezdték
az alfelet verni vesszőkkel. Megvertek engemet, eleresztettek haza,
megparancsolták, hogy még ma csináljam meg kerítést (tkp. a
kerítést bekeríteni).
von menőim meZa sajet ickis, me vögasi si vvö, pondi vartvini
síje. sija pánit pikötÖn me vvö, vackis jur kuéa, jur podkötis virög*
sök me vacki síje beden kokjes kuéa, sija pondis cotni, ez pondi
vermini menő vartvini. me koli setce sije, muni zemskaö virötf
podk'őtöm jursö mitcavni, si vvö norasni. sija me serö £Ö vokiis
zemskaö i vistavis : me£a neuna icki ne me, a strösnöj; eta ponda ez
kov (voö) sivö tiskaéni, sija menőim ickis mödik mestain i me eg
vartvi sije. mirsköj naőel'nikjes bidös kivzisö, kiknannimös vinitisö i
őöktisö mijanvö tujvin vit vunön ujavni. a testvérem az én
határomon át (h. belül) kaszált, én megharagudtam rá, elkezdtem
őt ütni. 0 ellen[em] egy támasztófával rám [jött], fejen által ütött
(tkp. fej hosszat), a fejemet megvágta vérig. Ekkor ütöttem őt egy
bottal a lábain végig, ő elkezdett sántítani, már nem bírt engemet
verni. En őt ott hagytam, elmentem a folnagyi hivatalba (zemszkába) a véresre (tkp. vérig) vert fejet megmutatni, rája panasz
kodni. 0 utánam jött a zemszkába és mondta: a határt egy kissé
(nem sokat) lekaszáltam nem én, hanem a napszámos; azért nem
kellett neki verekedni, ő nálam kaszált másik helyen és én nem
vertem meg őt. A községi elöljárók mindent meghallgattak, mind
a kettőnket vádoltak [bűnösnek találtak] és parancsolták nekünk
az úton öt napig dolgozni ( h o g y . . . . dolgozzunk).
mie möjmu vetvim tűje JJsotaö ; Kama vvin pánit södisö rocjes
kikdas vövön, a mie daskökjamis vövÖn; nija i mie vövim sökit
dodjezön; nija oz kezö, mie og kezö; nija kutőiseni tiskaéni, a vövisö
neunaÖs, mie unaztkös; kutőisni tő kutőisisö, a sibörin oz tödö ki£
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mezdiéni, mie nivön i vevötöv-kerim: mi tavai mentünk az útra
Uszoljába; a Kámán szemközt kerültek (jöttek, találkoztak) oro
szok húsz lovon (lóval), mi pedig tizennyolcz lovon; ők és mi
voltunk nehéz szánokkal; ők nem térnek ki, mi nem térünk ki»
ők elkezdtek (hozzáfogtak) verekedni, de nem sokan voltak, mi
többen; elkezdeni elkezdtek, de azután nem tudtak hogyan meg
szabadulni, mi meg is tanítottuk őket (tkp. nekik tanítást
tettünk).
me vaéin vina ötpir kéri vogin, górt dinéan kik versta voas ;
vigeta rocjes voktöni kaim vövön. mij voas kérni ? a mie vövim kuim
mórt. mie kuimnannim pisáim ne ivö, da i suvtim, vigetam : mij
rocjes póndasö kérni? voktisö, ötmödörö kotrasisö, kotrasisö,
mjanös ez a$e ; mie bidös vigetam. vot öksisö bidönnis bavagan
dinas, pondisö rázni; razisö, truba kiskiso, puksisö dodjezö, da i
pondisö munni. mie voktim, da kutcisim mirdjini, nija oz setö ; ötik
menő i vackis, me kij sivö pel bokas vacki, sija i usis ; mödik vorot
berdam kutcisis, me sivö morosas seti, sija bora gac pöris; sibörin
mie pissim, a nija munisö: én hajdan (egykor) bort (pálinkát)
csináltam egyszer az árokban, a háztól két versztnyi (re) lesz; né
zek : oroszok jönnek három lóval. Mi lesz tenni [való] ? mi pedig
voltunk három ember. Mi hárman szaladtunk nem messzire, aztán
megálltunk, nézzük: mit fognak az oroszok csinálni? Jöttek, (ideoda) szaladgáltak, minket nem láttak: mi mindent látunk. íme
összegyűltek mindnyájan a bódéhoz, elkezdték szétbontani; szét
bontották a kályhacsövet, kiczipelték, ráültek a szánokra, és el
akartak menni. Mi jöttünk, akartuk erővel elvenni, [de] ők nem
adják; egyik engemet meg is ütött, én a mint neki fül(e) mellé
ütöttem, ő el is esett; a másik galléromnál fogott meg, én neki
mellébe adtam, ő meg hátra esett; azután mi elfutottunk, ők
pedig elmentek.
b) Vistavö
m (k a s k i), mese.
Kör-kö tövnas ruc köinköt kerkujes kerömas : rucvöii kerku
vövömjiié, a köinvön piáé. tuvis vois : rucvön kerku sivis, ruc kerkutög vois. munö ruc kőin ordó i kevmise sivö: akuminej, tö menam
jutinej, en kinmöt tö menő, veg dinat óvni. kőin vejas ruces. ruc
ne dira ovas, gusavni köinvis bersasö pondas. kőin vögaéas, ruces
vasótas kerkuiú. munas ruc kőin dinié, petas i$it tuj vivő i vantötcas
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kuvömön. sija tujet rocmórt sipora ceri dod'en munöm • bostas roc
ruces, puktas miskas dod' vivő, a ruccö sija i kovö vövi. ruc' önsö
rocois kosavas, ceri vegas, acis cetcevtas, i kaztiv kicem vovvis. roc
nem oz töd, munö da munö ogvan. ruc', vegem ceri őktas, kőin ordö
voktas i suvö: «nö köininej, vej menő öni dinat óvni, me tönö cerien
verda.» — kőin vegas bora ruces i pondas juvavni : «kis sija ceri
bostöm? ruc suvö: «me bö£nam jukmösis vugravi. munam, suvö,
me tönö vevöta kig bözön ceri kijeni. munas kőin rucköt ceri bözön
kijni. riórucinej, kőin suvö, vistav iö kig mij kérni í vöt böMö jnkmösas, da sinnöstö kun, pukav en vörötci, vitcis kör kokistas, tő i
kiskist böztö. vötis kőin böésö jukmösö; vitcise kör kokistas. sipora
bÖzis kinmö da kinmö. kőin pukavis, pukavis, oz koktst. mödis kőin
kiskini bözsö: böiis kinmöm jukmös berdas. kőin sinnössö ostis,
ötörö mödörö ga?javis, ruces pondis kitsavni, cirzrni, ne kin abu t a
ruc' va fin ni kőin ordin gor vivas pukavó, köinös seravö. kőin nu
sötön pessini, burazik cirzini; sija cirzömvö vöravis voktis, köinös
jukmös dinas vijis, kucik kulis, a jajsö ruccö kolis.
Valamikor télen a róka a farkassal házat épitettek (tkp.
csináltak): a róka háza jégből volt, a farkasé meg fából. Tavasz
lett: a róka háza elolvadt, a róka ház nélkül maradt (tkp. lett).
Megy a róka a farkashoz és könyörög neki: «Komám, kedvesem,
ne hagyj engemet fázni (tkp. ne fázass), hagyj nálad lakni». A farkas
beereszti a rókát. A róka nem sokáig tartózkodik (lakik), a farkas
tól mindenféléket kezd lopni. A farkas megharagszik, a rókát
kihajtja a házból. Elmegy a róka a farkastól, kimegy az ország
útra (tkp. nagy útra) és holtnak tetteti magát. Azon úton akkor
egy orosz ember ment halteherrel; veszi az orosz a rókát, hátra
teszi a teherre, a rókának meg ez kellett volt. A róka az orosznak
ponyváját (nojiori.) széttépi, a halat kiereszti (kiszórja), maga
leugrik, s emlékezzél milyen volt ( = eltűnt). Az orosz semmit sem
tud, megy és megy előre. A róka a kiszórt halat összeszedi, a
farkashoz megy (jön) és mondja : «no komám, eressz most enge
met hozzád lakni, én tégedet hallal etetlek» (jól tartlak). A farkas
ismét beereszti a rókát és elkezdi kérdezni: «honnan vette ő a
halat?» A róka mondja: «én farkammal a jéglékből horgásztam.
Menjünk, mondja, [majd] megtanítlak tégedet, hogyan [kell" a
farkkal halat fogni.» Megy a farkas a rókával farkkal halat fogni.
«No, rokácskám, mondja a farkas, mondd meg hát, hogyan és mit
NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XVII.
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kell csinálni?') «Mártsd a farkadat a lékbe, a szemedet meg csukd
be, ülj, ne mozdulj, várd el, ha beleakad (pedzi, t. i. a hal), te is
húzd ki a farkadat*). Belemártotta a farkas a farkát a lékbe: várja,
mikor akad bele. Ekkor (ez alatt) a farka mindig jobban befagy
(szó sz.: fagy és fagy). A farkas ült, ült, nem akad bele. A farkas
ki akarta a farkát húzni: a fark odafagyott a lékhez. A farkas a
szemét kinyitotta, ide-oda nézett, a rókát kezdte hivni, [nyöszö
rögve] odakiáltani, senki sincs ! A róka azonban már régen [ott] ül
a farkasnál a kemenczén, a farkast kineveti. A farkas hát itt [kez
dett] vergődni, jobban vonitani: vonitására jött egy vadász, a far
kast a lék mellett megölte, a bőrét lehúzta, a húsát pedig a róká
nak hagyta.
c) Kaskijes i tödavömjes, Rejtvények és megfejtések (tkp.
megismerések).
1) kaz misö vim use? —piz poznavöm: a hosszú hegyfokba
hó esik ? — liszt-szitálás.
2) gögrösavigvö jen zerö ? —irös sisjavöm a kerek rétre az
isten esőt ereszt ? — a vékony sörnek leszűrése.
3) 505 uvin os vápa f palló alatt medve talp ? — go?~vis
kemenczesöprő (pemét).
4) gor vlvin zirömas baba pukavö, sitanas kötöcik mártom í a
kemenczén taknyos asszony ül, az alfelébe macskakölyköt dugott.
— sömös sütőteknyő.
5) 305 uvin va kukán palló alatt nedves borjú? — kos
merítő edény.
6) i oj i vun, i oj i vun porié mórt jaj krösitö éjjel és nappal,
éjjel és nappal egy öreg ember húst darabol ? — sartas sotce
fenyőforgács (fáklya, jiyqHHa) ég.
7) vöröbej kotörtö, virön sitavö f veréb fut, vérrel ürül —
sartas sotce fenyőforgács ég.
8) rassö munas, gortö vihető, rassas uvtas, uvtas — gortö manas;
munikas — i~assö vigetö, gort'ó voktas, vabic uvtö vodas ? az erdőbe
megy, haza néz; az erdőben ugat, ugat — haza megy; menve —
az erdőbe néz, haza jön, a pad alá fekszik ? — cer fejsze.
9) vörö munö — gortö vihető, gortö voktö — vörö vigetö
erdőbe megy: haza néz, haza j ö n : erdőbe néz ? pester kos sajin
nyirfakéregkosár (necTept) hát mögött.
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10) vör sörin pettöm Makar kitsase erdő közepén fületlen M.
hívogat (kiabál) ? — cerön keraseni fejszével vágnak.
11) kirnis gacön v'ebze f egy holló hanyatt (háton) röpül. —
cugunin va puö vas lábasban víz forr.
12) vövis gönitö — dod'oS suvavö ? a ló gyorsan megy (romrn>),
a szánka rúdja áll? — sor patak.
13) 305111 cetcavö kös Matu a pallón ugrál száraz Mátyás?
— ros söprű.
14) i oj i vun vetvöni vse sija kutöni ? éjjel és nappal mennek
(járnak), egyre őt fogják? — kört cukit vaskompó v. horog (szó
sz.: vas görbület).
15) görd mös söd mös nivö ? vörös tehén fekete tehenet
nyalja? — gor vontise a kályha fűlik.
16) 303 dórin os kuvak t a palló mellett medve ököl (kacsó).
— sovdoz sótartó.
17) göna osse, kus cepöstce ? szőrös megnyílik, meztelen
belemegy (beletolódik) — tepis keztyü.
18) stena kuza remén nnéavöm2 a fal hosszában szíj nyúlt
ki — nic moh.
19) zapvot raéan, töcan, töcan, on vermi töcni kerítést szét
bontasz, összerakod, összerakod, nem bírod összerakni. — sartas
sutavöm hasogatott fenyőforgács.
20) ötöras sura, kerkuas surtöm az utczán (kint) szarvas, a
szobában szarvatlan. — petes szöglet.
21) tövnas inka, goZumnas nivka ? télen öreg asszony, nyáron
leány. — mir tuskó.
22) vija vodka, da gosa vodka ? vajas ladik és zsiros ladik?
— sondi i tövis nap és hold.
23) poz tir jörtöm kurög cocköm ? bezárva egész fészek fehér
tyúk (tkp. egész f. zárva, tyúk fehér) ? — pinjes a fogak.
24) úot soja-vona ötik guö kugaseni négy testvér (tkp. sororfrater) egy gödörbe hugyoznak ? — mös vistöni tehenet fejnek.
25) not soja-vona ötik cisjanön vevtjisemas ?> négy testvér egy
kendővel takarództak ? — pizan asztal.
26) kik soja-vona ötik jiön jiasemas? két testvér egy övvel
öveződtek ? — majegjes jörö karók a kerítésben.
27) mij kerkuin basök? mi szép a szobában? —jen a szent
kép (o6pa3T>, tkp. isten).
26*
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28) mij on vermi ösötni mit nem bírsz fölakasztani? —
kol'k a tojást.
29. stena berdö mij on vermi puktini ? a falhoz mit nem
bírsz állítani ? — tuj az utat.
d) Kivjetjes, közmondások.
1. <Yo£a munan — matinZik voan; áagönzik munan — iuinzik
voan gyorsan mész: közelebb leszel; lassabban mész: tovább
leszel.
2. ivözik puktan : matöiik boétan messzebb teszed : közelebb
veszed.
3. kör li use, sök i Has mikor a fa-lé kicsöpög, tkp. esik,
akkor csapold is meg.
4. tok mortvö kanén sinmas on cetcevt rossz embernek macskául nem ugorsz a szemébe.
5. nebita ol'savö, da corita űzni puhán terít ki (t. i. ágyaz,
veti ágyát), de keményen (kell) alunni (alszik az ember).
6. pöris pon oz uvt tirtöm pu vivő vén kutya nem ugat üres
fára.
7. pineva pu on vesköt, tok mortös on vevőt görbe fát nem
egyenesítesz ki, rossz embert nem oktatsz.
8. arnas ib kuza vetvötni — pirogon verdni ; tuvisnas ib kuéa
munni — stagön vartvini ősszel a szántóföldön járni — (annyi
mint) pástétommal táplálni; tavasszal a szántóföldön járni —
duronggal verni.
9. köinjesköt óvni, kőin moz unjavni farkasokkal élni, farkas
módra ordítani.
10. ceri kossö — kitön pidö&ik, a mórt kossö — kitön burzik a
hal keresi — a hol mélyebb, az ember meg keresi — a hol jobb.
11. lukasán mösvö jen sur oz set öklelős tehénnek isten
szarvat nem ád.
12. beregitömsö i jen berigitö a megóvóttat (megőrzöttet,
megkíméltet) az isten is megóvja (megőrzi).
13. kik os ötik bervogin oz ovse két medve egy barlangban
meg nem él.
14. cigjavisvön nan töd vivas az éhezőnek emlékezetében van
a kenyér.
15. pöt cigjavises oz veéört a jóllakott az éhezőt nem érti.
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e) sivömjes, dalok.
Lul'u kiset,
Örina cel'ad'f
vabic gögör bidvahi
l'ok otir pakavöni,
gögorhi i bidvaöri
é'ód tatárjes suvavöni,
mica niv setöni.
povöni boétini.
ajinej, tó ajinej,
veZti tö menő !
nivinej, tö nivinej,
mij vivő me vezta ?
ajinej, tö ajinej,
bur merinit vivő.
nivinej, tö nivinej,
si dona acit abu.

Lutu kiset,1)
Irén gyermek!
A pad körűi mindenütt
Eossz emberek ülnek,
Köröskörűi és mindenütt
fekete tatárok állnak.
Szép leányt eladnak.
Félnek megvenni.
Atyácskám, te atyácskám,
szabadíts meg, (válts ki) te engemet!
Leánykám, te leánykám,
mire (mivel) váltsalak ki ?
Atyácskám, te atyácskám,
jó lovadra (— ért).
Leánykám, te leánykám,
annyit magad nem érsz (ő értékű
nem vagy).

Maminej, tö maminej,
vezti tö menő !
nivinej, tö nivinej,
mij vivő me vezta f
maminej, tö maminej,
bur mösit vivő.
nivinej, tö nivinej,
si dona acit abu

Anyácskám, te anyácskám,
válts ki te engemet!
Leánykám, leánykám,
mire váltsalak én ki ?
Anyácskám, te anyácskám,
jó tehenedre (-ért).
Leánykám, te leánykám,
annyit magad nem érsz.

Voninej, tö voninej,
vezti tö menő !
sojinej, tö sojinej,
mij vivő me ve2ta í
voninej, tö voninej,
bur canit vivő.

Batyácskám, bátyácskám,
válts ki engemet!
Hugocskám, hugocskám,
mire (miért) váltsalak ki ?
Bátyácskám, bátyácskám,
a jó csikódra (-ért).

Altató szók, oroszul; kisel amúgy bizonyos «kását» jelent.
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sojinej, tö sojinej,
si dona acit abu.

Hugocskám, hugocskárn,
annyit magad nem érsz.

Kenakinej, tö kenakinej,
vczti tö menő !
ajnivinej, iö ajnivinej,
mij vivő me veit a
'!
Kenakinej, tö kenakinej,
bur kozinit vivő.
ajnivinej, tö ajnivinej,
sí dona acit abu.

Sógorasszony, te sógorasszony,
válts ki te engemet!
Angyocskám, te ángyocskám,
mire (miért) váltsalak ki?
Sógorasszony, te sógorasszony
jó ajándékodra(-ért), (hozományod
ért.)
Angyocskám, te ángyocskám,
annyit magad nem érsz.

Maminej, maminej,
kinömö vise.
tiivinej, nivinej,
vabic doras vod.
maminej, maminej,
kinömö vise.
nivinej, nivinej,
govbec doras vod.

Anyácskám, anyácskám,
a hasam fáj.
Leánykám, leánykám,
a pad szélére feküdjél.
Anyácskám, anyácskám,
a hasam fáj.
Leánykám, leánykám,
a kuczkóhoz feküdjél.

Gorviv doras vod.
povat' doras vod.
köz golisö íoj.
pozum golisö soj,
HÍV golisö soj.
ponot jagödsö soj.
vabic doras vod.

A kemenczetető szélére feküdjél.
A hálópadló szélére feküdjél.
Vörös fenyő tobzát egyél,
fáklyafenyő tobzát egyél.
Szibériai fenyő tobzát egyél.
Gyalogfenyő bogyóját egyél.
A pad szélére feküdjél.

Aje da mamö oz l'ubitö,
soje da vonö oz raditö !

Atyám és anyám nem szeretnek,
nőtestvérem és bátyám nem gon
dolnak velem!
Veszek, veszek én tarisznyát,

bosta, me bösta kotomockasö,
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bosta, me bosta bed'oksö ,muna, me muna
kué tuj kuza ;
vokta, me vokta
éöd vör sörö.
kossá, me kossá
med ceskit vuzsö,
kossá, me kossá
med vapit közsö;
puksa, me puksa
med vapit köz uvtas.
kiska, me kiska
sukar torok.
ötörö vigeta,
mödörÖ vigeta :
nje da mamö göröni,
soje da vonó pinavöni.
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veszek, veszek én botot,
megyek, megyek én
a hosszú útoji el;
jövök, jövök én
sötét erdő közepébe.
Fölkeresem, megkeresem én
a legédesebb gyökeret,
fölkeresem, megkeresem én
a legágasabb fenyőfát ;
leülök, leülök én
a legágasabb fenyőfa alá.
Kihúzok, kihúzok én
szárazkenyér darabkát.
Egyfelé nézek,
másik felé nézek:
atyám és anyám szántanak,
nőtestvérem és bátyám boronálnak.

4.

Jurinej vise,
éövöminej tözdö !'
mij ponda vise ?
•acim me t'óda,
a cím ve zárta ;
abu síje, abu menam ga£a,
sövöm burmbtiésö!
ajinej da maminej vegetö,
menő koröni dada ordö.
mil'a me muna dada ordö ?
a muna, me muna gaéa ordö.
sija menő kűrit vaönjuktavas,
ceskit nanen verdas.
jnvasa, at gusasa, da sig

Fejecském fáj,
szivecském szomorkodik.
Miért fáj ?
En magam tudom,
magam értem:
nincs ő, nincs a kedvesem,
a szív-vigasztaló.
Atyácskám és anyácskám eressze
tek el,
engemet hívnak a nagybátyához.
Miért menjek én a nagybátyához?
De megyek, de megyek a kedveshez.
0 engemet pálinkával itat,
édes kenyérrel etet.
Elkéredzem vagy ellopódzom, és
ú

göétita gazaö ordin.

gy
vendégül leszek kedvesemnél.
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Peganukasö kuta,
jörsö gögör gögörta,
OkvX ordö pír a,
sornita da baita,
Ökul'es böböta,
ötórás petköta,
I'apköta da zmiiista ;
kerkuas pirista,
pjatajeznam jömdöta,
ötöras petista,
sut'nevta da goröta,
gortö, gortö munista.
peganukasö kuta,
jörsö gögör gögörta.

A tarkát (tarka lovat) fogom,
a kerítést megkerülöm,
Akulinához bemegyek,
beszélgetek és csevegek,
Akulinát megcsalom,
ki (az utczára) vezetem,
szorítom és megnyomom;
a szobába beszaladok,
sarkaimmal megakadok,
gyorsan kimegyek,
füt3rülök és kiáltok,
haza, haza megyek.
A tarkát fogom,
a kerítést megkerülöm.

Ruztista da vovísta,
ceskitsö juvista,
cetcevta da jöktista,
kerkuas pirista,
bragasö juvista,
pisnasö sicista,
Okul'sö böböta.

Nyögök és sóhajtok
az édeset kiiszom,
fölugrom és tánczolok,
a szobába bemegyek,
a gyönge sört kiiszom,
a nótát eldalolom,
Akulinát megcsalom.
7.

Dudöj, dudöj,
mij vivő tossö vuzavin 1
kosa vivő vezi.
mij vivő kosasÖ 1
— turun ickini.
mij vivő turunsöl
— mös verdni.
mij vivő mossó ?
— zoti bidtini.
mij vivő zonsö ?
— pes keravni.
mij vivő pesso 1

Galambom, galambom (?) t
miért adtad el szakálodat ?
Kaszáért cseréltem.
Minek (mire) a kasza ?
Füvet kaszálni.
Minek a fű ?
Tehenet etetni.
Minek a tehén *?
Fiút fölnevelni.
Minek a fiú ?
Fát vágni.
Minek a fa?

R0G0V : PERMI SZÖVEGEK.

— gor vontini.
mij vivő gorsö vontini f
— nan pözavni da síd punt.
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Kályhát fűteni.
Minek a kályhát fűteni'?
Kenyeret sütni és levest főzni.
8.

Boböj, boböj,
kitce, kitce vetvin 2
vetvi, me vetvi
guö me vetvi.
mij sojin, juin $
— vija tapos éoji.
menhn kolin ja?
— tönit koli.
kitce puktin 1
— poc ponas pukti.
poc ponas abu.
— sód pon sojem.
kitön sód ponis ?
— su-jog vivő vodöm.
kitön su-jogis ?
•— bien sotcem.
kitön Mis ?
— vaön kusöm.
kitön vais ?
— sera öska juöm.
kitön sera öskais ?
— vud vivő munöm.
kitön vudis ?
— sir pirötöm.
kitön siris ?
— nalkö södöm.
kitön uallkis ?
—• tok cerön kerasem.
kitön tok ceris ?
— tok zudön tamsem.

hová, hová mentél ?
Mentem, én mentem,
pinczébe mentem,
Mit ettél, ittál ?
Vajas süteményt ettem.
Nekem hagytál-e ?
Neked hagytam.
Hová tetted ?
A pózna végére tettem.
A pózna végén nincs.
Egy fekete kutya megette.
Hol a fekete kutya ?
A polyvára (gabona szemétre) fe
küdt.
Hol a polyva ?
A tűzzel elégett.
Hol a tűz ?
A vízzel elaludt.
Hol a víz ?
Egy tarka bika megitta.
Hol a tarka bika ?
A rétre (legelőre) ment.
Hol a legelő ?
Egy egér keresztül fúrta.
Hol az egér?
Csapdába esett (jutott).
Hol a csapda ?
GonoBz fejszével szétvágatott.
Hol a gonosz fejsze?
Gonosz köszörűkövön megtompult-

*) bob Wied. «lepke», de üogov «3aan,T», nyúl».
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kitöri tok zudis ?
— bana gor vivő capkisem.
kitön bana gor vivis f .
— bana bien sotcem.
kitön bana biis!
— bana vaön kusöm.
kitön bana vais ?
— jen öskajuöm.
kitön jen öskais !
— jen ordÖ kajem.

Hol a gonosz köszörűkő ?
Fürdő kemenczére vettetett.
Hol a fürdő kemencze teteje ?
Fürdő tűzzel elégett.
Hol a fürdő tűz ?
Fürdő vízzel elaludt.
Hol a fürdő víz ?
Isten bikája megitta.
Hol az isten bikája?
Istenhez fölszállt.

Varis kaga vajé,
tupka babitce,
kacajog ciskö,
didi jog capkö,
kir ősin piskötö,
4ir bi vartö.

Karvaly gyermeket visz,
bagoly bábálkodik,
szarka szemetet söpör,
galamb szemetet dob,
fekete harkály kiváj,
egér tüzet üt (csihol).

B) Fordított textusok.
Veritöm pirtömjesvön (a kereszteltek hite, keresztyén hitvallás).
Verita, mij em ötik Jen aj, bidös vigis, ködija keröm jenvevtsö
i musö i bidös tidavömsö i tidavtömsö.
2) i ötik gospod Isns Kristös, jen zon, ötik artmöm, ködija
•ajvis em cuzöm o$Zlk bid vek, jugit jugitis, veskit, jen veskit jenvis,
ködija cuSöm, abu keröm, ötkod' ajisköt i siön bidös voöm :
3) mijanponda mortjezös i mijanös spasitöm ponda, sija vet-cem jenvevtis i jajmötcem veSa vovvis i Marja nivvis i mortön voöm.
4) raspinajtöm 2ö mijan ponda Pontsa Pivat dimi i mucitcem i gebsem.
5) i vovzem kujmöt vunö gi£öm kuza.
6) i kajem jenvevt vivő i pukavö veskitva dórin ajis berdin.
7) i bora voktöm oskömön suditni vovjajezÖs i kuvömjezös, sivön
^aritömvö oz vo ponsö.
8) i (verita) ve£a vovö, gospodes, vovjajezön kerises, ködija
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<ijvis petavö, ködivö ajkÖt i zonköt ötmoz jurbitöni, i osköni i ködija
suöm prorokjesnas.
9) ötik vezaö, soborvön i apostovvön rtckuö.
10) vistava ötik pirtcem kolem grekjes ponda.
11) vitcisa vovzem kuvömjezös.
12) i övöm mödik vekis. Amin.
Kevmöm gospod'vö (Az úr imádsága).
Aje mijan, ködija em jenvevt vivin ! med svetitcas tönat nimit ;
med voas tönat saritomit; med voas tönat volait i mu vivin, kig jen
vevt vivin; nan mijan kovám set mijanvö tavun kezö • i kot mijanvö
u^jesnimsö, Jcig i mie kolam asvam ujjezajesvö; i en nuöt mijanös
ivötöm vivő, a vif} mijanös umölis. tönat em saritöm,, i vin, i osköm
vek keéö. Amin.
Das cöktöm Jenvis (Az isten tíz parancsolata).
1) Me em gospocl Jen tönat; med oz voö tonit működ jenjes me
kin$a (vagy: mesa).
2) en ker asvit botban i bid ötkod', kiőem
em jenvevt vivin i mu vivin, kicem em vajezin i mu uvin,
med en jurbit nivö i en kevmi nivö. S) en kaztiv tönat gospoa"
Jenvis nimsö ves. 4) en vunöt suböt vunsÖ i svetit síje; kvat
vun ugav, i ker bidös tönat kerömjestö, a sizimöt vun sotcisem
tönat gospod jen ponda. 5) vidji ajtö i mamtö; bur tönit med voas i
kuzinima voan mu vivin. 6) en vi. 7) en gulajt (en vi§ mogaös). 8)
<m gusas. 9) en vistav ves möd vivő. 10) en möd drugvié götirsö, en
möd matisvis kerkusö, ne u$avis mortsö, ne ugavis inkasÖ, ne völasÖ,
ne öéolsö, ne bid podasö, ne bid mij em mödi mortvis.
Vistavöm Isus Kristös jivis Matvejvis (Elbeszélés Jézus Krisz
tusról Mátétól).
Glava I. (Első fejezet).
(18) cuzöm éö Isus Kristösvön sig vövi: cunkicavöm borin mamis sivön Marjam Ösipköt, o$zik kitcej nija ez pondö ötvain óvni,
kaéavöm, mij sivön kinömas em veSavovsan. (19) Ösip zö, sivön ajka,
bur vövi i ez möd kazmötni sije, mödis jansötcini siköt gasen. (20)
kör sija etija dumajtöm, sö angev gospodáön kazmötcem sivö vötön
i suöm : Osipöj, Dávid pijanöj '. en pov bostni Marjasö, töncit intő ;
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c ültömön sivön em veza vovsan. (21) cuztas zö zonös i nimöu suan
sije Isus; sija spasitas acis otiros nije grekjezis. (22) etija zö bidös
voöm, med voas, mij vistavöm gospod prorokjezön, ködija baitö : (23)
etíja niv kinömas pondas i ciiitas zonös isetöni sivÖnim Emmanuiv,
mij tödse: mijanköt jen. (24) onsan sajmitön, Ösip kerom, ki$ cöktöm sivö gospod'vön angev i acis insö bostoni. (25) i ez töd síje, kig
med-börin sija eagtöm acis med-oia zonsö,i sija nini setöm sivö Isus.
Glava II. (II. fejezet).

(1) Kör zö Isusis ctizöm Judejasa, Vipleemas, Iröd sar vunjes
dirni, söki voktömas Jerusalimas asivsan tödisjes i stiöni: (2) kitön
vil'-cuzöm Judejasa saris í mie agivim sivön kögivsö asivvas i voktö
mas jurbitni sivö. (3) eiija kivtönis, Iröd sar povzem i bidös Jerusalimis siköt. (é) % cukörtönis bidönnissö med-oga popjezös i vevötisjezÖs otiris, javavöm nivié: kitön kovö cuzni Kristösvö ? (5) nija
vistavömas sivö : Judejasa Vipleemas; prorokisÖn gifóma si$. (6)
i tö Vipleem, Judavön muis, nemön ne ueetéik i$it karissa (gorödiss'a), Judinissa ; tois petas nuötis, ködija spasitas menőim otirös,
Izrail'es. (7) söki Irödis, gusen kortönis tödisjezös, juvavvöm nivié
kör voas kögivsö. (8) i istitöúis nije Vipleemas, vistavöm : munö i
bicemzika juvase kagajivis, i kör agat sije, juvörtö inenim, medbi i
me muni jurbitni sivö. (9) nija kivzitönis sares, munömas: i etija
kögivis, ködija nija agivömas asivvas, munöm ni o$in ; ki$ med-börin
voöm i suvtöm setce, kitön kagais vövöm. (10) agitönis zö suvtöm
kögivsö, nija öijen gazötcemas med-i^it ga£ön. (11) pirömas kerkuas, agemas kagasö mamisköt sivön, Marjaköt i nstönis jurbitömas
sivö; i ostönis assinis bnrjessö, vajemas sivö kozinjessö : zovoto, vadán i smirnasö. (12) i onjivtöt bostönis cöktöm ne bergötcini Irödis
ordö, mödik tujen munömas asvas gortö.
Glava X.

(1) I kortönis (Isus) acis daskik vevötcises, setöm nivö vlassö
kul'pijanjes vivas, medbi vasötni nije, i veskötni bid viéansö i bid
vermitömsö. (2) daskik zö apostovvön nimjes emös söcemös: medoga Simon, ködija suse Petir, i Andrej sivön von, Jakov Zevedejvön
i Iván von sivön. (3) Pilip i Povom, Poma i Matvej vot-Öktis ,•
Jakom Alpejvön i Levvej, ködija suse Padej. (4) Simon Kananitis i
Juda Iskariotis, ködija sije i vuzavöm. (5) nije daskiksÖ Isusis istÖni
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i cöktöm nivö, baitikas: pirttöm józ ordö ed mun'ó i Samarijasa
gorodas edpirö. (6) a mun'ó sogavan batajes dinö, Izrail' kerkuas.
(7) i kitce voktatö, vistavö, suömön: matin sarsvo jenvevtas. (8)
sogavisjezös veékötö, kirc-visiéjezös v'óset'ó, kuvömjezöz vovzetö, kul'jezös vasötö, ves bostömas, veé i setavö.
Glava XVII.
(1) Kvat' vun cuvavöm Isusis bostöm asköttis Petirsö i Jakövsö
i Ivansö sivön vonsö i kajetöm vivin kerös jivö ötikjezös. (2) i
vezsöm ni ogin: i jugdöm sivön cuzömis kig sondi, a paskömjes sivön
kerömas cockömjes vitn kod. (3) i sö kazmötcemas nivö Mosejis i
Mjais, síkot sornitisjes. (4) sipöra Petiris suöm Isusisvö: gospod'ej !
bicém mijanvö taton óvni ; mödan, keram taton hűim kerku: Ötika
tönit, ötika Mosejvö i ötika Iljavö. (5) kör fó sija suvvis etija, cbza
jugit kimör vevtjem nije ; i sö si kimör uvtsan suis : etija em mijan
zon gulinej, ködiin bidsön menam bur; sije kivzö. (6) i kivtönis
vevötcisjes kimin usemas i bura povzemaé. (7) a Isus vois, ni dinö
sibötcis i suis: cetce i en povze. (8) vebtitönis éö asvas sinjes, ni ja
ne kinös ez agivö, ötik Isussa. (9) i kör veccemas nija kerössan, söki
ez cökti nivö Isus, baitikas: ne kinvö en vistavö, mij tije agivitö,
kitceg mortvis zon oz vovzi kuvömjezis.
Glava XXI.
(1) Kör (Isus i sivon vevötcisjes) sibötcemas Jerusalim dinas
i voömas Vipagiaö, Vija kerös dinas, söki Isusis kika vevötcises
istöm. (2) i nivö suöm: mun'ó ovaninö, ködija vestita tijan ogin, i
cbza agatö domavöm in ösolös i siköt ösol pijanös, pörtcavö i vajetö
me ordö. (3) i kör kin tijanvö suas mij-kö, oca vistavö, mij nija
kovöni gospodvö, i coza vegas nije. (4) sija bidös vövi, med tiras
suöm prorokön, ködija baitö: (ő) vistavö Sionis nivisvö: sö saj
tiján, voktö tö ordö ram, pukavömön tom ösol vivas, ködija cuz'öm
ugavöm in ösolsis. (6) vevötcisjes munömas i kerömas sig, kig cöktöm
nivö Isusis. (7) vajetömas in ösolsö i ösol pijansö, vevtjemáé nije
asvanis paskömjezön i sija puksem ni vivő. (8) una Sö otiris ol'savvömas assinis paskömjessö fuj vivas, a muködis vundavömas pujes
vevsis satjessö i capkavömas tuj vivas. (9) otiris zö, ködija si ogin
i si borin munömas, kicavömas i suömas: Osanna Dávid pijanvö !
bursem mums gospod'nin.ö ! Osanna vevdöras. (10) i kör piröm sija
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Jerusalimas, bidös gorodis vorzem i suöm : kin sija í (11) Otiris íö
suvvöm: sija Isusis prorokis, Galilejasa Nazaretié. (12) i piröm
Isusis jen vickuas i vasötöm bidönnissö vuzaviéjezös i nöbisjezös vickuas, i pórötöm pizanjessö veztisjesvis i koka gokjessö didi vuzavisjesvis. (13) i suvvöm nivö : giéömas viétavÖma : menam kerku kevman kerkuön susas; a tije keritö sije rözbojnikjesvis övömön. (14) i
sibötcemas si dinö vickuas sintömjes i koktömjes, i sija veskötöm
nije. (lő) kör £ö med-o^a popjes i vevötisjes agivömas cudesasö?
ködija sija keröm i kicavis pijanjessö vickuas i sornitUjessö:
Osanna Dávid pijanvó! — vögasemas. (16) i vistavömas sivö:
kivan ja, mij nija sornitöni ? Isus £ö nivö swö : si$ ! a tije ne kör raz
ed vidjivvö giíömsö : ömjezin ucet kagajesvis i moros nimasisjesvié
tö keran oskömsö ? (17) i koltönis nije, petöm gorodis Vipaniaö i
sötcin oj ciivötöm.
IV.
Az izsmai nyelvjárás.
Máté evangélioma, IV. fejezet

(notedjar.)

1) Sek Jisus nuadáma völi duyán pustinaa', iládám pomla
diaválsán. 2) i vigömistán netámin lun i nelamín voj, sibörti cigjali.
3) i vomistán si d%nöb iládis vöjpis: tekii jen pi, vöjp, med etaja
izjas loanis nanjas. 4) a sia vöjpis vocca: gizdm vilin vijjhn, oz ötik
íianpomlas lója lö x) mórt, a bidcama kilis, kodi jen vomis peta. 5)
sek bostis sije diával veza kard', sütadis sije vicko vejt vild'. 6) i
vöjpis sili: tekd jen pi, uskedci idd\- giídm vilin ved vöjpd: kucj
angeljasisli cöktdma te pomlasid (vigni tend) % ki-vilanis bostasnis
tend, med on dojd assid koktd iz bdrdd\ 7) Jisus vöjpis sili: sitfze
giSdma: in ildd assid gospod'jentd. 8) bara bostis sije diával (katis)
zej 3u$id göra mla' i petkedlis sili bid carstvdsd taces jugidlis i slava
•nilis. 9) i vöjpis sili: bidcdn taje tenid séta, jurbitankd menüm
mueg. 10) sek sili vöjpis Jisus : mun me d'inéum, satana; gizdmaved
vijjim : as gospod' jenmidii jubirt i sili ötnasli sluzit. 11) sek kolis
sije diával, i angeljas vojisnis i kucisnis sluzitni sili. •
x

) Castrén szövegében így találjuk e szót: lod, hátul a corrL
gendák közt azonban ez van: lö, csakhogy (?) alatt.
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12) Kilis Jisus, istá Joan kutáma völi, muni Galileaá\ 13) i
kolis Názáret, vojis i kucis öni morjedor Kapernaum karin, Zavulon
i Neffalim gögárin. 14. med loas Isaia proroklán vöjpdmis, kodi
vöjpd: lő) mu Zavulonlán i mu Nej) alimián, tuj kuéa Jordán sajin
Gálilea vojtirjaslán. 16) pukalis vojti7Jas pemidinin atfisnis igid
jugid; i pukalisjasli pemid kulan störanain voésis jugid nili. 17)
sekisán kucis Jisus veledni i vöjpni: pökajtce matistis ved úebesnáj
carstvd.
18) Vetligdn Galüejsküj morje dorti, agis kik vokás, Simonás,
kodi suse Petr, i Andrejas voksa silis, ti éöűgán morjeá', nia ved
völinis ceri kijisjas. 19) i vöjpis nili: me börsdne loktd i tijanta me
kara mortjasás kijisjasán. 20) nia öda kolisnis tijas i si börsdú
muninis. 21) i munám borin setis a$is mukád kik vokds, Jákás
Zevedejlis i voksa silis Joanás, as pizanis Zevedej ajkad, vocligdn
assinis tijasnisd, i kőris nije. 22) nia öda kolisnis pi£ i assinis
ajnisd, muninis si borsán. 23) i vetlis Jisus bidcdn Galilea gögár,
veládis nije cukartcemjasin i vistölis evangelie carstvális i burdddalis
bidcama visám i bidcama vermitám vojtirlis. 24) ipeti juor sipomlas
Siria kuéa i vajedlisnis si dorá' bidcdn visisjasás, kodjas visisnis
bidcdn bássán i tölissán, i kodjas kidn i kokán iz verminis vörsini i
burdüdis nije. 25) i muninis si borsán una vojtir Galileais i daskaris, Jerusalemis, Judeais i Jordán sajis.
V. Fejezet (vitád jur).
1) Vojtirjas agimistan kajis göra vilá\ i kor puksis, sek
vojisnis si dina velédcisjas silün. 2) i sia assis vom vostimistány
veládis nije, vöjpigán: 3) majbirás kusjas lolán • nilán ved vijjim
úebesnáj carstvá. 4) majbirás bördisjas; nia ved gazmasnis. 5)
majbirás ramjas • nili ved loas mu. 6) majbirás cigjalisjas is vatámjas veskid pidla; nia ved pötasnis. 7) majbirás müástajas ; nia ved
loasnis milujtámaáé. 8) majbirás söstám-sölömájas ; nia ved jenmás
a$asnis. 9) majbirás miritisjas; nia ved pijanjas jenián susasnis.
10) majbirás vötlámajas veskid pidla; nilán ved vijjim úebesnáj
carstvá. 11) majbirás ti, kor juorasnis tijanta i vötlasnis i suasnis
bid l'ok ki ti vilanid veskidtág me pomlasá. 12) rádujtce i gazedce ;•
újan ved una med nebesajasin ; si$ ved vötlisnis prorokjasás, kodjas
(völinis) vo$in tiéinnid. 13) ti vijjimás sö mulán; kor sö dubaid,
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mijjen solasas ? sessed nikicenin oz leső, ku$ sömin kistini ortsd' i
taIjöni mortjasli.
14) Ti vijjimös jagid vojthjasli: oz vermi kar gebéini göra
vilin sulalis. 15) i öztimistdn bi, oz puktinis sije vejt uld\ no bivigan
vild' i jugjalö biddnli, kodjas vijjimös kerkain. 16) sig med jugjalas
tijan jugidnid mortjas vojin, med agasnis tijanéinid bur kardmnidtd
i oskasnis ajnidtd tijanéinid, kod nebesajasin. 17) in dumajtd, mij
me voji rözeritni zakón liba prorokjasds; me ig vo rözeritni, no
tirtni. 18) veskida ved vöjpa tijan : nebesa i mu mund • nikucdm med
Jöl'a giMm zakonis oz mun sitdg, kiceg bidcdn oz tir. 19) kod kor
razeritas eta gölla zapovedjasis ötikds i velddis sig mortjasds, sia
3'ólasik susas nebesnaj carstvdin; a kod karas i velddas, sia i$id
-susas nebesnaj carstvdin.
20) Vöjpa ved me tijan; kor tijan veskidnid oz lö igidzik
kniznikjasis i farisejasis, on pird nebesnaj carstvöö'. 21) kilinnid ti,
mij vistaldma völi vazjasli : in vi; kod vias, mila has sudli. 22) a
me vöjpa tijan: bidan, kod lögald as vokis viW vesörii, mi&a loas
sudli; kod vöjpas as vokisli: ninöm mórt, miza loas i$id sudli ; kod
vöjpas: mikidtöm mórt, miza loas kuslitam bijin sotéini. 23) i si$
kor vaján assid kozin völtar voge' i sek mikid Had use, ista tenad
vok lög kutö te vilad: 24) kot seée' assid kozin völtar vogas i mun
vofáik, burás as vokidköd, sek lok i vaj kozin assid. 25) miritci
ödhjik, kodkdd lög kutan, kiceg te vijjim tuj vilin sikdd, med sia oz
set tend sudjali, a sudja med oz set tend slugali, i med oz cötnis tend
furmad'. 26) veskida vistala tenid: on pet setis, kiceg" on set med
bor pöluskatd.
27) Kilinnid, mij vistaldma vazjasli: in pretuboddjstvujt.
28) a me vistala tijan : bidan, kod vizlas jöz götir vild' lok dumadn,
l'uboddjstvujtisnin sikdd as söldmas. 29) korZe veskid sin tenad
Hadd tend, kiski sije i sibit as dínsid ; burgik ved tenid, med vosas
•ötik tor tenad, a ne acid bidcdn sibitdma loan kustdm bije\ 30) i
kor veskid ki tenad ilddd tend, kiski sije i sibit as d'insid; buráik
ved tenid, med vosas ötik tor tenad, a ne acid bidcdn sibitdma loan
kustdm bije\ 31) vistaldmaze völi : kor kod leg'as assis götir, med
setas sili juksan-giMm. 32) a me vistala tijan : bidan, kod legas
assis götir, prel'uboddjanieis öddor, sia éöktd sije preliiboddjstvujtni,
i kod legemaös bostas, prel'ubodöjstvujtá.
33) Bara ti kilinnid, mij vistaldma völi vazjasli: vesöra in
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böZitci, no kar, mijjin bözitcin gospod' vogin. 34) me&e vistala tijan:
nikug" in bözitéi, ni nébcsaán, sia ved préstől vijjim jenián. 35) ni
muán, sia vijjim kokü süán; ni Jerusalemán, sia vijjim kar igid
carilán. 36) ni in b'öéitci as jurnad, si pomla mij on vermi te ötik
jursi jegidás, liba södás karni. 37) medée tijan loas böSitcan ki:
sig, sig"; ábu, abu; mijéé viti tais, sia vijjim lukavájsán. 38) te
kilinnid, mij vistaláma völi : sin sin pidla i pin pin pidla. 39) meSe
vistala tijan: in vocaée l'okli, no kor£e vockas tenid veskid scökaá',
bergád sili i muödortá. 40) i kod muödá tékád suditéini i mirdini
tencid vilis paskám, set sili i dórám. 41) i kod tená nuádis askádis
ötik vers, mun sikád i kikás.
42) Kod: tencid kora, set, i kod muödá tencid üzdini, in ötkaZit. 43) ti kilinnid, mij vistaláma : l'ubit assid voktá i in tubit assid
vörágtá. 44) meZe vistala tijan : l'ubitá assinid vörágjasnidá, burkilalá tijantá böZitedisjasás, burás kara, kodjas oz l'ubitnis tijantá i
kejmá tijan lök karisjas i tijantá vötlisjas pidla. 45) med loannid
pijanjas as ajnidlán, kod vijjim nebesajasin, ista sia coktá as
sondiisli legni jugid lokjas vilá' i burjas vilá' i zerni veskidjas vilü' i
lokjas vilá'. 46) kor ti kucannid Hubitni tijantá l'ubitisasás, kucám
tijan vijjim vitéini med? i mitarjas ozám sijeZe karnis? 47) i kor
okalannid assinid drugjasnidá sömin, mij viti karannid ? i váritámjas ozám sijeZe karnis? 48) loáZe ti sipomla buráé, kug i aj tijan
nebesnáj vijjim bur.
VI. Fejezet (kvajtád jur).
1) Vitcise juklini assinid milástiná vojtir vogin, kor ag"enis nia
tijantá,' a muödorni tijan oz lö nikucám mintám as nebesnáj ajsánnid.
2) kor Se te juklan milástiná, in osjis asnad, kug licemárjas karánis
vojtir cukarjasin i ulicajasin, med veskü oskasnis nije vojtir; veskida
vistala tijan: nia bostisnis nin aslinis med. 3) a te sig jukli milástiná, med oz töd tenad sutga ki, mij kara veskidid. 4) med loas
milástiná tenad gusen i aj tenad, kod age gusen, mintás tenid javná.
5) i kor kejman, in lö kug licemárjas, kodjas l'ubitánis vojtir cukarjasin iulicajasin sütalámán kejmini, medagasnis nije vojtir; veskida
vistala tijan : nia bostisnis nin aslinis med. 6) a te, kor kejman, pir
as kumad i assid obás sipti, kejmi. as ajidli, kod oz tidö, i aj tenad,
kod age gusen, mintás tenid javná. 7) kejmigánZe, in viti sornitá,
kug váritámjas ; nia ved dumajtánis, istá as una sornitámnanis
NYELYTUD. KÖZLEMÉNYEK. X V H .
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loasnis kildmads, 8) in lod nikojd • tödd ved tijan aj, mijjis tijan
nuida, körte gnid. 9) a ti kejmd si$: Aje mijan, kod vijjim nebesajasin, med svjatitcas tenad nimid. 10) med voas tenad carstvdid; med
loas tenad völjaid, kug nebesain i mu vilin. 11) nannumds mijancunum vaj mijan talun keid). 12) i kot mijancunum ugjesjasnumds,
kug i mi kotalam assunum, ugjesajasnumli. 13) i in nudd mijantd
iledni, a vi$ lukavdjis. tenad ved vijjim carstvd i vin i slava vakjas
keM'. amin.
15) Kor kucannid legni mortjaslis grdyjas, legas i tijancinid
tijan nebesnaj ajnid. 15) i kor on kuce legni mortjaslis grdyjas, oz
leg" i ajnid tijan tijancinid grdyjas. 16) korié vigalannid, in lod
gaitdmds kug licemdrjas • nia ved oldnis sek sog cuzdmadé, med
agasnis vig'aldm nilis vojtir. veskidd vistala tijan : nia bostinis nin
aslinis med. 17) a te vigaligad majt assid jurta i miski assid cuZdmtd. 18) med oz petkedci mortjasli vigaldmid, no as ajidli, kod
oz tidö: i aj tenad, kod age gusen, mintás tenid javnd. 19) in cukartd aslinid mij bar mu vilin, kön gag i sim éojd i kön gusasisjas
kodjdnis i gudnis. 20) no cukartd aslinid mij bur nebesain, kön ni
gag ni sim oz éoj, i kön gusasisjas oz kodjinis i oz gunis. 21) kön
ved bur tijan, setdn loas i éöldmnid tijan.
22) Jugdddis aslid vijjim sin; i sig sinkd tenad söstdm, bidcdn aéid loan jugid. 23) korié sin tenad tok, sek bidcdn aéid
pemid loan, i sig" kor jugidis te pickad vijjim pemid, sek pemidis
kucdm nin? 24) nikod oz vermi sluZitni kik gospodinli; liba ötiksd
tubitas a muödsd oz; liba ötikis dínd' kutcisas, a muödsd kol'as. on
vermd sluíitni jenli i mamonli. 25) sipomla vistala tijan: in tö£dise as lönanid, mij tijan sojni i mij jani, i mijjen asnidd pastddni,
lolid abuam igidgik sojanis i astd pastdddmis f 26) vigedd nebesnaj
ticajas vild'; nia oz kög'nis, ni oz vundinis, ni oz cu-kartnis susegd\
i tijan nebesnaj aj verdd nije. ti abuam niis burgikds. 27) kodZe
tisinid töMdmdn vermas sodtini as bidmdmisli yöi ötik girga kuéa.
28) i paskdm pomla mij töldisannid ? vig"edd művi turinjas vild',
kug" nia bidmdnis, oz röbitnis, ni oz peckinis. 29) vöjpa me tijan :
i Solomon as bid slavanas sig iz pastaéli, kug' ötik niis. 30) korié
művi turin, kod ton bidmd, i asi sibitdma loas pace\ jen sig pastddd,
ozdmij tijantd zejgik, eca vdritisjasd !
31) In töidise, sornidn: mij mijan sojni, liba mij juni, liba
mij pastöni ? 32) bidcdn ved sije varitdmjas korsenis; tödd ved
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nebesnáj aj tijan, mij tája bidcdn tijan kold. 33) korée voggik carstvájenlis i veskid silis, i sia bidcdn setcas tijan. 34) i sig in tözdiée asja lun pomla ; asja lun acis kucas tözdisni as pomla; tirmas
bid lunli aslas tö&disem.
VII. Fej. (sizimdd jur).
1) In suditd, med on loa suditámaáé. 2) kucám sudán ved
suditannid, secámán suditasnis i tijantá ; i kucám murtásán murtalannid, secámáiiz'e murtalasnis i tijan. 3) mijéé te agán as vokid
sinmin n, a as sinéid on agi i ker. 4) kug £e te vistalan as vokidli:
vaj me bosta te sinsid ü, kor tenad aslad sinmad ker ? 5) licemár,
bos voföik as sinsid ker, i sek agán bosni as vokid sinmis ü. 6) in
setd vezads ponjasli i in siblalá aséinid dona izjas porsjas voge',
med oz tatönis nia as kokjasnams, i bergedcimistán med oz kosölinis.
7) Kord i setcas tijan; korse i agannid ; zikedce i vostasnis
tijan. 8) biddn ved, kod kord, bostas ; i kod, korée, ágas ; i zikedsisli voséas. 9) vijjimám ti kostannid secdm mórt, kod, kor püs
sildn kord silis nan, setas sili iz? 10) i kor kord ceri, setas sili zmájí
11) i si^, kor ti vijjimds lokds, kuzannid as pijannidli setöni burás,
kimin ungik bur tijan nebesndj aj setas korisjasli si ordis. 12) i sig
bidcdn, kiig" tijan kold, med karasnis tijan mortjas, sig i ti kard
nili; sün ved i vijjim zakón i prorokjas. 13) pird cigdm öbdsjasdd,
sipomla mij ota öbásjas i ota tuj nudddnis vosám vilá' i una vijjim
munisjas seti. 14) kutj ottdtn öbásjas i cigdm tuj nuddd oldmá, i eca
nije agisjas.
lő) Vitcise pörjalisprorokjasis, kodjas volasnis ti d'inanid izku
paskámán i pickin vijjimás lok köinkojdás. 16) ni karámjas sörti
tödmalannid nije ; cukartánisám lieérióg vilis vinograd, liba jön vilis
smokvajas ? 17) sig bid bur pu vajé bur votis, a lok pu vajé lok votis.
18) oz vermi bur pu vájni lok votisjas i lok pu vájni bur votisjas.
19) bid pu, kod oz vaj bur votisjas, keralánis sije i siblalánis bije\
20) i sig nije votisjas sörti tödmalannid nije.
21) Oz bid vöjpis menüm: gospod'f gospod'! piras nebesnáj
carstváá', no karié me ajelis muödámsá, kod vijjim úebesajasin. 22)
si luná' una vöjpasnis menüm : gospod'7 gospod! igám te nimnad mi
prorocestvujtd, igdm te nimnad básjasás vötlalá, igám te nimnad una
cudesajas karlá ? 23) i sek vistala nili: me nikor ig tödli tiantá;
muná me d'insum lokáé karisjas. 24) i sig bidán, kod kizas taje men27*'
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cum kijas i karas sisörti, loas sajda mortkojd, kod karis assis kerkasa
iz vild'. 25) i muni zer, i vizltisnis jujas i pöl'alisnis tojás i uskedcisnis si kerka vild', i iz us, ista puktáma völi iz vild'. 26) i bidan,
kod klzas taje mencum kijas i og kar sisörti, loas jöj mortkojd, kod
karis assis kerkasa lia vild'. 27) i muni zer i vizitisnis jujas i pölalisnis töjas i uskedéisnis si kerka vild' i us, i usem sildn völi igid.
28) kor Jisus pomjalis sia kijas, vojtir divutcisnis si veldddm vild'.
29) sia ved velddis nije' ku$ vina mórt, a abu sig, kug kniSnikjas i
farisejjas.
V.

Sziszolai nyelvjárás.
Közmondások Wiedemann zűrjén szótárából.

1. igid ban, da icet san nagy arcz, de kicsiny szép(ség).
2. barié libö varié mindent vagy semmit (szó sz.: hasznot
vagy ragadozó madarat, héját).
3. beslis kulan lun tödis mindentudó (szó sz.: az ördög halála
napját tudó).
4. pidö kö puktan, matis^ik bostan ha bele teszesz, közelebbről
veszesz.
5.dona da bicém, dontöma da umöt drága, de j ó ; olcsó, de
rossz.
6. dis da agsasan lusta [vagy ugyan], de boronálsz (XOTI.
Hejnoöo, #a CMMCH, Szavvajitov: zűrjén szótára).
7. sa-gezön oz poé kiskini füzkötéllel nem lehet húzni (azaz:
önfejűvel nem lehet okoskodni).
8. jen kö oz gimist, «sijat svjatr> on éu ha az isten nem dörög,
nem mondod: szent, szent.
9. iz iz vilö kő kőre ( = emberére akadt).
10. kik iz-ki kostin sömin ne völlini mindent megpróbálni a
világon (szó sz.: két malomkő között csak nem lenni).
11. kit jemis, seti i sunitis a hol a tű, ott a czérna is (== az
alma nem messze esik a fájától).
12. kopejka jeréitni kor-kö ke£ö sizim göröd sajö a kópékat valamikorra ( = szükség esetére) hét csomó mögé [kell] eldugni.
13. tajö menim gors vilö jiki moz sulalö szálka a szememben
(szó sz,: ez nekem a torokra szálkaként áll).
14. ifíidjur, da icet miikid nagy fej, de kicsiny ész.
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15. ömöl kajlám ömöl i silóm rossz madár [nak] rossz az
ének(e) is.
16. vog gotrasemis da vo$ cetcemis oz kajtcinis a házasodás
előtt és az ugrás előtt nem bán meg az ember.
17. juris vilö on kaj a fejnél magasabbra [tkp. a fejtől fölre]
nem emelkedel.
18. dis-lida kardi san ölöm lusta macskának jó élete [van].
19. kaéalin, kig sidtö a.éalin megjegyezted, hogyan savanyí
tottad meg káposztás levesedet.
20. igid igid kerka, da sömin kik ősin nagy nagy egy ház, de
csak két ablak.
21. vitcisis möskös os oz kosai az óvatos tehenet a medve nem
tépi szét.
22. sira-kana on kosáé egér s macska közt nincs küzdelem
(szó sz.: [mint] egér s macska nem küzdesz, nem lehet küzdeni).
23. mössö éojin, kuksö en nin Zolit a tehenet megetted, ne saj
náld most a borjut.
24. sir-kurid, da ma-jumol olömis keserves (szurok-keserű), de
mézédes az élet.
25. sin-kimis vilö on kaj a szemöldöknél fölebb nem emel
kedel (v. ö. 17).
26. kinöm pót, misku nöjttöm a has jóllakott, a hát veretlen.
27. kinómtö on pörjal a hasadat nem csalod meg.
28. kirnis kirnisli sin oz kokist holló hollónak szemét ki
nem vájja.
29. kodir li nse, seki i Has vagy li usigön i Has mikor a lé
(nyirfalé, nyirvíz) csöpög (tkp. esik), akkor csapold is meg.
30. tok józ lökön, a jen milöstön rossz emberek rosszal, de isten
jósággal (kegyelemmel).
31. olö, da lud surtö kapa-kaszakerülő (szó sz.: él, és a rétet
fingja s= tétlenül jár).
32. ötiös i rok l'ukalas egy ember nem tehet mindent (szó
sz.: egyet a kása is megdöf, öklel).
33. lukasán mösli jen sur oz set öklelős tehénnek isten nem ád
szarvat.
34. nebid kii cegöm Utó jitas, a é'orid kii bidsa Utó cegas gyen
géd szó törött csontodat majd összeilleszti, de a kemény szó min
den csontodat összetöri.
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35. nora pu on vesköd, l'ok mortos on velőd görbe fát nem egyenesítsz ki, rossz embert nem tanitasz meg [oktatsz jóra].
36. volistöm nöb oz kol'as hordókötél nélkül való teher nem
marad meg [leesik].
37. oskis poléem mórt i mirjié polö a medvétől megijedt ember
a fatuskótól is fél.
38. me abu zö pajtöm Pedör én ugyan nem vagyok rész nél
küli Péter ( = még nem vagyok utolsó ember).
39. ötik gön, da pas vagy: kot' ötik-göna, da med %ö völi pas
egyetlen szőr, de (mégis) bunda v. habár egy szőrű [is], de légyen
ám bunda.
40. va vilö bi pestini vízre tüzet gyújtani (hiábavalót cse
lekedni).
41. pon sojas kö, jona vorsas ha a kutya eszik, igen játszik.
42. bid poplön as ustav minden papnak [meg van] a maga
szabálya.
43. sar oz pöriémi, delö oz sismi a czár nem öregszik meg, a
dolog nem rothad el.
44. pöt cigjalisjas oz veÉört a jóllakott nem érti meg az
óhezőket.
45. kié,kiz pu,da jilis abu hosszú, hosszú fa, de nincs csúcsa.
46. ne bid tor zepö (v. dozö) pukti ne tégy mindent a zsebbe
(v. az edénybe) ( = nem kell mindent oly szigorúan venni).
47. ji bidös,mitcav pidös jég mindenki, mutasd a feneket ( = a
Játszat gyakran csal).
48. töl ke£ö on ol, gac pickad lim piras a szélben ne lakjál
(időzzél), nadrágodba belehatol majd a hó.
49. ne-kod ruön oz pöt gőztől (tkp. gőzzel) senki sem lakik jól.
50. rttcoskös tödo a róka ismeri a medvét.
51. en seral, pinsid jegigik on lo ne csúfolódjál, fogadnál fehé
rebb nem leszel.
52. me ted kik sin da kojmöd miikid séta én neked két szemet
és harmadikul észt adok.
53. kodir éuis loö, seki i mera ha a gabona lesz (meglesz),
íikkor a mérték is [meglesz].
54. amöstöm gór pomö surni szántóvas nélkül való ekére
nkadni.
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55. öti mös sitalö, da bidönös lakás egy tehén szarik és mind
(a többit) berondítja.
56. sebras sörti i nu^ödci a takaró szerint nyújtózkodjál is.
57. tödcas mórt ölöm sörti életéről (v. szerint) ismerik meg az
embert.
59. l'ok mortli kason sinmas on ceccist rossz embernek macs
kával nem ugrasz a szeme közé (szemébe).
60. turiös kos pu jilis vistalni a darut a száraz fáról [le]beszéllni ( = ostobaságot összebeszéllni, dicsekedni).
61. icetik> icetik ti, da gögöris lakbad1, kicsiny, kicsiny tó, de
[v. mégis] körüle fűzfa (salix cinerea).
62. as u$is on dözmi a saját munká[tól] nem boszankodol
(v. unatkozol).
63. miskö sibitan, vojö usas hátra dobod, előre esik.
64. pörispon oz ut tirtömpu vilö öreg kutya nem ugat üres fára.
65. nebida votsalö, da corida üzeni puhán ágyaz, de keményen
alszik az ember.
66. sumis bon vilö vezni szíjat hársért elcserélni.
67. vojin bid-tor piröj éjjel minden perjegyökór.
68. lok jöz voropön oz vermini kutni jenlis milösi rossz embe
rek fogantyúnál fogva nem bírják megfogni isten kegyelmét.
69. kod mórt ja vömön voskoltas részeg ember a folyó torko
latán [is keresztül] megy [veszedelem nélkül].
70. peltöm popli kikié oz zvönitni süket papnak kétszer nem
harangoznak.
71. zarön li oz ceglas a melegtől (tkp. m. által) csont nem
törik el (azaz : a meleg nem árt).
Közli:
HALÁSZ IGNÁCZ.

FELELET.
Nyelvészeti észrevételek Vámbéry Ármin A
eredete
ez. munkájára.

magyaroh

Megvallom, hogy csak némi restelkedéssel fogok oly kérdés
, megvitatásához, a melyről immár azt hittem, hogy többé nem
lehet kérdés: hogy t. i. a magyar nyelvnek mely nyelvcsoportban
találjuk közvetetlen rokonait? Tudva van, hogy erre nézve a
magyar összehasonlító nyelvtudomány már jócska idő óta tisztába
hozta és megállapította a maga feleletét, mely imígyen szól: a
magyar nyelv a nagy altaji nyelvcsalád csoportjai közül legköze
lebbről és közvetetlenűl az úgynevezett u g o r vagy (a mint még
szintén nevezik) f i n n - u g o r nyelvek csoportjához tartozik, azaz.
ezeknek hajdani egységéből (az ugor alapnyelvből) vált ki; e
mellett a közte (a magyar nyelv közt) és egyéb (nem ugor) altaji
nyelvcsoportokbeli nyelvek közt észre vehető nyelvanyagi és gram
matikai egyezések vagy a) olyanok, a melyek az altaji ősrokonságból vagy az egyes altaji csoportok öshajdani egységéből (altaji
alapnyelvből) erednek s így, bár egyikrészt a magyar nyelvben
(vagy a magyar nyelvben is) fönn vannak tartva, mégis mint egye
zések nem a külön vált magyar nyelvnek valamely más altaji cso
portbeli nyelvhez való különösebb rokonsági viszonyát bizonyítják,
hanem csak az összes ugor csoportnak (illetőleg az ugor alapnyelv
nek) a többi altaji csoportokhoz való rokonsági (egybetartozási)
viszonyának föltüntetői (ilyen pl. magy. vol-, val- «esse» = tör.
hol-, ol- «fieri, esse», mong. hol- wwerden, reif werden»; magy. él~
«vivere» = szamojédjile-, ile- «vivere»); — vagy b) olyanok, a
melyek a különvált magyar nyelvnek az illető más altaji csoport
beli nyelvekkel való történeti érintkezéséből erednek, s a mennyi
ben az illető egyező szók (esetleg grammatikai alakok) ez
utóbbiakban sajátságosan megalakúltaknak vagy ezek ősi birtoká
hoz tartozóknak bizonyulnak, a magyar nyelvanyagnak idegen
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elemek megszerzése által történt szaporodását jelzik, — s termé
szetesen a magyar nyelv és egyéb alt. csoportokbeli nyelvek közt
nem rokonsági, hanem kölcsönvételi viszonyt állapítanak meg (a
milyen a magyar nyelv és egyéb nem is altaji-féle idegen nyelvek
közt is tapasztalható). Ilyen, kölcsönvételi közösség a magyar
nyelvvel található pedig a nem-ugor altáji csoportok közül kivált a
törökségben, még pedig legeslegnagyobb részt a magyar bizonyul
kölcsönvevő félnek.
A magyar nyelv rokonsági viszonyainak ezen fölfogásához
pedig hozzájutott a magyar nyelvtudomány nem úgy hirtelen
vetetlenül, s nem a nélkül hogy több oldali körültekintéssel
magának tájékozást szerzett volna. Sőt azt lehet mondani, hogy e
fölfogáshoz csak többféle tévedező kísérleteken át, más nemű fölfo
gások átpróbálása után jutott hozzá, a melyek közül különösen
azon régibb alapnézetet emelem ki, hogy a magyar nyelv közvetetlen rokonsága az altáji nyelvcsaládban többfelé terjed s hogy jele
sen e nyelv az ugor és török nyelvek közt mintegy összekötőlánczszemnek tekintendő. Tévedéseiből végre azt a tanúságot vonta
nyelvtudományunk, hogy csak a szorosabban egybetartozó nyelvek
csoportjainak szigorú különválasztása s az egyes nyelvanyagi egye
zéseknek esetleg külömbféle eredetének számba vétele mellett
szerezhet összehasonlító nyomozásainak biztos alapot és határozott
irányt, az elérhető közelebbi és távolabbi czélok tudatos kitű
zésével.
E szerint már keletkezése és -megalakulása módjánál fogva
is lehetett a nyelvtudományunkban a magyar nyelv rokonsági
viszonyait illetőleg megállapodott fölfogást (alapnézetet, vagy ha
tetszik theoriát) biztos alapúnak tartani — olyan alapnak, a.
melyen bátorságosan tovább lehet építeni, a nélkül hogy egyéb
bajtól kellene tartani, mint a nyomozóknak egyes subjectiv gyar
lóságaitól, a melyeket pedig mindig könnyen reparálni lehetHozzá járult hogy a jelzett fölfogás (vagy ha tetszik theoria) egész
ben vagy legalább főrészében, mely a magyar nyelvnek az ugor
nyelvcsoporthoz tartozását illeti, újabb korunk legkiválóbb altájinyelvészeinek (altajistáinak) nézeteivel megegyezőnek mutatkozott.
Habár a tudományban a tekintélyek szavát nem vehetjük is föltét
lenül argumentum-számba s azon tisztelet, a melylyel nekik
szellemi munkásságukért tartozunk, soha nem zárhatja is ki a-
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nézeteik iránt gyakorlandó kritikát: mégis a jelen esetben csak
lehetett számba venni mint meg nem vetendő jóváhagyást olyan
férfiaknak lényegesen egyező véleményét is, a kik az altáji nyelv
család körében tett terjedelmes tanulmány mellett még egyéb
nyelvészeti készülettel is bőven rendelkeztek, s mind ezen fölül
semmi speciális nemzeti érzés és hagyomány szülte előítéletben
nem leiedzettek. Első áll e tekintélyek közt a nagytudományú
S c h o 11 Vilmos, egyszersmind az összes altáji nyelvek egybetartozásának első fölismerője s az altáji nyelvhasonlítás megalapítója.
0 ugyan első, e részben alapvető munkájában (1836-ból: «Versuch über die Tatarischen Sprachen») a magyar nyelvet még
alapjában török és finn-ugor meg szamojéd elemekből vegyült
nyelvnek nézi,1) de már 1849-ben («Über das Altai'sche oder
Finnisch-Tatarische Sprachengeschlecht»), látni való hogy miután
a finn-ugor nyelveket s jelesen magát a finn nyelvet behatóbban
tanulmányozta, a magyart egyenesen a c s ú d (ugor v. finn-ugor)
nyelvek sorába iktatja 2 ). — C a s t r é n M. Sándor, a híres nyel
vész utazó, kinek fáradhatatlan kutatásainak az egész altajiságnak
majdnem minden ágában sok becses nyelvanyag ismeretét köszön
jük, a magyar nyelvet és népet habozás nélkül az ugorságba
sorozza, sőt már ennek keretén belül való szorosabb helyet is jelöl
ki neki az osztják és vogul népek és nyelvek mellett. De e mellett
az altáji csoportoknak ősi azon-eredetűségét is hangsúlyozza 3 ).
v

) Idézett munka, 7. l a p o n : «Die Staramvater der Magyarén in Ungarn
waren, wie die Geschichte leise andeutet und d e r U r - K e r n i h r e r
S p r a c h e z u b e s t á t i g e n s c h e i n t , ein Gemisch von Türkén und
Hyperboreern.»
2
) «Obgleich so lange scbon von dem Mutterboden losgerissen und star
t e r lexicalischer Einwirkung einiger slavischen Spracben, des Walachischen
und zurn Theil auch des Deutschen hingegeben, hat die magyarische "Sprache
doch auf ihrem eigensten Gebiete keinen Zoli Boden geráumt. I h r e G r a mm a t i k i s t w e s e n t l i c h f i n n i s c h g e b l i e b e n ; u m aber davon
Ueberzeugung zu gewinnen, genügt es nicht, dass mari nur eine, wenn auch
•die vollkommenste Sprache des tschudischen Stammes ins Auge fasse; denn
schon das Lappische steht dem Ungarischen in mehreren grammatischen Erscheinungen náher. Noch m e h r gil't dies von den bekannteren tschudischen
Idiomen am Ural; und die übrigen Ráthsel der Grammatik wird das von
Eeguly erforschte Wogulische befriedigend lösen.»
3
) Ethnologische Vorlesungen über die altaischen Völker, 91. ós 94. 11.
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<]astrón munkáinak tudós kiadója, S c h i e f n e r A., ki ezen kivűl
a mongolsággal is sokat foglalkozott, szintígy vallja a magyar
nyelvnek ugor voltát, midőn a Castrénféle osztják nyelvtan új kia
dásában az osztják szótárt főleg zürjén-votják és magyar hasonlí
tásokkal bővítette. — B o 11 e r, ki Schott után legtöbbet foglalkozott
az összes altaji nyelvek összehasonlításával s ki főleg azon fárado
zott, hogy az ős altaji nyelvegység grammatikai rendszeréhez
összeszerezze az anyagot (a miben az időelőtti czélkitűzést kell
hibáztatnunk, valamint a sokban erőszakos és elhamarkodott
hasonlítási eljárást, a melyre őt csakis az ideje szerint túlzott
vállalkozás ragadta), — Boller, kinek, akárhogy Ítélünk nyelv
hasonlító munkálkodása eredményeiről, mégis el kell ismernünk
roppant nagy tanulmányát az altajiság körében, midőn e nyelvek
osztályairól vagy csoportjairól szól, a magyart csakis a finn nyel
vekhez fogja, a mint is első e korbeli munkája szorosan a finn
(ugor) nyelvekkel foglalkozik, a melyekhez hasonlítva a magyart
is fejtegeti 1 ). — Végűi megemlítem még A h l q v i s t o t , a finn
nyelvészt, a ki több ugor nyelv vizsgálata czéljából tett utai
iözben a törökség egy részével (jelesen a kazáni-tatárral ós a csuvassal) is megismerkedett, de azután itt helyben a magyar nyelvet
tanulván (1862), ezt mégis csak a finnséggel találta összehasonlít
hatónak 2 ).
De nem folytatom már a magyar-ugor nyelvrokonságot
•elismerő szavazatok elésorolását. Könnyű szerrel constatálhatnám,
hogy az európai nyelvész-világban, a kik csak az altaji nyelveket
s ezek közt a magyar nyelvet is ismerik, ennek hova tartozása
iránt egy véleményen vannak. Mi csodálni való, hogy a magyar
nyelvtudomány is édes megnyugvást talált az ilyen «consensus
peritorum»-ban? Hogy nem vélte csalfa káprázatnak, hanem ala
pos igazságnak azt, a mit vele egyezőleg más szellemi szemek is
láttak ? S hogy ne erősödött volna meg aiapnézetében vetett
bizalma, midőn annak leglényegesebb részét (a magyar nyelvnek
az ugor csoporthoz tartozását) megokolt helyeslő szavazattal
•elfogadta még egy olyan magyar tudós is, a kit addigian különösen
*) Boller «Die finnischen Sprachen» 1853. — «Die Pronominalafixe
•des ural-altaischen Verbums» 1858.
a
) Ahlqvist: «Om Ungerska sprakets förvancltskap med Finskan» 1863.
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a törökség terén mozgott sok évi tanulmányai inkább arra hajlí
tottak és képesítettek, hogy a magyarban azt lássa a mi a törökséggel egyező, — a kit tehát említett szavazatára csak a magyar
ugor nyelvrokonság tényeinek kifejtése bírhatott rá, úgy a mint
azt hasonlító nyelvtudományunk akkoriban végrehajtott nyomo
zásaiból kivehető volt ? Ez a férfiú nem más mint maga V á m b é r y
Ármin, a ki most a mit még nem oly nagyon régen igaznak vallott,
hiú káprázatnak hirdeti s a magyar és ugor nyelvek közvetetlen
rokonságáról való nézetet alaptalan erőszakolt theoriának akarja
bizonyítani, hogy helyébe valami mást állítson —• nem tudni iga
zán mit? — a magyar-török alaprokonságot «torzító*) ugor
elemekkel, vagy pedig a török ugor keverék nyelv rejtélyes theoriáját, mely szerint a magyar nyelv «épen úgy sorozható a finn-ugor
mint a török-tatár nyelvcsoportba)) (275 1.) vagy pedig «sem az
egyik sem a másik csoportba n e m sorozható)) (230 ].)!
Vámbéry úrnak említett szavazata a magyar-ugor rokonság
mellett az 1869. évből való s egy olyan dolgozat bevezetésében
található, mely a magyar nyelvben meglevő török elemek kimuta
tását tűzte ki föladatául («A magyar és török-tatár nyelvekbeli szó
egyezések » : Nyelvi Közlem. VIII. köt.). Maga a szavazat így
hangzik, miután előre bocsátotta, hogy a magyar nyelv, a török
szójárásokkal tett összehasonlítások után vagyis «egyoldalú tanul
mányozás)) mellett, határozottan a török szójárásokhoz tartozónak
fog 1 á t s z a n i • (NyK. VIII, 114):
«Es mégis ki a magyar és finn-ugor nyelvek közti viszonyt
n é m i f i g y e l e m r e méltatja, meg fog győződni, hogy a török
tatár nyelvekkeli rokonság csak második fokú és hogy a magyar
első fokon csak a f i n n - u g o r nyelvekkel, még pedig a yogullal
áll l e g k ö z e l e b b i rokonságban?»
Okai pedig, melyekkel e nézet-vallásáról mintegy számot
adott, a következők voltak :
«1. Az ugor nyelvek n y e l v t a n i a l a k j a i b a n , a nyelv
hasonlítás ezen főtényezőiben, több oly sajátság van, mely a
magyar nyelv alakkincsében visszatükröződik, míg a török-tatár
szójárások nyelvtanában kiányzik» (kiemeli a kétféle, tárgyi ésalanyi igeragozást); •— 2. «a s z ó k i n c s b e n oly mozzanatok
vannak, melyek m e g c z á f o l h a t a t l a n ú l bizonyítják, hogy a.
magyar a finn-ugor törzsekhez áll k ö z e l e b b i r o k o n s á g b a n *

F E L E L E T : BEVEZETÉS.

417

<(úgy mint a számnevek, a testrészek meg a legnélkúlözhetetlenebb
természeti tárgyak elnevezései); — 3. «a magyar h a n g t a n i
v i s z o n y o k már csak azért is közelebb állanak a finn-ugor
nyelvtörzséihez, mivel ezek a p, l, n, r, v betűket mint kezdőhan
gokat használhatják, a mi a török szójárásokban igen nehéz, vagy
pedig épen lehetetlen*). Igaz, hogy Vámbéry e mellett a magyar és
török nyelvek viszonyát is rokonságnak czímezi (t. i. másodfokú
vagy fiatalabb rokonságnak), de azzal, hogy szerinte «e rokonsági
viszony későbbi érintkezésnek vagy talán összeolvadásnak az ered
ménye az ugor néptörzsben már elkülönítve álló magyarok s a
tiszta török elemek közt» — eléggé érthetően kijelenti, hogy a
magyar nyelvben található tisztán török elemek abban egykor
mint idegen vendégek honosodtak meg (vagyis k ö l c s ö n v é t e l i
viszony alapján kerültek be); sőt maga is mondja, hogy az olyan
m agyar-török szók, melyek török képzőkkel ellátva vétettek föl,
meg vagy 60 az oszmánliból került szó kölcsönzöttnek tekintendő
{u. o. 118. 1.). Csak az a l t á j i ő s r o k o n s á g fölfogásával Vám
béry nincs egészen tisztában, a mennyiben «oly gyök- és tőszókról
vagy nyelvalakokról» is szól, «melyek mint a t u r á n i (értsd:
a l t á j i ) nyelvcsoport k ö z ö s b i r t o k a a törökben nagyobb és
élénkebb rokonságot mutatnak, mint a finn-ugor nyelvekben» (t. i.
a magyarhoz). De legalább még itt is csak azt vallja, hogy van az
altáji nyelvcsaládnak bizonyos k ö z ö s b i r t o k a , a mely termé
szetesen e családbeli nyelveknek az illető szorosabb csoportokon
át való közös eredetére is utal.
Beh egészen másképen nézi most mind ezeket a ((Magya
r o k e r e d e t e o szerzője, a ki pedig ugyanaz a Vámbéry, a kiről
ezelőtt 13 évvel szinte azt lehetett hinni, hogy majd magyar-ugor
nyelvésznek áll be, mihelyt neki arra még egy kis otium kerül. A
magyar nyelvben immár az ugorságból csak holmi <« elemek»
vannak, ezek pedig a világért sem eredetibbek, nem hogy számo
sabbak, mint a török elemek, sőt inkább ezeknél fiatalabbak, a
nyelvbirtok vendégrészét tevők; nem kölcsönszók többé, hanem
ősi tulajdon a magyarban a török képzőkkel ellátott szók is, sőt
annál eredetibbek, minél törökösebbek; a magyar-török nyelv
viszony megitélésében nem jöhet számba az altáji ősrokonságról
való nézet (mely a legmerészebb phantasia szüleménye, — mert
ez ősrokonság csak gyökszókra terjedhet, nem pedig képzett szókra
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— a mit, közbe legyen mondva, senki nem is állított). Mind ebből,
t. i. ha ez mind igaz, a mint Vámbéry úr véli és vallja, önként az
következik, hogy a magyar-ugor nyelvhasonlítás eddigi munkálatai,
mint a melyek egészen hibás alapon nyugosznak, nem egyéb kárba
veszett erőszakos fáradságnál.
Megdöbbenve kérdeztük, mi okozta Vámbéry úr nézeteiben e
nagy fölfordulást? Hiába találgattam, azt gondolván, hogy talán a
magyar-ugor és magyar-török nyelvviszony tényei azóta lényegesen
megváltoztak; hogy teszem egy új török nyelvet fedeztek föl, mely
magyarabb volna a csagataj-töröknél vagy a jakutnál, vagy bár az
állítólag «ugor elemekkel eltorzított» csuvasnál? Igaz, megismer
kedtünk azóta, azaz Vámbéry is csak azóta, az altáji-tatárral, a
kirgiz-tatárral • a kazáni-tatárral Ilminszki, Kadloff, Budagov,
Bálint közléseiből, — de mind ezekben a magyarosságra nézve
csak olyan nyelveket találtunk, a milyenek az előbb ismertek i s ;
egy néhány külön adat, mely az új forrásokból került, a hasonlítás
egészében számot sem tesz s ellenében áll az ugor nyelvismeret
öregbedése, mely szintén nem egy új adatot nyújtott a magyar
ugor viszony részére. Mert fölteszem, hogy ez utóbbiról is vett
Vámbéry úr tudomást, mint attól várható, a ki e két nyelvkör dol
gában ítéletet akar mondani. Végre szerencsésen rá akadtam
könyvének azon helyére, a hol egy szerény jegyzetben tudomány beli újjá születésének titkát maga fedezi föl. A 271. lapon ugyanis
«helyre igazítja 12 év előtt tett nyilatkozatát. Akkor, úgymond,
azon nézetben voltam, hogy a finn-ugor elemek qualitative és
quantitative erősebbek a magyarban, s hogy a török hatás csak
későbbi érintkezésből eredt a történelmi átalakulás alatt. De enézetemet megczáfolták későbbi tanulmányaim, k ü l ö n ö s e n
p e d i g B u d e n z ö s s z e h a s o n l í t ó s z ó t á r á n a k nega
t í v e r e d m é n y e ».
Tehát voltaképen és főképen én — az én szegény magyar
ugor szótárammal vagyok a bűnös abban, hogy Vámbéry úr a
magyar-ugor nyelvrokonság iránt minden hitét végképen elvesz
tette ! Beh nagy balgaságot követtem el, hogy ezt a szótárt nagy
fáradsággal megírtam s nem hagytam a «Magyar és finn-ugor
nyelvekbeli szóegyezések»-et úgy a mint 1868-ban először kiadtam,
teljes bizonyító s meggyőző erejükben. Talán még most is nézet
társunk volna V. úr s nem kellene vele hosszadalmasan vitatkozni*
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De ez már megtörtént: a nagy bűnt elkövettem, s most kikaptam
a sententiát. A magyar-ugor szótáram, mint a magyar-ugor nyelv
rokonság bizonyos részéről való kifejtése, annyira rossz, hogy az
embert még el is riasztja azon rokonság elhivésétől, a melyet ki
akar fejteni! Pedig legalább annyit hittem volt, hogy e szótáram,
ha lesz is benne sok hiba és kivetni való, mégis csak valamicské
vel jobb mint a régi Szóegyezések, vagyis hogy az előbbi munká
lathoz képest egy kis «haladást jelez.» S már azon voltam, hogy
munkámnak ilyen igazán negativ eredménye miatt elszomorod
jam, de segítségemre jött a Vámbéry (254. 1.) szerint «ismeretes
philologusi ö n h i t t s é g e m ) ) , melynél fogva nem egy könnyen
állok el szerzett nézeteimtől, a míg csak győzöm védeni; tudni
kell ugyanis, hogy Vámbéry úr nyelvhasználata szerint önhitt-nek
mondandó, a ki önmagában hiszen, — a ki erősen hiszi vagy való
ban meghiszi is a mit állít; ez a tulajdonság pedig némileg hiba,,
mert a vele járó makacssággal esetleg a velünk vitázó jámbor fe
leknek könnyen alkalmatlanságot szerezhetünk; Vámbéry úr, úgy
látszik, ajánlja is az ellenkező virtust, az önhitetlenséget, mely
abban áll, hogy nem kell szükségképen meg is hinni, a mit állí
tunk (példáját is adja V. úr a nyugod czikk bírálatában, 539. 1., a
hol ő olyan török egyezést hoz föl, a melyet maga is hibásnak
nyilvánít; vagy a hárs czikk alatt, 605. 1., hol az én rossz egybe
vetésemet követve, valamit a törökségből is hoz föl párhuzamul
de «a nélkül, hogy akár az egyik akár a másik részen hinne a ro
konságba »). Egyszersmind fölébredt bennem azon k é t e l k e d é s i
h a j l a m o m , a melyet Vámbéry úr munkája végén annyira
megró, de a melyet sehogy meg nem tudok fékezni, mihelyt azt
tapasztalom, hogy valaki, nem hogy gyarlóságból tévedésbe e s e t t
volna, hanem t é v e d é s t e l k ö v e t e t t . Ilyen esetet pedig már
Vámbéry munkájának első részében találtam volt, hol (73. 1.) e
bolgár nevet: Omortag a keleti török omortka « t o j á s » szóval
magyarázza, noha jól tudhatja s kétségnélkül tudja is, hogy «tojás» a keleti törökben nem omortka, hanem jumurtka v. jomurtka,.
a mint maga is közölte a szót «Csagataische Sprachstudien»-ben,
valamint «Etymol. Wörterbuch»-jában; kell neki mint kiváló
«turkologus»-nak azt is tudni, hogy e szó egy török dialectusban
sem fordul elő kezdő j vagy annak sequivalense nélkül: oszm. jumurta (1. Vámbéry, Taschenwörterbuch s. v. «ei»), kazáni-t. jo-

420

BUDENZ

JÓZSEF.

morka, azerb, jumurta, altáji jimirtka, kirgiz zumurtka, jakut simít,
csuvas simarda, kojbal numurtka, numerka.
S így bátor voltam V. úr által elitélt munkámnak valódi
-eredményén egyelőre még nem esni kétségbe, s inkább azt sejteni,
hogy a tisztelt bíró úr nem kellően részrehajlatlan és helyes eljá
rású vizsgálat alapján hozta anathematikus Ítéletét. Hozzáfogtam
tehát a motivumok tanulmányozásához, a melyeket V. úr munkája
végén egy terjedelmes mellékletben közölt, a melyben szótáramnak
hasonlító czikkeit a magyar-török nyelvrokonság szempontjából
tüzetesen megbírálja. Az ebben a magyar-ugor egybevetésekkel
szembe állított magyar-török egybevetések é r t é k é t mérlegel
vén (a mit V. úr többnyire elmulasztott, megelégedvén azzal, hogy
•sí törökből általában csak fölhozhasson valamit, bár csak hang
vagy jelentésbeli «anklang»-ot), s a fölhozott török adatok h i t e 
l e s s é g é t vizsgálván (a mi elég fáradságos, de szükséges munka
volt, mert V. úrnak nem egy, bár mi módon keletkezett tévedését
kellett constatálnom) s e mellett arra ügyelvén, hogy mennyire kö
vet V. úr elfogulatlan b í r á l a t i e l j á r á s t (különösen az ugor
-egybevetések összes adatainak és magyarázatuknak kellő számba
vételére nézve): tapasztalásaim összegezése után azon megnyug
tató meggyőződést nyertem, hogy az e bírálatban eléadott magyar
török nyelvrokonság a magyar-ugor szótár egybevetéseiben semmi
nevezetes kárt nem teszen, s hogy e munka eredménye még min
dig eléggé (tpositivw marad, nem is tekintve azon ugor egybeveté
seket, a melyeket V. úr is bántatlanul hagyni magát kénytelennek
érezte. Mindössze a szótáram czikkeibŐl néhány számot, talán
5-öt vagy 6-ot, vagy ha már liberális akarok lenni talán 10-et,
12-őt fogok kivetni, a mennyiben az illető magyar szókban török
kölcsönszókat ismertem föl vagy az illető egybevetést egyelőre
még némileg merésznek tartom, — s teszem ezt Vámbéry úr bírá
lati ellenvetései után, bár részben nem azok alapján. Ennyi
veszteséget, ha ugyan az, talán mégis elbír a Magyar-ugor szótár,
8 a pótlására már elég más anyagot tartogatok.
Vámbéry úr bírálatának felülvizsgálása azonban még más
tekintetben is megvigasztalt. Észrevehető ugyanis e bírálaton,
hogy korántsem az én szótáram, az ő «negatív eredményével», az
oka annak, hogy Vámbéry úr a magyar-ugor nyelvrokonságot elis
merő régibb nézetét oly gyökeresen megváltoztatta. El volt az már
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ítélve, még mielőtt annak negativ eredményét constatálta volna;
a bírálat csak utólag hajtatott végre, hogy a már megállapodott
ítéletet valahogy motiválja. Könnyen meg is lehet sejteni, hogy
miért nem kellett már V. úrnak a magyar-ugor nyelvrokonság, s
ennél fogva annak egyik főrészéről való bemutatója, a Magyar
ugor szótár? Nyilván mert útjában állott az egy másnemű nézeté
nek, mely időközben, hogyan hogy nem, V. úr elméjében «szikla
szilárdságú*) hitvallássá erősödött, azon nézetének t. i., melynek ki
fejtése a «Magyarok eredete* ez. munka czélját teszi, hogy a ma
gyarok ethnikai eredetük szerint a török-fajta népekhez tartoznak.
Minthogy pedig e nézetét részint nyelvészeti adatokból is merí
tette, mégsem illett, hogy a magyar n y e l v alapjában tisztán
ugor-féle nyelvnek tartassék, s a magyar-ugor nyelvrokonság sorsa
egyszeriben el volt döntve: az ethnologus Vámbéry megparan
csolta a nyelvész Vámbérynek, hogy őt ettől az alkalmatlan nyelvxokonságtól akárhogyan is megszabadítsa.
Véleményemet a következő momentumok igazolják:
1. Vámbéry úr bírálatában a m.-ugor szótárnak egy nem egé
szen csekély részét figyelembe sem vette : kerek számmal 300 czikket
mély hallgatással mellőzött, azaz az ugor rokonságnak ugyan
annyi tanúit az ügy tárgyalásából kirekesztette; pedig nem egy
nek közülük igen-igen fontos a vallomása (pl. a lev- «fieri, esse»
igének; lásd alább a kirekesztettek jegyzékét). Úgy látszik, bíró
úr belefáradt a «motívumok» kidolgozásába.
2. A bebocsátott tanukat is sokszor csak félfüllel hallgatta
ki, azaz nem olvasta meg jól a bírált szótárczikkeket, különösen a
fejtegető magyarázatokat (commentárokat), de néha még az egybe
vető főrovatot sem ; azután pedig az adat vagy magyarázat mellő
zésére építi a maga ellenvetéseit (pl. 642. l.fagy alatt a szótár
szerzőjére fogja rá az «égni» és «fázni [és fagyni]» fogalmak egybetársítását, a mellett, hogy a mordvin pali-nsk csak a «frieren» je
lentését közölte, elhagyván a «brennen» -félét | 603. 1. gyors: V. úr
tagadja, hogy «erő» «és gyors mozgás» rokon fogalmak, pedig a
commentár erre két igazoló példát hozott föl a finn és észt nyelv
ből). Ilyesmit csak olyan bíró mívtlhet, a kinek már eleve készen
van az ítélete. «Gyönyörű példánya» a bírói vagy bírálói gondosság
nak az is, hogy V. úr egyszer csupa véletlen figyelmetlenségből
valamely finn szó fordításának főszavát elhagyván, az így megNYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XVII.
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csonkult s voltaképen érthetetlen fordítást egyszeriben megérti és
megmagyarázza, s ennek alapján azután a szótár szerzőjére hal
latlan badarságot fog rá: 606. 1. has alatt, ezt adja a szótár: finn
kupsu « v e s i c a piscium natatoria», ő meg így írta k i : «piscium
natatoria», s ez szerinte = « u s z o n y » (a német kiadásban «floszfeder»)!
3. Vámbéry úr néha erőszakosan bánt az ugor tanukkal,
hogy jobban az ő óhajtása szerint valljanak: 614. 1. ő, nem a szó
tár, összebilincseli a kosz «grind» szót, melynek megint csak 5
adja a «tulaj dónké peni b r a n d » jelentést, a kozmás szóval, s
ezen alapszik azután az ő vádja, hogy a szótár szerzője a «kéreg»
és «égés, hő» fogalmakat egymással egyezteti (251. 1.); tehát elő
ször ő készít badarságot, azután másnak a nyakába köti | 615. 1. a
szótárnak kora (akkora) és kor (aetas, tempus) czikkót megcson
kítja &kora elhagyásával; mert az ő török egybevetése csak a kor
hoz illik, míg az ugor egybevetés, jelentésre nézve, jobban a korá
val egyező.
4. Vámbéry úr az ugor tanuktól megtagadja értéküknek bi
zonyos igazolását, a melyet azonban a török tanuknak megenged;
más szóval: Vámbérynek szabad az ő török egybevetéseiben foga
lom-egyeztetés végett indogermán analógiákra is hivatkozni (pl.
kéreg alatt: tör. kirág «szél», v. ö. n é m e t rand és rinde \ szárny
alatt: kazáni-t. jarun vállapoczka: «v. ö. orosz krilo és krilce), de
Budenznek az ugor szóhasonlításban nem szabad (251. 1. «tehát
ismét az árja példákra való természetellenes és végzetes hivat
kozás !»).
5. Vámbéry úr a kihallgatott vallomásokat összegezvén vala
miképen (lásd alább) úgy intézi az osztályozást és összeadást, hogy
kifogástalan ugor tanukat az általa kifogásoltakkal egybe fog, s
így velük is a szótár úgynevezett «negativ eredményét» kihozatja;
így pl. a m. hal- «mori» mellett a finn kuole-, vog. oszt. kol-, yal-,
melynek török ellentanuja öl-, segíti a magyar-ugor nyelvrokon
ság alaptalan voltát bizonyítani! Ez eljárás, azt meg kell engedni,
f o g á s n a k igen jeles, de valami különös igazságszeretet bizony
nem látszik ki belőle.
Mind ezekből Vámbéry úrnak elszánt törekvése látszik ki,
hogy a magyar-ugor szótár tanúságát, akármiképen, törik-szakad,
semmisnek tüntesse föl. Hiszen buzgóságában még arra is elra-
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gadtatta magát a nyelvész Vámbéry, hogy nem csak a szótárnak
megokolt véleményeit, hanem még adatokbeli tényeket is a szám
bavételből kirekeszszen : mert hiszen a kívánt «negativ eredmény*
csak így volt elérhető; és pedig e mellett is csak úgy, hogy az
akárhogyan is kihozott votumok p o n d e r á l á s á t ó l , újmagyarosan mondva, teljességgel «eltekintett.» Pedig hogy voltaképen az
igazság megállapítására ez is szükséges, egy kicsit maga is sejtette,
azt mondván a 252. lapon, hogy az ő észrevételei «egyelőre inkább
a rokonság q u a n t i t a t i v , mint [sem] q u a l i t a t i v fokára
vonatkoznak».
De végre mit ért el Vámbéry úr a M.-ugor szótár «negatív
eredményének*) föltüntetésével? Megdöntötte-e már a magyar
ugor nyelvrokonságot is ? Hiszen e szótárnak nem is czélja a ma
gyar-ugor nyelvrokonság bizonyítása, noha az e bizonyításhoz
tartozó adatoknak egy bizonyos része abban bennfoglaltatik. De
nem valamennyi adat. Ott van még a grammatikai alakok egye
zése, a melyeket V. úr egykor «a nyelvhasonlítás fő tényezőinek*)
ismert el. Miért nem részesítette most V. úr ezeket is oly tüzetes
tárgyalásban mint a szóegyezéseket? Az nem lehet mentsége,hogy
a magyar-ugor alaktant még nem találja kényelmes rendszeres
kézikönyvben, hogy azt lehetőleg könnyű szerrel tanulmányoz
hassa; a ki az ugor nyelvek dolgában érvényesen ítélni akar,
annak e nyelveket valamennyire csak ismernie is kell; s ha ugyan
kereste volna V. úr, számba vehetett volna legalább több az ugor
alakhasonlításra vonatkozó dolgozatot, mely Hunfalvy «Vogul
föld ós nép» ez. munkája (1864) óta jelent meg; sőt az ugor szó
tár commentárjaiban is talált volna ide vágó részleteket, a szó
képzést illetőleg, ha t. i. e munkát nem csak a «negativ eredmény»
szempontjából tanulmányozta volna. — Végre tudja azt is V. úr,
hogy lehetnek jellemző hangtani sajátságok is a nyelvrokonság
megítélésére nézve fontosak; sőt 1869-ben még azt hitte, hogy
csak ilyenek is eléggé bizonyítják a magyar nyelv finn-ugor jelle
mét. S csakugyan tárgyalj fi is V. úr újabb munkájában a «hangviszonyt*), czéljához képest alaposan — a miről máskor még alkal
mam lesz tüzetesen szólani.
(Olvastatott a M. T. Akadémia 1882. nov. 20-kán tartott ülésén )

28*

I.
A magyar-ugor Szótár mérlege. — A m a g y a r
t e s t r é s z - s z ó k.1)
A Magyar-ugor szótárnak pedig azért «negatív az eredmé
nyei), mert sokkal nagyobb számmal van benne olyan szóhason
lító vagy szóegyezési czikk, melyet Vámbéry úr kisebb-nagyobb
fokú rosszallással elvetendőnek tart, mint az olyan a melyet ő is
x

) R ö v i d í t é s e k . N y e l v e k : a l t . = altaji-tatár; a z e r b . = azerbajdsáni (t.); bask. = baskir (t.); csag. = csagataj (keleti-török) ; cser. = cse
remisz ; csnv. = csuvas ; — f. = finn; j a k . = jakut (t.); k a r . == karagasz (t.); k a z . = kazáni (t.) ; k i r g , = k i r g i z (t.); kojb. = kojbal (t.) ;
l p . = lapp; m . = magyar ; m o n g . sx mongol; m o r d . = mordvin ; oszm. =
oszmanli (oszmán-török); oszt. = osztják; t . t . = török-tatár (((általában
véve» V . ) ; t ö r . = török ; — t n r k m . = t u r k o m á n ; t o b . = tobolszki (t.);
u j g . = ujgur; v o g . — vogul; v o t j . == votják; zürj. = zűrjén.
I d é z e t t m u n k á k : A b n s k a , csagataj-török szógyűjtemény: tö
r ö k kéziratból fordította Vámbéry A. (Pest, 1862); A l t g r . = Grammatika
altajskago jazika (Kazán 1869) ; B á l . = Bálint G., Kazáni-tatár nyelvta
nulmányok (Bpest 1875—77); B i a n c b . = Bianchi et Kieffer, Dictionnaire
íurc-franc;ais (Paris 1850); B o h t l . = Böhtlingk, Die Sprache der Jakuten
(St. Petersburg 1851); B n d a g . ( B n d g . ) : Sravnitelnij Slovar turecko-tatarskich narécij (St. Petersb. 1868); Csag. Spr. (v. Stud.) = Vámbéry, Csagataische Sprachstudien (Leipzig 1867) ; E t W b . = V á m b é r y , Etyniologisches
"Worterbuch der turko-tatarischen Sprachen (u. o. 1878) ; I l m . = I l m i n s z k i ,
Materiali k izuceniju kirgizkago narócija (Kazán 1861); K B i l . = Uigurische Sprachmonumente und das Kudatku Bilik, Text mit Ubersetzung und
"Worterbuch, von H . Vámbéry (Innsbruck 1870); M U g S z . = Budenz, Ma
gyar-ugor szótár (Bpest 1873—81); N . = Vámbéry «a magyarok eredete»
ez. munkájának Német kiadása (Ursprung der Magyarén, Leipzig 1882);
N y K . = Nyelvtudományi Közlemények; Osztronm. = Osztroumov, Slovar
narodno-takarskago jazika [kazanskago] (Kazán 1876) ; P a v e t d. C. = P a vet de Courteille, Dictionnaire turc-oriental (Paris 1870); Radloff = W .
Badloff, Proben der Volkslitteratur der türkischen Stámme Süd-Sibiriens
(St. Petersburg 1866—72); S t u d . = Vámbéry, Csagataische Sprachstudien;
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helyesel. Ezek a rossz magyar-ugor szó-egyezések ugyan nem
egyformán rosszak; van köztük egy egész csapat, mely szinte
jónak mondható, sőt a melyet maga Vámbéry úr is annyira jónak
talált, hogy az illető szó-egyezések még «a török-tatár nyelvekben
is helyeselhetőkö. De ez a fölös helyeselhetőség csakhamar szegé
nyeknek vesztükre vált: k e t t ő s e n helyesek levén, úgy tűntek
föl Vámbéry úr szemében, hogy egyszersmind k é t e s e n helyesek,
vagyis hogy k é t e s e k , a mi már félig-meddig = r o s s z . Á mint
igy egyszer rossz hírbe keveredtek, aztán menthetetlenül ugyan
abba a pokolba kerültek, a melyben már a rosszabbak és legroszszabbak azon vakmerőségükért bűnhődtek, hogy magyar-ugor
nyelvrokonság bizonyitóiúl világgá támadtak. Vámbéry úr ugyans
a Magyar-ugor szótár bírálatában számbavett magyar-ugor szó
egyezéseket négy csapatba (kategóriába) osztja, a melyeket röviden
így jellemez:
E l s ő k a t e g ó r i a (505.1.): «avagy olyan szóegyezósek,
melyek mind a finn-ugor, mind a török-tatár nyelvekben egyaránt
helyeselhetők))(243.1. így: «az összes ural-altaji nyelvkincsben levő
közösségi szellemnél fogva helyeselhetőkö). — Nem értjük ugyan
mindjárt, miképen legyenek a Magyar-ugor szótárban foglalt szó
egyezések, azaz magyar és ugor nyelvekbeli szóegyezések még
«nyelvekben» s jelesen «a török nyelvekben is» helyeselhetők,
de a bírálatnak illető részén végig nézve könnyen megsejthetjük,
mit akart Vámbéry úr idézett szavaival voltaképen mondani;
nyilván ezt: «olyan magyar-ugor szóegyezések, a melyek amúgy
helyesek, de a melyek ellenében az illető magyar szókra vonat
kozó ugyanoly jó (v. helyes) magyar-török szóegyezések is hoz
hatók föl.»
M á s o d i k k a t e g ó r i a (559. 1.): «avagy olyan szóegyezé
sek, melyek a speciális finn-ugor hangtani viszony következtében
a török nyelvben nem, vagy igen ritkán találhatók)) (244. 1. ((me
lyek . . . következtében a török nyelvekben nem találhatók, vagy,
ha megvannak is a törökben, a finn-ugor rokonság erősebb és
prgegnansabb jelei miatt azonnal föltűnnek»). Értsd: «olyan
Trojanszki : Slovar tatarskago jazíka (Kazán 1833); TWb. = H. Vám
béry, Deutsch-türkisches Tascbenwörterbuch (Constantinopel 1858); Vullers
Lexicon Persico-Latinum (Bonnae 1855—64); Zenk (v. Z.) = Zenker, Dictionnaire turc-arabe-persan (Leipzig 1866—76) ; Zolotn. s= Kornevoj cuvassko-russkij slovar (Kazán 1875).
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magyar-ugor szóegyezések, a melyek ellenében, megfelelő magyar
török szóegyezések nem hozhatók föl, kivéve néhány kevés eset
ben, a hol azonban a fölhozható magyar-török egyezés nem egy
aránt jelesnek mutatkozik.»Megjegyzem, hogy a«speciális finn-ugor
hangtani viszony»-val való megokolást el kellett volna hagyni a
kategória jellemzéséből, mert elég olyan magyar-ugor szóegyezést
sorozott Vámbéry úr e kategóriába, a melyen semmi speciális ugor
hangalaki sajátság nem nyilvánul.
H a r m a d i k k a t e g ó r i a (582. 1.): «avagy olyan szó
egyezések, melyek a finn-ugor nyelvekben nehézkesek és erősza
kosak, a török-tatár nyelvekben pedig természetesek és szembe
tűnőbbek)) (246. 1. «melyek épen úgy a hangtani, mint a fogalmi
viszony kellő méltatása mellett, a finn-ugorban részint nehézkesek
nek, részint erőszakoltaknak és helyteleneknek mutatkoznak, ellen
ben a török-tatárban sokkal jobban kielégítik a részrehajlatlan
itélőt»). Vámbéry talán ezt akarja mondani: «olyan magyar-ugor
szóegyezések, a melyek hangalaki vagy fogalom-egyeztetés tekin
tetéből kifogás alá esnek (s ennél fogva helytelenek) s a melyek
ellenében minden tekintetben kielégítő magyar-török szóegyezések
hozhatók föl.»
N e g y e d i k k a t e g ó r i a (641. 1.): «avagy olyan szóegye
zések, melyek sem a finn-ugor, sem a török-tatár nyelvek terén
hozott analógiák által nem igazolhatók, tehát mindenkép hibások»
(248. 1. «és a melyeket, csak fölhevült etymologiai phantasia
productumaiúl kell tekintenünk)); v. ö. 253. 1. «phantasticus etymologiák»).—-Ez is furcsa definifcio, a mennyiben magyar-ugor
szóegyezéseket, a melyek amúgy is hibások volnának (hiányozván
az ugor nyelvekben a kellő «analógiák*), azaz Vámbéry úr műnyelve
szerint «egyezés»), csak az által váltak «mindenkép hibásokká,
hogy az illető magyar szókra nem találunk az török nyelvekben
«analogiákat», azaz «egyezéseket*).
Egyelőre még nem is kutatva, hogy helyesen itélte-e meg
Vámbéry úr a kifogásolt magyar-ugor szóegyezéseket vagy csak
ugyan igazán egyértékű magyar-török egyezéseket hozott-e föl a
magyar-ugorok egyik része ellenében, már az ő bírálatának imént
jelzett négyes fölosztását egy kissé furcsának kell találnom. Ő az
én magyar-ugor szótáramról azon hízelgő véleménynyel van, hogy
az a magyar-ugor szókincs-egyezésnek ez idő szerint legbehatóbb
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tárgyalását vagy fejtegetését foglalja magában, a miért is ő abban
a magyar-ugor nyelvrokonságnak e részben kiváló bizonyítását
találja. De egyszersmind észre vévén, hogy a benne állított
magyar-ugor egyezéshez «még szigorú kritika fér, a mi által a
bebizonyítóttnak tartott tények mennyisége jelentékenyen alá
szállw, ő meg akar róla győződni, hogy csakugyan mi és mennyi
van benne, a mit a szigorú kritika el nem fogadhat. Az e végett
intézett vizsgálat az egyezéseknek csak k é t o s z t á l y á t fogja
kihozni: a) helyes vagyis kifogástalan egyezések; és b) ilyen vagy
olyan alapos okból helytelen vagyis elfogadhatatlan egyezések. Ha
azután a helyes egyezések csapatja csakugyan, kivált tartalmilag
is, oly jelentéktelennek mutatkoznék, hogy az e nyelvek eredeti
rokonságát (azaz hajdani nyelvegységét) nem is bizonyíthatná,
hanem ez egyezések létre jötte akár más okból is magyarázható
volna, a bírálat helyességét és alaposságát föltéve, h e l y e s e n
mondhatná a Magyar-ugor szótár bírálója, hogy annak «negatív
az eredménye». Minek neki tehát a helytelenek (III. kategória)
mellett még leghelytelenebbeket is (IV. kategóriában) hozni föl,
mintha bizony ezek jobban ártanának meg a rnagyar-ugor rokon
ságnak, mint a csupán «helytelenek)) ? S a mely magyar-ugor
szóegyezés egyszer helyes, az nem lehet kevésbé helyes a
miatt, hogy az illető magyar szóval akár török szó is helyesen
egyező; ez utóbbi körülményben csak probléma bukkan elé, a két
felé való egyezés eredetét illetőleg. Hogy az említett négyes föl
osztásnak nincs igazi ratiója, maga Vámbéry úr mutatja meg az
által, hogy fölvett kategóriáinak kritériumait nem tudja következe
tesen alkalmazni, s sokszor a kritériumok fölismerésében és meg
ítélésében tétovázik. A II. kategoriabeli («helyes») magyar-ugor
czikkekhez is néha odavet m.-török egyezéseket, a melyek termé
szetesen szintén helyesek, mert külömben föl sem hozta volna:
pl. 560. 1., éj-Yiez: tör. ejlen- késni | 561. ujj-\\oz: alt. öle ujj, üje íz,
tag | 562. bök-liez: kaz. bökő dugasz J csikland-hoz: oszm. gizikla,- \
564. fiú-hoz: csag. bála gyermek, oszm. pala liba | 562. csíp-hez :
csag. cimda- kneipen | bQ^.fészek-hez: tör. büzek lyuk | 565. háj és
híz-: alt. kazi háj | 567. jelen: tt. jil, jal, jil fényleni | 567. jó fluvius: 1.1. oguz, okuz folyó (Oxus) | kerek, kör: csag. gürüng beszéllgetés, ujg. küren kör, tábor | 568. könnyű : 1.1. kine, giné (kicsinyítő
képző) | 572. nász: alt. naji barát, társ | 573. picziny: k. k. pitá-,
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bitá kicsiny, kevés (&ic-metszeni) J 574. pödör-; t.t. bögre görbíteni,
csavarni j 576. savanyú: alt. cégen savanyú tej | só : kirg. éur sós
terület | 577. sötét, szégyen: t. t. sög szidni | 578. szív cor: 1.1. süj-,
sev- szeretni | szupolyka : t. t. süvri, sivri hegyes | 579. tolvaj: t. t.
tála- rabolni | 580. vál-: csag. bol- lenni | 581. vív-: t. t. baj erő,
gazdagság. Mind ezeket tehát az I. kategóriába kellett volna tennie.
Egy két esetben (t. i. a II. kat. tárgyalásában) meg épen jobbnak
tartja az ő török egybevetését: 560. ijed-hez: t. t. ajil forogni |
565. gőz: t. t. kizi hőség | 568. kész, készt: t. t. kist- ösztönözni.
Ezek tehát voltaképen a III. kat.-ba tartoznának. Sőt egyszer
«merésznek» találta a magyar-ugor egybevetést (573. 1. nyir-fa)
a nélkül, hogy törökséget tudott volna hozzá csapni, s mégsem
utasította a IV. kat.-ba (különös kegyelem!) Kétszer meg az a
furcsaság esett meg Vámbéry úron, hogy ugyanazt a magyar-ugor
szóegyezést mind az I. mind a III. kategóriában tárgyalta, azaz
«helyesnek» is «helytelen»-nek is Ítélte, a nélkül, hogy az utóbbi
kárhoztató ítéletét külömb török adatokkal támogatta volna! Lásd :
háború-hoz (I.) 521.1.: csag. kaburti, kabaruk, kabar, meg (III.)
604. 1.: csag. kabarti, kabar, kabaruk | jó bonus-hoz (I.) 528.: csag.
jak (jakéi, jaur), sag, ong, meg (III.) 612.: csag. jak (jakéi, jagum,
jagul), ong. Már most melyik az igaz-ítélet ? — Szintígy, ha V. úr
könyvében akár az I. akár a III. kategória czikkein végig nézünk,
nem egyszer fogjuk csodálkozva kérdezni, hogy hogyan és miért
ítélhette V. úr a bizonyos m.-török egyezéseket a m.-ugorokkai
egyaránt jóknak és helyeseknek, illetőleg ezeknél jobbaknak vagyis
ellenükre helyeseknek? Szerinte pl. 507.1. a m. által-hoz csak úgy
illik a csag. öte óta, túl, azután, mint az oszt. ulti trans J 523. hal«mori»-hoz: tör. öl- halni = finn kuole-, mord. kulo-, cser. kol-,
oszt. %al- | 525. hólyag-hoz: tör. kovuk = finn kuula | 526. hosszú
hoz : tör. uzun, usun hosszú, uzak messze = vog. kosa, cser. kuZo
hosszú | 527. húz-: csag. oz-, uz- hosszabbítani, nyújtani (?), előre
menni = oszt. yúé- ziehen | 531. kő (köve): tör. kaja szikla, kő —
finn kivé, oszt. kevi, cser. kii stein | 534. mar-ni: alt. mura- gyön
gülni, fogyni = finn murta- frangere j 538. nyer-m.: csag. jenglegyőzni! = oszt. nerem- wegnehmen, vog. nir- herausziehen | 547.
szigorú: tör. sik szűk (tkp. dicht, épais), sikarak szűkebb = cser.
éeger angustus | 549. talp : csag. jalpak lapos = lapp tuolpa flach,
planus | 555. vaj: tör. maj = finn voj, mord. vaj, oszt. voj, vog.
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vaj fett, butter | velő: tör. bejin, mejin = oszt. velim, vog. valem |
558. m r - n i ; csag tagar takaró, födél (tkp. zsák) = oszt. tö/r-, tugorzuschliessen. || 640. 1. a magy. vei-, val- «esse»-hez jobban illik :
tör. bol-, ol- lenni [azaz «fieri, esse»l — mintsem a finn ole-, lív
vol-, zürj, vil-, vog. ol-, oszt. cser. ul- «esse» (csak mord. ule- sem,
werden) [még pedig «a kezdői) labiálisnál fogva» egyezik jobban a.
török alak: vagyis vol-hoz hasonlóbb a bol-, mintsem maga a voll] \
612. jut-hoz jobban illő : tör. jit, jet, — mintsem: vog. joyt- | 636..
tő (töve)-Idéz : csag. tüb, tib — mintsem : finn tyve | 587. ásít-hoz :
tör. esne- ásitani (ásna- nincs meg) — mintsem: vog. uosint-, votjvusil- | 590. bog: tör. bogun bog, bag kötél, bogol boglya — mint
sem : zürj. bugW hervorstehendes, buckel, beule, észt. pung, f. pukatuber, buckel | 593. csap-hoz: tör. cap
mintsem: lapp. cuoppe-r
votj. capki- (hiszen a vocalis-szinezetbeli eltérést V. úr másutt nem
veszi számba: pl. dug-: tör. tik-, karika : tör. kar stb.) | 594. csűn-r
sinl-hez: tör. sün- elfogyni, elmúlni (tkp. exstingui), cunak nyo
morék — mintsem: zürj. cin-, cin- verlust erleiden, abnehmen |i
601. fúl-,fojt-hoz: oszm. boul-megfúlni (tkp. boyul, ettől: boy- suffocare), alt. puula megkötni (nem «fojtani»; puula- = tör. bagla-) —
mintsem: lp. puve-, mord. pova- strangulare, suffocare | 60íL
gyalog-hoz : csag. jajag, oszm. jaján gyalog — mintsem: mord
jaiba pedibus, gyalog, finn jalka (jalga), cser. jolpes | 603. győz-nii
tör. jauz (nem jevüz) dühös, erélyes, kitartó — mintsem : finn jaksaposse | 605. hárs-hoz: csag. arca hárs (tkp. «fichte») •— mintsem zürj. kire, finn kuore baumrinde | 608. m-hoz : tör. sinir (tkp. sinir}— mintsem: f. suone, zürj. sön, vog. tan | 619. nyes- n i : tör. jesinyesni, gyalulni — mintsem: cser. nü£-, lapp naske-1 619. nyír-mt
csag. jir- kiásni, elvágni — mintsem: oszt. nogor- hobeln | 625..
selyp: kirg. salpi ütő, verő (?), csag. calpik selyp (?) •— mintsem i
lapp solba blaesus | 626 serdíií-ni: kirg. sirek- (olv. sirak) hosszú
lábú, magasra nőtt, serk- felnőni (?) —• mintsem : észt. sirgu- sich
strecken, wachsen, sirge- dehnen, mord. será wuchs | 627. sor: alt..
sür- vonalozni, ciir és csag. cigir barázda (tkp. oszm. cigir fusspfad) — mintsem: oszt. sur farche, votj. sures weg, f. suora rectus |
628. siti-disznó: csag. sül sül (?), tövis (csag. Stud. söl faser, haar,
stachel: t. i. der áhre), oszm. sülük piócza — mintsem: finn süli,
mord. sejel igei | 629. szál: csag. tal egyes fa, jak. sala ág — mint
sem : finn salko pertica longior, észt. sale dünn, schlank, zürj. sot
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spitzer pfahl | 681. szök-ni: tör, sek- szökni, ugrani — mintsem:
oszt. sik- sich stürzen, lp. cákke- effugere | 631. szörnyű: alt. süreen
schrecken, staunen — mintsem : oszt. serim- sich verwundern, finn
hirmu terror | szűk : tör. sik (mélyhangú) szűk, szoros, tömött,
gyakori (tkp. csak : dicht, háufig) — mintsem : finn soukka angustus.
Emezekből eléggé látható, hogyan itéli meg Vámbéry úr az
« e g y e n l ő h e l y e s s é g e t * ) meg a «he l y e s e b b s é g e t», s
hogyan tudja alkalmazni a maga kategóriáit. De ha nincs is igaz
alapja a nógy-kategoriás fölosztásnak, van ám mélységes vagy ha
tetszik magasztos ez é l j a ! Mert hogy ne volna magasztos czél a
magyar-török rokonsági theoriának «major gloriá»-ja? Ezért lehet
minden eszközt, még a jó fortélyt is megpróbálni.
Vámbéry úr a M.-ugor Szótár czikkein, azaz voltaképen csak
a czikkek összes számának mintegy két harmadán ( = 663 czikken)
a maga módja szerint «szigorú» s természetesen «alapos és részre
hajlatlanw vizsgálatot hajtván végre (a miről még alább lesz szó),
hogy a helyeseknek meg a helyteleneknek itélt magyar-ugor szó
egyezések érték-arányát is megállapítsa, a legegyszerűbb és leg
kényelmesebb módhoz folyamodott: megolvasta a d a r a b - s z á 
m o t . Hiszen ha s z á m szerint jóval több rossz egyezés van
mintsem jó, akkor az egész munka is «rossz», s vele együtt a
magyar-ugor nyelvrokonság alaptalan — quod erat demonstrandum. Vámbéry úrnak talán sejtelme sincs róla, vagy ha van, nem
akarja magának bevallani, hogy egy-egy nyelvnek szókincsének
egyes darabjai nem mind azon jegyű ós értékű pénzek, főképen
ha a szókincs tanúságát nyelv-eredet kérdésében akarjuk fölhívni,
s hogy e szerint a szóegyezések fontossága ugyancsak a nyelv-ere
det kérdésében külömböző, az illető szók fogalmi fontosságához
képest. Hogy pl. az ágy, bogyó, csík, díj, dob, ék, fék, fű, hárs, íj,
nyil, kengyel, nyűg, orsó, piszok,rüh, sül-disznó, szalag, szösz, tegez,
ház, ár (subula), eb, egér, ón, ostor, bagoly, háló, holló, hüvely, lependék, liba, liszt, lúd, nyél, nyuszt, rög, só, szén, tetű, varjú, vas, ászok,
•arasz, féreg, kanál, kutya, ló, nyárs, kés, sarló, süly, szeg (clavus),
szú, tör gladius, üsző, var, fene ; szegény, gazdag, kém, őr, isten, ín
(inas), úr, böjt, eskü, szín (color), ár (pretium) — (közel 70) ma
gyar szóknak vannak-e másai a többi ugor nyelvekben vagy
nincsenek, az a nyelvrokonság kérdésében nem nagyon érdekel;
ha vannak is, az annyit sem nyom, mint pl. &fej, szem, kéz szók
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ugor volta vagy akár az egy lev- (lenni) ige a vol- mellett, a mind
egyiknek megfelelő ugor igékkel. No, de Vámbéry úrnak nincs
Ínyére, hogy még a szóknak és szóegyezések külömböző fokú érté
keit is mérlegelje; elég hogy 663 czikket végig bírált; megolvassa
az eredményt: 100 több mint 50, épen kétszer annyi mint 50, ezt
belátja és tudja minden iskolás gyerek, s így bizonyosan a t. nagy
közönség is. Csak hogy még sem elég a csupa darab-megolvasás;
a számokkal is kell még bánni tudni, kivált mikor még ők sem
fejezik ki határozottan és megdöbbentően a kívánt eredményt: és
V. úr tud velük bánni.
Megolvasván a megbírált 663 m.-ugor szóegyezési czikknek
helyesét és helytelenét V. úrnak azt kellett találnia, hogy «helyes»
van 427 czikk, 236 «helytelen» czikk ellenében (t. i. az I. és II.
kategóriában tárgyalt czikkek száma, a III. IV. kategória ellené
ben) : vagyis majdnem k é t s z e r a n n y i a helyes, mint a helyte
len, így szólt a s z á m o k nyelve még a kategóriák föltalálása előtt.
Tehát épen az ellenkezője annak volt az eredmény, mint a mit
óhajtott. Szörnyűség; ez lehetetlen; így nem silányul tönkre sem
a Magyar-ugor szótár, sem a végzetes magyar-ugor rokonság!
Le kell csökkenteni a «helyes» egyezések számát: és megszületett
az I. kategória. Finom érzékkel kitalálta Vámbéry úr, hogy azok az
amúgy «helyes» magyar-ugor szóegyezések még sem egészen
helyesek, ha azok mellett szintén «helyes» magyar-török egyezések
hozhatók föl. Ezek tehát először is i n d i f f e r e n s egyezéseknek
voltak tekinthetők, a melyeket nem is kellett számba venni.
Újra megolvasta; kijött, hogy már csak 210 «egészen helyes» áll
236 «helytelen» ellenében. Hála istennek: már le van győzve a
Magyar-ugor szótár, a magyar-ugor rokonság. Csakhogy a győze
lem még sem látszott eléggé fényesnek, megdöbbentő nagyságú
nak. Ekkor még az is juthatott V. úrnak eszébe vagy egy bizonyos
belső hang súgta meg neki, hogy még sokat ki is felejtett a szám
ból : a M.-ugor szótárnak birálatlanúl hagyott czikkeit, vagy 300-at.
Hátha ezekből valaki kiszedi a javát s velük a «helyesek)) amúgy
sem sokkal fogyatékos számát kiegészítvén, azt magasabbra emeli
a helytelenek számánál ? Sőt talán arról is megemlékezett egy
kicsit, hogy hiszen ő maga is, könyvének egyéb helyem, a félrehagyott m.-ugor egyezések közül sokat helyeselt. A már megnyert
győzelmet tehát tökéletesebbé kellett tenni: egy végső sújtó míve-
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lettel. S ez nem sokba került. Akár azt mondjuk, így okoskodott
V. úr, hogy bizonyos m.-ugor szóegyezések «nem egészen helye
sek*, akár azt, hogy «egészen nem helyesek» avvagyhogy ((helyte
lenek)); az körülbelül egyre megy. Dictum, factum: összefogta az
I. kategoriabelieket a helytelenítésekkel, s ime nagyszerű az ered
mény: 453 ( I . + I I I . + I V . kat.) ((helytelen egyezés» csupán csak
210 «helyes» ellenében! Több már nem kellett.
Megpróbáltam valahogy elképzelni, hogy mily úton jutott
Vámbéry úr a M.-ugor szótárról való s z á m-a d á s á nak meglepő
eredményéhez. De megengedem, hogy az egész dolog még rövi
debb úton is mehetett véghez. Vámbéry úr ugyanis már bírálati
működésének első stádiumában azt tapasztalhatta, hogy a m.-ugor
szóegyezések közül aránylag sokat kell helyeselnie, s ezért, hogy
czélja elérése biztosítva legyen, már akkor is találta ki az I. kate
gória, vagyis a «kérdéses és kétes» (noha amúgy «helyes») egye
zések expediensét, a II. és III. kategória úgyis magától ajánlko
zott; a IV. meg az előbbi kategóriáknak a törökség egybevethetőségét néző meghatározásából következett. így azután a M.-ugor
szótár czikkeit csak bele kellett bírálnia a már kész kategóriákba,
lehetőleg sokat az I-be és a III-ba, — addig míg elégnek nem
látszott az óhajtott eredmény biztosítására. Ily föltevés mellett
érthetővé válik, hogy hogyan tudott V. úr két ízben ugyanazt a
m.-ugor szóegyezést két kategóriában (I. és III-ban) is megbírálni
(1. fentebb), a mi a végeredményre nem tett külömbsóget, sőt a
rossz ugor egyezések számát 2 darabbal nevelte. Érthető így az
is, hogy a M.-ugor szótárnak nem valamennyi czikkein hajtotta
végre szigorú bírálatát: már beérte kevesebbel is, s talán egy
kicsit már bele is fáradt az elitélés nehéz munkájába, a mely hogy
legalább látszatja legyen, tényleges «okok» kifürkészését is meg
kívánta. 1 )

*) Vámbéry úrnak régibb (1869. NyKözl. VIII.) «Magyar-török szóegyezóseirőb) írt Jelentésemben (NyKözl. X.) m a g a m is négy szakaszra
osztva tárgyaltam az ő szóegyezóseit: 1. Helyes vagy egyelőre helyeselhető
egyezések; 2. Látszatos egyezések («a melyek első tekintetre elfogadhatók
nak látszanak ugyan, de a melyek egyik-másik tekintetből nehézségekbe
ütköznek, úgy hogy mégsem helyeselhetők») ; 3. Helytelen egyezések (((me
lyek helytelensége jóformán szembetűnő))); 4. Jelentéktelen egyezések. De
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Látni való, hogy Vámbéry úr számadása a M.-ugor szótár
ról — nem tekintve, hogy a d a r a b s z á m - o l v a s á s nyers elvé
nél fogva merőben tudománytalan, csak fortélyoskodó hiú tüntes, a melyet pedig ezenfelül csak egy nagyszerű e l h a l l g a t á s
vagy i g n o r á l á s alapján tudott megalkotni. Vámbéry úr azt a
közönséget, amelynek ő a maga könyvét szánta, nagyon e g y 
ü g y ű n e k tartja, midőn egyazon lapon arról értesíti olvasóit,
hogy Budenz magyar-ugor összehasonlító szótárában van 996
m-.ugor szóegyezési czikk; de egyszersmind bevallja, hogy ő csak
663 czikket birált meg, és pedig nagyobb részét rossznak, kisebb
részét meg helyesnek találta, és mégis követeli a t. olvasó közön
ségtől, hogy, az ő szavára, az egész (996) czikkszámból csak annyit
higyen igazolhatónak, a mennyit ő 663 czikk közül helyesnek
talált! Valóban szép fogalma van V. úrnak a t. közönség itélő
tehetségéről! Pedig a t. olvasó, ha V. úr munkáját figyelmesen
átnézte, tudja azt is, hogy V. úr a számba nem vett czikkeket
korántsem tartja mind végig, csak úgy per sundam bundám,
rosszaknak, mert sokat közűlök másutt egyenesen helyesnek nyil
vánít (pl. számnevekre, testrésznevekre vonatkozó czikkeket); be
látja tehát, hogy V. úr olyas valamiről h a l l g a t o t t , a miről
okvetetlenül meg kellett volna emlékeznie.
De lássuk immár, melyek a M.-ugor szótárnak azon czikkei,
a melyeket V. úr a nagy számadásába bele nem fogadott, — azt
kérdezve, hogy csakugyan mind olyan j e l e n t é k t e l e n e k - e ,
hogy ő lelkiismerete nagy furdalása nélkül mellőzhette ? B czikkeknek imitt következő j e g y z é k é b e n még kitüntettem azokat, a
melyek V. úr bírálatában legalább mellékesen megérintett.

n e m liiliető, hogy valahogy ezen «rossz» példám is hatott volna V. úr ka
tegóriáinak keletkezésére. Mert az én szakaszaimban csak helyes (v. helye
selhető) és helytelen (nem helyeselhető) egyezések vannak megkülömbözt e t v e ; czóluk semmiféle «ügyes» összegezés, hanem csak a könnyebb átte
k i n t é s ; számát sem vettem a helyteleneknek, s csak a helyeseltekét (I.
szak.) olvastam meg, ós pedig csak azért, hogy constatáljam, mi és mennyi
van köztük olyan, a melyet kölcsönvételen alapulónak kellett tekintenem,
,s mi ós mennyi meg olyan, a melyet az ugor-török ősrokonsághoz tartozó
n a k Ítéltem.
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74. kuttog76. kuvad-, hovad1 1 . kast, kastos
78. küszöb
12. kecsegét85. görög-, gördül13. kéd (ek-kédig)
39. hajadon (h.fö)
15. kegy, kegyelem,
49. /ia/ZéA;
kegyed-m.
97. fea/f- flectere,
22. kenyér
/ícyo/- (v. ö.
27. kesa (seditio),
Á-ajács: V. 612).
kesálkod104. halovány
29. keskeny
106. /iára, hámi-,
31. két, kettő
háncs
108. hány34. tó
109 hanyatt
35. kezd111. három
36. /ct (quis, qui)
116. /iaí (sex)
38. írta- (pavere)
42. kofa
118. Mi (tafeáf)
43. kólái-; koldus ;
119. ftaítyít
kódorog 124. /ÍM
44. komor
12/. /iíü-niQ./cíuáw-.'
45. konya, konyíd-,
V. 624).
kánya
131. /ÍOZ- nap, hóival,
48. kórász ([.karika:
hold
V. 613).
135. homlít50. kjsza, kószál
137. homorú, -rod-ni
ni, kótorog- ,• kotród 139. hoporcs
ba, kovád-, kovái- (1. 143. hovadkopács: V. 531). 146. /m#í/ stella
53. kozmás (1. kosz:
147. foBV. 614).
149. hurtszol61. körmed-, kormoz 150. /?im
ni, köszvény
152. //,«£> spuma
66. követ161. Aáí septem
69. kullog162. Mj, Aá^a^
70. &&#», /rtm- (1.
164. /io£-ni
huny-: V. 526).
175. jonh, joh
7.1. kurgat187. gyapon72. tós^190. gyermek, gyerek
3. sz. kall-, kallód5. kanyarod-, -rúl-

193. %
196. támad-, támolog206. táyoZ, távoz207. íe, íí (tu, vos)
211. íe&ittí213. tél hiems
215. telepedem, tép-, tépász217. tér
218. tér-m, íerei219. terem-, teremt220. terjed-, terít222. íeíew (knochen)
224. tés- (tenni)
228. tíz (decem)
233. íoí-ni
236. tosz-, taszít-,
tusakod239. f# (. tol, -tói)
247. tulajdon
258. dévaj, déványos
259. diadalom, divat
261. ÍÍÍS2Í, díszle263. do6-ni
267. dörzsöl-, dörgöl- (1. töröZ- r
V. 551)
277. szánt-, száml285. s^á/c medulla
298. s^í;
299. #*%'
300. szilánk, szilony?
szívó-kés, sziat
302. szirom, szirony
323. szurdok, -dék
325. szurtos (1. S^Mro/í: V. 549).
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330. szégyen (1. sötét:
V. 577)
331. zaj, zajog332. záp, áp
334. zavar-, zabar349. ser-, sereim,
sért356. sivány, sivó (s.
homok)
361. sovány
362. sőre
363. sörény
365. sövény
366. sudár
367. sw</ár radius
370. síi/?/
376. süly ed 377. sürög-, sürget379. zsugorod-, zsugori
381. csatangol382. csegély
387. cseter- (l.
gyötör^: V.
603).
394. csó/c, csoZft
396. csomoszol397. csótolog398. csovad-, suvad399. csöcs, csecs
400. csődül-, cselleg401. csög
402. csök-, csökken405. csűr ka
407. csücsül408. csü/fc, csülök
410. czelleng411. czipel-, czipál-
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bhl.Jitít-, fitogat553. jfeef557. fok (\étra-f.)
558. /<%561. farag-, forgács
567. fösvény
570. fulánk, fuldal-^
furdal67%. furkó
573. / « í blb.függ576./wZ auris
h77. fül-, füt5S0. füz460. ÍII/ÜSÍ
465. pirkot, pirinyó, 582. mdoZ (öl-i?*)
586. vój-ni
•parányi
469. poffad-, pöffied- 595. varr597. vastag, vaskos
470. ^O/ÍOS
598. váá473. pudva, podva
606. verő, verejték
474. pwAa
615. ví#, vigasz-,
475. pukkad vigaszt476. baglyas (b. haj)"
616. vigyáz478. 60/
618. virág, virít479. tón-, feání619. virrad480. bámúl^St. bandsa,bandsít- 620. viszont, vissza
624. vizsgál490. öojí
^IS. ma hodie
502. ött, &ús
631.
m<ií/a (demaga}>
503. ímcz, buczkó
634. majYZ
505. ZWJÍZ-, bujtat636. móZ (mell)
506. bunkó
637. mar, marj
523. /asz
640. marad536. felesel-, felel641.
mari (part)
540. /ám/, /émZ645. maszat
542./ér646. raéa
546./esí-,/ösí650. máZíó
548. feszít-, feszes
657. mer-, mérték
549. figyelem

412. czirmos, szúr
ni os
414. nád
420. né??/
421. ne&é*
422. weH f-wafc,
-wafc^)
423. wéj?
433. nyaláb
435. nyárla-, nyárasod443. w?/esí
449. nyolcz
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661. mezej-telen
662. mi (quid, quod)
663. mi, mi nos, én
ego
664. mind
666. mohó
667. mohód670. monnó
671. mórágy
672. mórikál676. mosí, mostan
677. motoz 678. motyó
688. rty'í, reá, róZ
690. rándul-, ránt691. ráz-m.
692. ránt-, rátt695. ré#, réoi (1. regr .V. 645).
697. reked-, rekken69-8. remek
699. rémül- (moveri)
remetjr700. rémül-, rémít
706. réűi-, n'tf, rejí;
röjtök
712. rohan-, rokkan714. rombol-, ron
csol-, ramasz
715. romi-, ront724. rúíjr-ni
727. Zá& (]. Ze .- V.
568).
728. Záfcft-, ZáZ>%729. Zá#?/
731. Zafc-, lakoz(edere)
734. lankad-

738.
739.
741.
745.
ik,

Záí-ni
lázad-, lázonglé, leves
legyint
leh-, leheg-,
lehell748. ZéÁ;, vék
749. ZeZ-ni
753. Zép-ni
756. lév- (lenni)
758. lézeg760. liget, ligetes
763. lobog-, lóbál764. Zó(7<7-, Zó#765. lohad766. Zofc (hom-lok)
767. Zowi pruina
768. Zóí-, lódul-,
lohog773. Ztu/as
775. í««te
778. ácsorog, áncsorog785. áhít-, ajojt787. ajang788. ajánl-, ajándék
796. áldoz- (le-á.),
alkonyod- (1.
áM-: V. 584).
797. a/áZ-, ájííZ798. alít-, alajt803. ámbolyog-;
andalog804. ámul-, álmúl-,
808. apad- (1. apró :
V. 585).
819. árra
827. av-, avat-

831. é&er, éfcred
837. egy, eggy
838. egyenes
844. eZé#
845. eZe^fí/ stb.
846. ell853. émelyeg854. ámen, émefí
858. enyész-,enyeget861. eped865. ered-, ereszt867. ér«2870. érí872. eseáe^875. ester
877. er, ey<?s
878. év- (enni)
880. év-, ív-, éved882. car, i t t ; té-tova
(]. <w; V. 588).
884. ideg
886. i/)'á, é-fiú
893. iH-, i % 897. íny.
898. inog-, indúl899. ingerel904. írí-, of*í«, riíí905. irrásí909. iszonyú
911. iv- (inni)
912. ivad, évad
914. íz membrum
916. izgat 922. ólálkod924. oíá926. oZía, óta, ölte
(]. wtó : V.
554).
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928.
929.
936.
938.
940.
944.
945.

olvasoml-, ontóv-, oltalom
öblítöklel-, ökl-, ötlo&öwiZ-, öwí-

957. öt quinque
980. kebel
981. gémbered982. heged984. gyér-, jer987. tíj/fced-, tó'fced988. sandái, sandítösszesen 315 czikk.
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990. bólog-, bőlint991. vakar992. verem
993. vergőd-, verhőd994. verseng995. w'déA;
996. VÖ£ (íd-vöz):

E jegyzék a M.-ugor szótárnak külön számozott czikkeiből
csak 315-et sorol föl, a melyek V. úr birálatából kimaradtak.
Ez onnan van, hogy ő többször két elymologice egybetartozó
czikkét egy azon szám alatt tárgyalt. De le kell vonnunk még
azon czikkeket is, a melyeket itt-ott bírálata egyik-másik számában
legalább megérintett ( = 1 5 ) ; marad tehát épen 300 számba nem
vett czikk. Talán bizony elég sok, hogy csak valamennyire gondos
bírálónak ki ne kerülje a figyelmét! De ne vélje senki, hogy én,
midőn V. úrnak e részbeli mulasztásának (ugyancsak az ő szám
olvasó hajlamához alkalmazkodva) számbeli nagyságát constatálom, ezzel a M.-ugor szótárnak V. úr által megingatott értékét föl
akarom támogatni. Nem az a fődolog, hogy V. úr a M.-ugor szó
tárnak ennyi meg ennyi czikkét mellőzte, hiszen ezeknek egy részét
a fenforgó kérdésre nézve kevésbé fontosnak tarthatta (noha ezt ő
nem mondja, a mint általában érték-becslésbe bele sem bocsátko
zik; de kijelentem magam, hogy a jelzett 300 czikknek egy részét,
bátran mellőzhette, teszem vagy 50 czikkét, mint más tárgyaltak
kal szorosabban egybetartozókat); lényegesb baj ennél az, hogy
V. úr ezek közt számos oly magyar-ugor szóegyezést rekesztett ki,
a melyek a rokonsági kérdés tárgyalásában nagyon is fontos ada
toknak mutatkoznak — s a melyek elitélése, azaz a IV. III. I. ka
tegóriák valamelyikébe való belebírálása V. úrnak talán mégis
némi fáradságába került volna (noha meg kell vallanom, hogy
nagy az ő biráló mestersége, s a kinek pl. sikerűit, hogy a m. halmori ellenében csak oly jónak nézhesse a tör. öl-t mint az ugor
kol-, %ol-t, az hogy ne nézhetné a m. öt ellenében is a tör. bis,
bes-et is ép oly jó egyezésnek vagy akár még külömbnek is mint
az ugor vete és vog. üt ?). íme milyen j e l e n t é k t e l e n (?! 7
szókra vonatkozó czikkek vannak a mellőzettek között:
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVII.
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a) Igék: lév- (lenni), tév- (tenni), év- (enni), iv- (inni), lel-,
old-, varr-, fest-, foly-, fut-, mér- (messen), tép-, dob-, tosz-, sér(sért-), kegy- (kegyed-, kegyeim), kall- (kallód), kúsz-, hull-, csök(csökken-), bán-, ránt- (rándul-), ráz-, réííl- (rojt-), leh- (leheli-),
év- (ív-, éved-), szánt-, oml-, ölt- || olvas-, ajang-, ámul-, alél- (ájul-),
virít-, virrad-, vizsgál-, vakar-, sandít-, bandsít-, fuldal(furdal-,
fulánk), farag-, fitít-, felesel-, bámul-, zsugorod-, zavar- (zabar-),
terjed- (terít-), hurtszol-, heged-, lobog- (lóbál-), lázad-, lankad-.
b) Névszók: egy, két, három, négy, öt, hat, hét, nyolcz, tíz,
húsz || kéz, íz membrum, íny, ideg, fül, fasz, tetem csont, lok
(csont: hom-lok), szék medulla, jonh (joh), csöcs, mar (marj) | név
mások: 'ki, te (ti), mi quid, mi (nos, én ego) | -neki (-nak, nek),
rajt (reá, ról), vissza (viszont) | keskeny, komor, halovány, sovány,
fösvény, hajadon (h. fő), tulajdon, záp, nehéz, puha, bal, vastag, ester,
ifjú (é-fiú), vöz (id-vöz), árva, éber \ hám (háncs), hoporcs, hugy
stella, hab spuma, híj (hézag), nyaláb, nyár (nyárasod-, nyárla-ni),
nyüst, pudva, bú, fény, gyermek, tél, szirom (szirony), csolk (csók),
csög, csurka, ém- (émen, émett), ev (eves), vidék, lé (leves), lék (vék),
liget (ligetes), lom pruina.

Jeles számadó vagy mérleg-készítő ügyességét bemutatta
Vámbéry úr még egy másik példával: munkájának 329. és 330.
lapjain egybeállította a m a g y a r + f i n n-u g o r + t ö r ö k - t a t á r
testrész-elnevezéseket, s z á m szerint 32-t, s kiderítette: «hogy
k ö r ü l b e l ü l 1 6 (magyar testrész-szó) föltűnő analógiát(= egye
zést) mutat a f i n n - u g o r nevekhez, 16 pedig ugyanoly fokú
hasonlóságot t ö r ö k - t a t á r példákhoz; m i n d a k é t o l d a l
f e l é a szoros etymologicus kapcsolat kétségen kivűl áll, úgy hogy
sem az egyik sem a másik résszel való átalános vagy túlnyomó
rokonságról szó sem lehet, és hogy e szerint a testrészek elneve
zése a magyarban n e m e n y e l v f i n n-u g o r e r e d e t é t ,
hanem még e kezdetleges fogalmakban is nyilvánuló k e v e r é k
v o l t á t bizonyítja.))
Vámbéry úr ugyanis tudja, hogy egyebek közt a testrészek
elnevezésére használt szók egyezésével is a nyelvrokonságot szok
ták bemutatni, a mennyiben e névszó-osztályban tapasztalás sze-
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rint csak nagyon ritkán akadunk kölcsönvételre; sőt talán azt is
tudja, hogy az e szóknak tényleg tapasztalható egyezése egyszer
smind a nyelvrokonságnak bizonyos szorosabb fokát indicálja, :i
mennyiben azt láttatja, hogy az illető nyelvek még nem folytattak
oly régóta külön életet, hogy ezen elnevezésekre más-más synonymumokat kifejthettek és alkalmazhattak volna (lásd: NyK. XVI.
.144. 1.) Vámbéry tehát természetesen meg nem nyughatik azon,
hogy «eddig közönségesen elterjedt h i t s z e r i n t , . a testrészekre
vonatkozó szókat k i z á r ó l a g o s a n finn-ugor eredetüeknek tar
tották)) — noha 1869. még maga is e nézetet vallotta (Nyelvt.
Közi. VIII, 114. 115.1.); azután így folytatja: «Igaz, nem lehet
tagadni, hogy az ide vonatkozó (magyar) elnevezéseken a f i n n 
u g o r nyelvek u r a l k o d ó h a t á s a meglátszik; azonban más
részt azt tartjuk (t. i. V. úr tartja), hogy az összehasonlításban,
mely eddigelé ezen a területen történt, n e m j á r t a k e l e l é g g é
t á r g y i a s a n , nevezetesen n e m v i z s g á l t á k az illető szókin
cset e g é s z t é r j ed e l m é b en.»
V. úr menten hozzá is lát a «tárgyias eljáráshoz*, vagyis az
«egészen terjedelmes vizsgálathoz)) — még pedig a finn-ugor cso
portnál Budenz J.-nek bizonyos dolgozatára támaszkodva, — a mi
nagyon is furcsa, mert hiszen Budenz is egyike «az eddigelé nem
eléggé tárgyiasan eljártaknak.* Budenznek e bizonyos dolgozata,
e czím alatt: «A f ő b b t e s t r é s z e k elnevezései az öt altáji
nyelvcsoportban* (Nyelvtud. Közi. XVI, 144—152) mindössze 2 £
testrészre vonatkozó szókat állított össze, az összes altáji nyelvekből, — a mennyire bírta összekeríteni; a mint czíme hirdeti, nem
is igérte, hogy a valamennyi testrészre, főbbekre és ném-főbbekre
való szókat fogja közölni. Vámbéry úr azomban ebből a «hiányos»>
dolgozatból válogatván ki a finn-ugor adatokat, ezt mégis olybá
veszi, mintha abban már minden, testrész-szót illető magyar-ugor
egyezés is benne foglaltatnék, úgy hogy a fölsoroltakon kivűl más
magyar testrész-szóra nézve már nem is számba jöhetne a finn
ugor nyelvek szókincse, hanem csak a török nyelveké. Talán sok
volna a «turcologus» és magyar-ugor-töröktatár «ethnologus »
Vámbérytől megkívánni, hogy a jelen kérdés «egészen terjedelmes*
tárgyalása végett az ugor nyelvek szókincseit is tanulmányozta
légyen; de annyit csak meg lehet jogosan követelni Vámbérytől,
mint a M.-ugor szótár bírálója és elítélőjétől, hogy legalább azt
29*
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"tudja, a mi e kérdésre vonatkozólag ebben a szótárban is található.
S mily könnyen tehetett volna szert e tudásra! Hiszen vannak a
M.-ugor szótárnak indexei, s csak a magyar indexen kellett volna
végig nézni, hogy megtudja, mely magyar testrész-szók vannak a
szótárban tárgyalva. Megtalálta volna a «főbbeken* kivűl még a
következőket, az ugor nyelvekbeli rokonsággal együtt: agy, ajak,
áll, arcz (orcza), boka, bél (belek), csöcs, csipö, ér, fan, fasz, far
(fark, farcsok), gyomor, háj adeps, haj crinis, has, hón-al, homlok,
ideg, ín, íny, íz membrum, jonh (joh), kar, köldök, könyök, köröm,
lép milz, mony, nyak, oldal, öl, öldök (szem-ö.), pofa, pocz (poczak),
sark, segg, szár (\áb-szár), szirt, szőr, talp, tarkó, tügy, vese = 4 4
testrészre vonatkozó szót, félre is hagyva még néhány csak az
állatok testéről használt szót: begy, taraj (v.ö. tarkó), húr (tik-húr),
szügy (v. ö. tügy), toll, szárny, szarv, marj. Látni való, hogy V. úr a
maga kivanta «terjedelmes» vizsgálatával legalább két annyi anya
got ölelhetett volna föl, a nélkül, hogy neki a finn-ugor rovat
kitöltése valami különös fáradságot okozott volna. De ő megint
az i g n o r á l á s hatalmas elvét alkalmazva, ez úttal kevesebb
«tárgyiassággal» is beérte. Tudni kell ugyanis, hogy V. úr, midőn
a testrész-szók mérlegét készítette, a M.-ugor szótár bírálatával
már elkészült: hiszen már a 253-ik lapon közölte annak negatív
eredményét föltüntető számadását. Megemlékezhetett tehát arról is,
hogy a mellőzött magyar testrész-szóknak egy jó részét a II. kate
góriában ugor-eredetüeknek ismerte el; egy másik részét az I. ka
tegóriában legalább csakoly jól ugor mint török-eredetüeknek; s
hogy a IIL-ban aránylag nem sokat állított határozottan törökeredetüeknék (t. i. 9-et, ha ugyan megolvasta. 1 ) így tehát a mér
legnek óhajtott végeredményét könnyen veszélyeztette, ha teljesebb
«tárgyiasságra» igyekszik, — hacsak össze nem tud keríteni elé
gendő számmal kizárólagosan magyar-török testrész-szóegyezése
ket is (a milyenek szakái = sakál, bajusz: bijik, derék: tör. tirek
tkp. «balken, pfosten, pfeiler, mast»).
*) A I I . kat.-ban találhatók: áll, arcz, öl, bél, fan, far, háj, hon,
könyök, lép, mony, pocz, pofa, sark, segg, szár, szőr, vese (=18) ; — az
I-ben : boka, csipö, epe, gyomor, haj crinis, homlok, köröm, oldal,
szirt,
talp ( = 1 0 ) ; — a I I I - b a n : agy, ér, húr, ín, kar, köldök, nyak, öldök, tügy
( = 9 ) ; — a IV-ben s e m m i ; egészen mellőzve : íz, íny, ideg, fasz,
jonh,
csöcs.
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Vámbéry úr tehát a Budenz-féle bevallottan hiányos (csak
22 számra terjedő) testrész-szó-összeállításra támaszkodva, ezt is.
oly gondosan fölhasználta, hogy mindjárt a 2-dik számot, mely a.
kéz szóról való, egészen k i f e l e j t e t t e ; szintígy kimaradt nála
az utolsó előtti is, az epe száma; az «os (bein, knochen)» czikkben
két magyar szót találván (csont és tetem), csak egyet, t. i. a csont-ot
vette föl, mert ezzel véli egyezőnek a tör. söngek («esetleg songak»)
szót, míg a fölhozott ugor (azaz lapp) takte a kihagyott tetem-hez
sorakozik. Az így 22 helyett csak 20 számból álló magyar rovat
hoz, melynek finn-ugor rovat is megfelel, hozzá adta, saját váloga
tása szerint a törököt, ebben egyszersmind a magyar-török nyelv
rokonságról való nézeteit érvényesítvén: jelesen a «caput»-ra
fölhozza nem a közismeretes tör. has szót, hanem : bej, mely sze
rinte e jelentésben «avult» szó; a «dorsum»-ra sem a közönséges
arka-t, hanem kat (azaz ujg: kat, katin hátúi). De ennyiben még;
mindig nagyon meglátszott «a finn-ugor nyelvek uralkodó hatása»;
ő tehát még hozzá told, finn-ugor rovat nélkül, összesen 12 magyar
testrész-szót a megfelelő töröksóggel, t. i. a következőket: kar,
köldök, bőr, bajusz, nyak, boka, talp, gerincz, homlok, derék, köröm,
szakáll. Ez utóbbiak természetesen csakis török rokonságra valla
nak, s ha így az előbbi húszból «körülbelül)) 4-et szintén török
eredetre vagy inkább török mintsem ugor eredetre mutatónak
tekintünk (alkalmasint ezeket: hát, orr, csont, térd, ?fej): megvan
a kívánt végeredmény, t. i. 16 ellen 16 = tökéletes e g y e n s ú l y
ugor és török rokonság közt: «mind a két oldal felé a szoros etymologicus kapcsolat kétségen kivűl áll». Csak azon csudálkozom,
hogy a magyar-török theoria, a M.-ugor szótár negatív eredményé
nek szerencsés kivívása után, ez esetben csak ilyen fakó glóriával
tudott megelégedni.
Ámde az egész testrész-szó-mérleghez meg egy kis «szigorú
kritika fér», a mint V. úr szokta mondani.
Mindenek előtt ki kell emelnem, hogy az egész testrész-szó
megegyezésnek csak úgy van azon bizonyos nyelvrokonság-bizo
nyító vagy helyesebben mondva nyelvrokonság m u t a t ó ereje, haannak egyes tételei csakugyan testrész-szó-egyezések s nem csupán
egyszerű szóegyezések, azaz ha az illető szók mind a két egybe
vetett nyelvben vagy nyelvkörben, nem csak az egyikben hanem a
másikban is, tényleg testrészek elnevezésére használtatnak. Minden
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valamely külső tárgynak «elnevezésére» szolgáló szónak van ere
detibb etymonja, azaz a szó voltaképen a tárgynak valamely
jellemzőnek látszó ismertető jegyét jelentette, akár tudjuk vagy
sejthetjük ez etymont, akár nem. Valamely szónak névül való
alkalmazása, melynél fogva az eredeti etymonhoz az elnevezett
tárgynak egyéb ismertető jegyei is hozzáértődnek (annyira, hogy
maga az etymon könnyen el is felejtődik), a nyelv életében
egy-egy « t ö r t é n e t i » momentum, mely nem szükségességből,
hanem ugyancsak történetességből áll be. Nevezetes dolog tehát,
La két vagy több nyelvben ilyen történeti momentumoknak közös
sége mutatkozik; mert az, ha t. i. olyan, hogy a véletlen találko
zás (a vak eset) fölvételét meg nem engedi, az illető nyelveknek
bizonyos természetű történeti viszonyaira utal. E szerint a testrészezókbeli egyezések csak úgy érnek valamit az emiitett speciális
czélra, ha mind a két részen megvan egyezőleg a speciális alkal
mazásbeli történeti momentum is; az egyik nyelvbeli testrész
névvel nem lehet egybevetni a másik nyelvnek bár azonos szavát,
ha ennek jelentése még csak az eredeti etymonban áll vagy ha
egészen más nemű tárgy elnevezésére alkalmaztatott. A « F ő b b
testrészek elnevezéseid közé csakis igazán «elnevező» szókat vettem
föl, a csak etymon szerint megfelelők kirekesztésével: pl. a «<caput»
czikknek ugor rovatában nem vettem föl m.fej, finn pad mellett a
lapp paije-t is, mert ez, bár egyező szó, nem «caputot» hanem
«supernus, fölső-t» jelent. Szintígy fogom majd itt alább a
magyar-ugor és magyar-török testrész-szó-megegyezés kérdését ily
f zigorúbb fölfogás szerint tárgyain 1 , úgy hogy pl. föl sem hozom
11 m. gyomor =s oszt. numir, vog. namr egyezést, mert ez utóbbiak
egyike csak etymon («rund»), a másik meg másnemű elnevezés
(«ovum»).
A mondottak szerint V. úr összeállításában el nem fogad
ható : m. hát — ujg. kat, mely V. úr szerint«hátat» meg «nyugatot*)
jelent, de a V. úr kiadta Kudatku Bilik-ben csak így fordul elé:
kat «nach, hinten», jer kati «das untere der erde», kat a «hinunter,
zurücko. katin «rücklings, untén, hinten; der west» {meningdin
latin nach mh, jer katin unter der erde); a közönséges tör. test
rész-szó «dorsum»: árka; külömben kellene ugor részről a vog.
Jcute «mögó»-t is számba venni (MUgSzót. 92. 1.); sőt lehetne is
a mord. kutmere*t, a mely compositumnak látszik (kut-mere) || m.
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fej =s tor. bej (a Német kiadásban: bej, böj): a bej (beg) csak bizo
nyos «fő embert (herczeget, fejedelmet))) jelent, a miből koránt
sem következik az e l a v u l t «caput» jelentés; így akár a m.
nagy-ra, is rá lehetne fogni, hogy elavult «caput» jelentése van,
mert van had-nagy, fol-nagy; a köztörök «caput»-szó: bas.—
Vámbéry NyK. VIII, 115. maga utasítja vissza a / e j = tör. bej, beg
egybevetést, melyet Hunfalvy fölvett volt; most megint pártolja,
az «elavult»«caput»-jelentést azzal támogatván (332. 516.-1.), hogy
egy állítólagos bejtas szó, mely egyszersmind a m. pajtás-n&k mása
volna, tkp. ezt jelentette volna «fej-társ», úgy mint jol-das út-társ,
karin-das has-társ (testvér) stb. De ennek nincs igaz alapja. A török
ben (az oszmanliban) nincs bejtas, hanem- van ben-tas, ben-das,
a mit ben-des-nek is ejtenek, s a mely ezt teszi: «hasonló (pareil,
semblable, ressemblant; HO,II,O6HHH, IIOXOHÍÍM: lásd Bianchi,
Zenker, Budagov szótárait). A ben-das csakugyan olyan mint
jol-das, de a ben előrészre csak nagyon is ((fölhevült képzelet*) fog
hatja rá a «caput» jelentést. Hiszen megvan a ben «flecken auf der
haut, muttermal» jelentéssel (oszm. ben, csag. menk [Csag.
Spruchst.], ming [Budag.] jak. mari), s e szerint ben-das tkp. «jegytars» vagyis «azon-jegyü»; hiszen látnivalóiag a ben, min-hez tar
tozik: benz «gesichtsfarbe, gesicht» (csag. mengiz) és benze- «áhnlich
sein, ressemblerw (v. ö. csag. mengizlik «áhnlich, gleich»). Hiába
hivatkozik V. úr, mint analógiára a kafa-dar (nem is kafa-djas)
szóra, melyet «koponya-társ »-nak fordít. Ezen arab + persa szó
tkp. «der einem folgende, zum gefolge gehörige, gefáhrte»; a kafa,
mely ugyan «koponyát» is jelent, ez összetételben a «hinterkopf,
hinterteil)) jelentéssel van véve || vjj digitus: tör. (alt.) ölü, elii
{meg barmok digitus); az alt. ölü, elii, melynek fölhozására V. urat
alkalmasint csak az ugor rovatbeli (vcg.) tuVe indította, nem egy
szerűen = « digitus, najieir"i>», hanem méri éket jelent: «fmgerbreite,
nrapima najii>u,a» (v. ö. zoll, hüvelyk); v. ö. kaz. ille «fingerbreite»;
egyébiránt a szó nem más, mint a tör. ilik (oszm. el) «kéz». ||
A m. boka-\al egybevetett tör. bogim v. bogum is csak Vámbéry
<(Csagat. Sprachst.)) szerint jelent egyebek közt «knöchel»-t: V.
dknöchel, gelenk, knoten, knorre»; Budagovnál csak: «knoten (an
pflanzenstengeln), gelenk v. verbindung (von knochen), glied», de
nem épen: «jio,n,biJKKa, knöchel»; ennek török szava: oszm. topuk,
kaz. topik, vagy: tob. asik (Giganov: Jio^MHíKa) || derék = tör. tirek,
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terek — még akkor sem fogadható el, ha tirek csakugyan, mint
V. úr állítja, nem csak «támasztékot,, oszlopot*, hanem «közép
darabot* is jelentene (Ném. kiad. «mittelstück»); V. Csag. Sprachst.
így fordítja a tirek-et: «sáule, pfeiler, mitte oder stützpunkt eines
gegenstandes»; Budagov-nál még «mitte v. stützpunkt»-ról sincs
szó (csak: no^nopa, iio^cTaBita, CTOJIŐT>— a tire- «stützen» igétől;
oszm. direk «pfosten, pfeiler, mast»); — a «derék»-nak török
szava: bil || m. homlok ellenében ki nem elégit, hangalak tekinte
tében, a tör. (alt.) karnak, mely így is van: kabak «szemöldök,
homlok»: (6poBi>, aoŐ*fc); v. ö. csag. (V.) kabak «augenlid, deckel,
vorderteil, stirne», koib. karnak stirn, kar. kabak augenbogen; —
szóba sem jöhet az e s e t l e g e s (azaz V. úr alkotta) tör. komluk
«pars protrudens», melynek alaprésze kom, kam «domb, dombszerű
emelkedése tőszótag (Német, kiad.: stammsilbe) volna (v. ö. Vámbéry, Et. Wbuch 97.); megjegyzendő, hogy tényleg előforduló ilyen
tör. kom szó van: csag. kom «höcker des kamelso V., HaropŐHHKT*
(art kamelsattel aus filz) Budag. = alt. kom jipsio | alt. kom BOjma,
welle; még az is megjegyzendő, hogy a tör. luk képző, testrész
szókhoz járulván, az illető testrészre valót (pl. ruhafélét) jelent:
arkaluk, baslik, agizlik.
Másféle tekintetekből meg el nem fogadhatom V. úr magyar
török testrész-szó-egyezéseiből a következőket: m. bőr = tör. baru ;
ez utóbbi, helyesen paru, csag. szónak «bőr» jelentése tévedésen
alapszik; nem is török, hanem perzsa szó= «lapát» (lásd ennek
kimutatását: Ny. Közi. XVII, 324) || m. nyak = tör. jaka «nyak
hátsó része»; az egész törökségben a «nyak, collum» bojun (mojun),
a, jaka meg «kragen (gallér, BOpoTHHKi))), nem tekintve alapjelen
tését «rand (ufer, őeperi.: oszm. deniz jakasi tengerpart, ötejakada
túlsó parton); lásd Budagov II, 335 ; v. ö. jak. saya : kragen, csuvéoga BOPOTHHKT>, kaz. jaka kragen, alt. jaka BopoTHiiKi,, őeperi>,
OKpaima, stb. (a mongolban is a megfelelő gaya «ufer, krageno).
Vámbéry úr maga is 618. így fordítja a szót: «külső felső vég,
szél, gallér», de Csag. Sprachst. már így közölte : jaka «der nacken,
der kragen»; könnyen érthető, hogy itt a «nacken (la nuque)»
jelentés csak hirtelen abstrahálásképen került, olyan szólásokból,
a melyekben a «gallér» szót a «nyak» szavával is lehet fölcserélni
(pl. «galléron fogni»; v. ö.jakala- beim kragen packen, xBaTHTb 3a
uiHBopoT'L; iakalas- sich einander beim kragen packen V.) || ge-
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rinczr=tör. geri, ebben: tauk gerisi «a tyúk hátrésze» Budagov II,
175. — Igaz, az oszm. geri jelent hátrészt, tauk gerisi Kypiraaff
rysKa («bürzel» des huhnes); de gerincz nem amúgy «hát, dorsum», hanem a hát szóval jelezve (hát-g erincz) = «s])ma, dorsi», s
csak a jelzőnek újabb elhagyása után jelent maga a gerincz is
«spina dorsi»-t. De meg nem is eredeti (azaz az altajiságból eredő)
magyar szó ; gerincz, geréncz (e h. gerbencz) — szláv grebenec (Miki.
rpeóeHbirt) «pecten», tekintve, hogy a -c végképző nélkül való
szláv gr eben (rpeóeHb) szó «pecten» és «spina dorsi» értelemmel
használtatik (lásd: Miklosich, Lexicon 142. 1.); v. ö. hegy-gerincz,
ház-gerincz s az oroszban: rpeöenb ropi>, rpeöeHt KPOBJIH || m.
t a l p = tör. tapan, taban; — voltaképen csak taban, s az alt.-ban
még taman is (iio^omBa); alább 549. 1. V. is csak taban-nsik írja;
de a fölvett tapan sem segít az alaki eltérésen.
A m. térd szóhoz is meg kell jegyezni, hogy nem a köztörök
tiz, hanem csak a csuvas cir, illetőleg annak fölveendő régibb tir
alakja mutatkozik hasonlónak, t. i. a tér-d alaprészéhez; de ugyané
fár-nek másául még az ugorságban is tekinthető az oszt. Irt tener,
(oszt.B. lankir, langir) szó, noha ez nem térdet, hanem «vállat»
jelent (t. i. így a dim. -d képzős tér-d tkp. «kis -vállat», azaz a
«váll-hoz hasonlót* jelentene, a mi a rendesen kiálló hajlatnak
értett «genu»-hoz nagyon is illő elnevezés) || orr (orro-t) = tör.
borún, burun-hoz megjegyzendő, hogy az utóbbinak csupán alap
része bor, bur nem magyarázza meg a m. orro-nak kettős, rr-jét;
de még a teljes born, bum sem, minthogy sem a magyarban sem
a törökben rn nem assimilálódik rr-vé (az utóbbiban inkább nn
válik belőle: jak. munnum e h. murnum «orrom»>, C3UV. kine e h.
kimé «bement»); jobban megmagyarázza a m. orro alakját az
ugor egyezés: tBrbB (finn turpa e h. túrba, mord. túrva : 1. MUgSz.
842. 1.) || m. bajusz-xal egybeveti V. úr a tör. bijik-on kivűl a bujut
alakot is, nyilván azt vélvén, hogy ennek vég í-je a bajusz-nak
sz-jéhez közelebb áll, mintsem a bijik-heli k; ámde ily í-vel csak
oly alak fordul elé, melynek középső consonansa r: csag. burut
schnurrbart (V. Csag. Sprachst.), kirg. murt, kaz. mirt (Budagov
II, 224); — a bajusz-beli sz magyarázatára akár még alkalmasabb
a finn viikse (plur. viikset) || m. csont ellenében, legalább csakoly
jól mint a tör. söngek (s «esetleg» azaz fölvétel képen: songak) vagy
süjek, fölhozható az ugorságból: észt. korit (gen. kondi, tő : konti)
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«knochen», finn kontti «lábszárcsont» || a m. kar-nak nem csak
török, hanem ugor mása is van: a votj. gir (gir-pun ellenbogen) és
lapp gar, kar (garnel, kardnel ellenbogen) | s még a köldök-hez is
kell a tör. kindik mellett (csak V. úr olvassa köndük-nek) a cser.
kelemde-nek is számba jönni.
E kis revisio után, még kijebb sem terjesztve a nyomozás
alapját, a magyar testrész-szóknak mennyire ugor vagy török vol
tát illetőleg egészen más eredményhez jutunk, mint a milyent V. úr
nak 16 :16-féle mérlege tüntet föl. Megjegyzem, hogy még számba
sem veszek minden a m.-török egybevetés ellen tehető kifogást.
Látnivalólag u g o r eredetűek : fej, láb, ujj, váll, mell, velő,
szem, fül, száj, fog, nyelv, torok, szív, máj, tüdő, vér, homlok = 1 7 .
Több-kevesebb bizonyossággal t ö r ö k eredetűek: bajusz,
szakái, térd (*), köldök (*), boka (*) = 5.
Mind két felé mutatók, egyelőre még határozatlan eredetűek:
kar, köröm, csont (v. ö. tetem), orr.
Az eddigi egybevetés szerint, a tárgyalásból kirekesztendők:
hát, bőr, nyak, talp, gerincz, derék.
Azaz : ugor eredet 17 : török eredet 5 = 3 : 1, vagyis h á r o m 
s z o r annyi ugor mintsem török eredetű testrész-szó. Ez arány
megmarad, ha a kar-t akar török szónak vennők ( 1 7 : 6 inkább =
3 : 1 , mintsem = 2 : 1 ) ; mert az orr-t is akár az ugor csapathoz
•számíthatnék, s a boka is szinte kirekesztendőnek tartható.
EUJ még az így megigazított testszó-mérleg sem valami
nagyon helyes, mert aránylag csekély számú tételen alapszik, a
minél fogva az arány könnyebben a vakeset hatását is megérezheti.
Nincs abban semmi igazság, hogy a «bárba»-nak két speciális faja,
a «bajusz» és «szakáll» olyan két külön egyenlő fontosságú tétel
legyen, mint pl. szem, fül. De minthogy igen nehéz lenne, egyazon
szorosabb fogalmi osztálybeli szókra nézve biztos súlymérő kritéri
umokat megállapítani, kénytelen vagyok magam is ez úttal a
Vámbéry úr initiálta darabszám-olvasáshoz ragaszkodni, s az igaz
ság lehető megközelítése végett úgyn. nagyobb «tárgyiasságra»
törekedni, a melyet V. úr igen helyesen megkövetelt — másoktól,
de egyszersmind igen kényelmesen — önnönmagának elengedett.
E tárgyiasság pedig megkívánja, hogy az ugor eredetű 17 magyar
testrész-szókhoz még hozzá számítsuk a következőket (a melyekjiek ugor nyelvekbeli másai, szintén testrész-szókúl használva, a
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M.-ugor szótárban vannak kimutatva): kéz, epe, ér, tetem, lép, vese,
ín, íny, hón-al, könyök, húr, áll, haj crinis, szőr, fan, far (farcsok),
fasz, oldal, öl, arcz (orcza), agy, csöcs, csipő, háj adeps, has, ideg,
pocz, tarkó ( = 28). A jelentés szerint megfelelő török testrész-szó
kat merőben külömbözőknek találjuk; legfelebb hogy ín (ina-)hoz
némileg hasonlít a tör. sinir (jak. inir; sinir csak oszm. alak, v. ö.
V.608. 1), de a melynek az r-es végrésze elválaszthatlan (v. ö. sinirből: kar. sir, alt. siri) | meg könyök-höz: alt. caganak, caanéik
JIOKOTL, jak. tofiono-/ ellbogen, koib. t'eganak, kar. tahának (szőj.
t'enák). V. úr maga is helyeselte az ugor egybevetést ezeknél: áll,
arcz,öl, fan, far, háj, hón, könyök (bizonyosan kikerülte figyelmét a
kojb. kar. íeganak, tokának), lép, szőr, vese; a többinek egy részére
tett kifogásai általában gyarlóknak bizonyulnak. így pl. az epe-hez
514. 1. fölhozott tör. öpke tkp. «lunge» s csak tropice «zorn», a mit
igaz «epe»-féle szó is jelenthet, de szintén csak tropice; így hiszen
jelentheti akár «szív»-féle szó is | ár-hez: 599. tör. ir, jir «tér,
hely, térbeliség, űr» (tkp. «terra, locus»)! meg: kirg. or «csatorna,
árok, üreg»! (Budagovnál: KanaBa, ima, poBT>) \húr: kirg. kur ((kö
tél, öv», kuruk «húr, lazzo» (Német kiad. «schlinge, lazzo», tehát
nem «húr», hanem «hwok», a mit csak V. úr a /iúr-val egybefog) ;
megjegyzendő, hogy Budagov szerint a kirg. csag. kur egyszerűen
(dioact, gürteb), szintígy az alt. kojb. jak. kur; a kuruk-nsik
«schlinge» jelentéséről is hallgat maga V. úr Et. Wbuch-ja 86., a
helyett ezt adván: «umzáunung, tiergarten, vorratskammerw (lásd
Csag. Sprachst.); -— meg hiába tagadja V. úr, hogy a m. húr tkp.
«darm»: v. ö. tik-híir hühnerdarm, hurka és csurka \ haj crinis-hez :
523. tör. kii; — nyilván közelebb áll a zürj.-votj. si (sij-a hajas)
és f. hiukse (e h. * hsju-kse) \ oldal-hoz : 540. tör. jandak,jandaj «zur
seite stehendo — nem mérkőzhetik a vog. antil «rippe, seite» szó
val; egyébiránt a kaz. jandak, jandaj (Budagov II, 343) nem is
«zur seite stehend», hanem noKaTtáfl, nojiorifi (sanftgeneigt, schrág,
abhángig); ezenfelül a m. oldal kezdő vocalisa épen nem utal ere
detibb ja-ra | agy-hoz : 585. csag. oj «gondolat, ész»! — agy caput,
cranium = oszt. oy, og (e h.ange) «caput» | csipő-hez: 511. tör. sap
«több tárgynak alsó vastag része, pl. növény tőkocsánya, fegyver
fogantyúja stb.»; tkp. «stiel, stengel, handhabe, griff»! | has -hoz:
606. csag. kai, alt. ka$ «domb, emelkedést); — megigazítandó így:
-csag. kas, alt. kazat; jelentés szerint nem is testrész-szó. || A követ-
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kezőket meg V. úr a M.-ugor szótár bírálatából kihagyta: kéz, ínyr
ideg, tarkó, csöcs.
Másodszor: hogy a semlegesek (a mind a két felé mutatók)
rovatába iktassuk még ezeket: szár, íz, szirt, a melyek mellett török
elnevezések is számba jönnek: mrí-hez fölhozza V. (547. 1.) a tör.
sirt (tkp. sirt) «rücken» szót | íz-hez állítható : kojb. kar. iüs, íüs«gelenk», jak. süsüö'/ id. (csudálom, hogy V. úr ((tárgyias eljárásá
ban* ezt nem vette észre) | szár-hoz: kaz. tob. sijrak lábszár,,
schienbein (Budagov I, 654. rojiew.; Bálint: Kazáni-t. nyelvt. IL.
137; Osztroumov, CiOBapt 117: sijirak «czomb» 6e,apo, JiHJKKa);
kirg. sijrak «szárcsont» (Budagov); csag. sigrak «das schienbein
des rindes» (Vámbéry, Csag. Sprachst. 301. 1.); — hogy V. úr meg
ezt sem vette észre, annyival inkább csodálom, mert az ő saját
csag. szótárában is fordul elé e török szó.
Végre a török eredetüeket is még megtoldom a mivel lehet,,
noha azt kellene hinnem, hogy V. úr ezek eléteremtésére az őkimutatásában minden lehetőt úgyis már megtett. Számba veszem,
a mit másutt ide vonatkozót állított. NyK. VIII, 185. vajnak vagy
vajnok (székely szó: ((vállcsont küpüje» Tájszótár; de «vakszem»
vagyis «halánték« Kriza): oszm. csag. ojnak «csukló, ízület»;—
oszm. ojnak csakugyan «gelenk» (tkp. «stelle wo ein glied sich
bewegt», ojna- «spielen» igétől; így is: ojnak jeri «o. helye»; azomban a m. vajnak jelentésére nézve kétféle tudósítás áll egymással
szemben, s a Krizáét mégis tekintélyesebbnek kell tartanunk; deha csakugyan helyes is a «váll küpüje» jelentés, lehet e szóval
akár a vogul vann, ujn, vojn «achsel, schulter»-t is egybevetni,*;
e szerint a vajnak mégis csak a semlegesekhez valónak látszik |
NyK. VIII, 185. üstök: tör. üst-tüg «felső haj?» — V . maga is
csak kétkedve állította egyezőnek e tényleg nem létező összetételt;.
nem is illik a m. szó jelentéséhez a tör. tiik (tiig tiij) «szőr, pehely
toll)) | a m. szín-vei bátran össze lehetne állítani a tör. sin szót
(kaz. sin szépség, csuv. sin «arcz, arczvonások, kép» Zolotn.), ha
amaz igazán «arczot» jelentene | NyK. VIII, 160. koponya: csag.
kapa, oszm. kafa «koponya» (csag. Sprachst. kapa haupt); — a
tör. kafa (csag. ejtéssel kapa) «occiput, caput, cranium* arab szó |[
De hátra van még néhány csak az állati testről használt szó:
szárny: kaz. jarun,jarin ((vállapoczka» V. 629. 1. •— (még egybe
vetendő : csuv. sorim hát, jak. sárin váll | csék v. csök (biksi-csék):

A M. TESTRÉSZ-SZÓK.

449

csag. cük, cök penis (NyK. VIII, 135) (Budagov cük, kaz. cügaj) \
•szügy, szegy : csag. cöge brust des kamels V. 632. és NyK. VIII,
176; — de v. ö. MUgSz. 326. sz. | sörte, serte: csuv. sirt serte
NyK. VIII, 171; hozzá: kaz. sirt id. —Ámde ezeket fölvévén, meg
az ugor eredetüekhez is hozzá kell még foglalnunk a következőket
(állati testre vonatkozókat): szarv, mony (ovum, testiculus), begy,
toll, marj (lásd a MUgSzótárt; a V. 550. a m. toll mellett fölhozott
•csag. tüle «madár-toll» tévedésen alapszik, 1. alább).
Ha már most újra számot vetünk, kitűnik, hogy van magyar
testrész-szó:
a) ugor eredetű: 17 + 28 + 5 (szarv, mony, begy, toll, marj)
= 50.
b) török eredetű: 5 + 4 (szárny, szügy, csék, sörte) = 9.
c) semleges : (kar, köröm, csont, orr, szár, íz, szirt, vajnak) = 8.
Vagyis az igazi testrész-szók szembetűnő egyezése által
mutatott u g o r eredethez áll a t ö r ö k eredet = 50-hez : 9 (vagy
tegyük bár 10) = 5 : 1, a mi nagyon külömbözik az 1 : 1-féle arány
tól, a melyet V. úr állít. S e mellett még számba jön, a mit nem
lehet számmal kifejezni: hogy némely magyar-török egyezés ellen
tehető kifogástól «eltekintettünk*); meg hogy az elnevezések belső
fontossága határozottan az ugor részen túlnyomó. így tehát a
magyar testrész-szók, a mennyire ugor vagy török nyelvekbeli
testrész-szókkal összehasonlíthatók, mint a nyelvrokonság indiciumai, n e m m u t a t n a k m á s i r á n y t vagy tájat, a hol a
magyar nyelv közvetetlen rokonságát keresni kell, mint a melyet
egy másik csapat mutató szó, t. i. a s z á m n e v e k csapatja is
mutat; mind a két szócsapat vallomása határozottan az u g o r s á g r a ü t a l . Hogy milyen úton módon támadt e mellett azon
egynéhány magyar-török testrészszó-egyezés, a melyeket fentebb
elfogadtunk, a többi magyar-török szóegyezés tüzetes tárgyalásá
hoz tartozik.
(Olvastatott a M. T. Akadémia április 9-kón tartott ülésén.)

II.

Vámbéry úrnak török nyelvújítása
(avagy : nyelvészeti czélra alkalmasbított töröksége).

Kellene most már Vámbéry úrnak a Magyar-ugor szótár
czikkein végrehajtott szigorú bírálatának részletes és tüzetes mól
tatásához fognom, azt vizsgálván, hogy mit « n y o m n a k » is ma
gukra e bírálatnak egyes tételei, a melyeket V. úr a maga módja
szerint oly ügyesen tudott összegezni. De előbb kell még egy
különös jelenséget fejtegetnem, a melyben külömben a méltatás
munkája minden lépten nyomon megakadozna, a miért is jobbnak
látom, hogy annak tüneteit összefoglalva külön szakaszképen tár
gyaljam. Tapasztaljuk ugyanis, hogy V. úr bírálatában valamint
munkájának egyéb részeiben is, a fölhozott t ö r ö k n y e l v i a d a 
t o k n a k egy jó része, hol a szónak alakjára hol jelentésére nézve,
a tórökség eddigi ismeretétől többé-kevésbé e l t é r ő és pedig úgy
hogy ezen eltérés által mindig az illető adat a magyar nyelvvel
való egybehasonlításra alkalmasabbá vált, mintsem az eddigi
ismeret szerint volt. Sőt néha még azt is tapasztaljuk, hogy egy
azon török szónak más-más alakja van, a szerint a mint ehhez
vagy ahhoz a magyar szóhoz hasonlítandó: pl. a tör. bök, bük(illetőleg bök-, bög-) «hajlítani)) mutatkozik bok-, bong-nak a m.
bonyolód- mellett (509. 1.), de mög-, möng-nek a m. menüi- mellett
535. 1., végre pök- (altáji alakkal) a m. feküsz- mellett (517. 1.) | a
m. hév, hő mellett megjelen mint altaji-tör. szó köö hő (524), de a
m. gyúl-, gyújt- mellett van : alt güjri- (Ném. kiad. güjre-) megé
getni, verbrennen (604 1.) | a m. bogyó mellett: kirg. mug, mukr
bug 590 1., de a m. mag mellett csak: kirg. muk bogyó, mag, szem
(617. lap).
Ezek furcsa tünetek, a melyekben egy valamennyire m e g ú j í t o t t t ö r ö k n y e l v nyilvánul. Ez a török nyelvkör ismére-
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, tében kétség nélkül olyan haladást jelez a régi elavult traditióhoz;
képest mint a hasonlító nyelvtudományban a gyarló magyarugor theoria ellenében a dicső magyar-török theoria.
Megjegyzem, hogy V. úr az összes törökségnek a következőváltozataiból vagyis a következő egyes török nyelvekből vagy ha
tetszik dialectusokból hozza föl adatait: oszmán-török (oszmanli),.
csagataj ( = keleti-török, néha még különösebben: khivai, meg
kasgari vagyis khinai tatár), kirgiz, kazáni-tatár, altaji-tatár, turkomán, csuvas, jakut, tobolszki-tatár, kojbal és karagasz, ujgur.
Ezek közül ismeri V. úr saját hosszabb-rövidebb tapasztalásából
is, az oszmán-törököt meg a keleti-törököt, s ezek szókincseinek
ismeretéhez közölt is adalékokat tapasztalása és szövegtanulmány
alapján valamint meglevő régibb lexicographiai anyag fölhaszná
lásával; legkiválóbb műve e tekintetben a «Csagataische Sprachstudien»-beli szótár (1867); kevésbé jelentős az oszmanlira nézve r
«Deutsch-türkisses Taschenwörterbuch» (1858). Szintén ő fejtette
ki az ujgur nyelv szókincsét néhány nyelvemlék, jelesen a nehéz
olvasású Kudatku-Bilik szövegének tanulmányából és magyaráza
tából, többnyire a többi törökség Összehasonlítása alapján hatá
rozván meg a szók alakját és jelentését — miszerint mind
mi ez úton nem igazolható, jóformán nem is számítható a török
ség biztosan ismert vagy ismerhető anyagához. x ) A többi török
nyelvekre vonatkozó adatokat (legfeljebb néhány azerbejdsáni, turkomán és kirgiz adatot kivéve, a melyek «Csag. Sprachstudienobeli szótárában is eléfordulnak) mind kész szótári munkákból
kellett merítenie, s merítette is, a mint idézetei s a fölhozásnak
bizonyos részletei is mutatják; jelesen a kazáni-tatárra nézve ren
des kútforrása Budagov szótára, s e mellett (noha ritkábban) a
Bálint kazáni-t. nyelvtanulmányaibeli meg Osztroumov szótára; a
1
) Uigurische Sprachmonumente und das Kudatku-Bilik. 1870. —
Nyelvészeti értékét maga V. lír sem beesülheti valami nagyra, ezt m o n d v á n
az Előszóban: «Wo der autor den text oft almen, die übersetzung erraten
muss, dórt darf der beurteiler keine besonderen ansprüche auf kritischegenauigkeit machen. Keine variante stand m i r zur verfügung, u m mit ihr
den text zu confrontiren, kein wörterbuch, aus dem ich den fehlenden
wortschatz hátte schöpfen können. W e n n ich daher bei entzifferung somanchen wortes . . . in einen irrtum verfiel, oder dessen übersetzung verfehlte, so soll das niemand tadeln».
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kirgizre szintén rendesen Budagov munkája szolgál forrásául,
valamint a tobolszkira is; de gyakran még csagataj szót is hoz föl
ugyancsak Budagov szótárából; az altaji-tatár szókincs egyedüli
forrásául a TpaMMaTEKa ajiTaficKaro H3Bma-t használja; szintigy
a jakutra meg a kojbal és karagaszra a Böhüingk meg Castrénféle glossariumokat, a csuvasra Zolotniczki KoptieBOft cjiOBaptját. Á Badloff-féle textusokat, a melyekhez még nincs szótár,
mindössze egyszer vagy kétszer idézi. E szerint már most azt vélhetnők, hogy a fentjelzett újabb-féle török nyelvismeret, a mely
nek mégis kellene, hogy némi tényleges alapja is legyen, V. úrnak
csak azon adataiban mutatkozik, a melyeket a saját tapasztalása
ügyében volt török nyelvekből hozott föl (pl. az oszmanliból,-a
keleti-törökből), miszerint az új tudást és tanítást eddig elhallga
tott tapasztalásából eredőnek hihetnők. Pedig az nincs úgy. Fölhoz
ő nem egy olyan szót is, a melyet tudva levő forrás-munkából
kellett kiszednie, alkalmasan «újított» alakkal vagy jelentéssel:
pl. a m. kengyel másául fölhozott altáji kangaj «korcsolya» szónak
ezen újított alakja is van: kengej, a melyről a Gramm. alt. jaz.
semmit sem tud | a m. sző- ige mellett (548. 1.) fölhozott kaz. heg-,
cig «szőni (weben)» szó, mind alak mind jelentésre nézve «újítva»
van: Budag. I, 508. cik- «varrni, kivarrni (arannyal)», Bálint sze
rint is cik- «beszegni, kivarrni (einsáumen, ausnáhen)»; csak tovább
következő vocalis előtt áll be a g: pl. nom. ag. cigeüce | a m. szókintransitiv igéhez 631 1.: tör. tat. sok- «bemenni, bejutni, belekeve
redni, belebotlani (Ném. kiad. «eingehen, hineingelangen, hinein
geraten)», hivatkozva Budagovra I, 710; ámde Budg. azt mondja,
hogy suk-, sok- ((beleverni, beletenni)) (BÓHBaTB, BKOJIOTHTB,
B.IO;KHTI> BO IITO) | m. fúl-, fojt-hoz, 601. 1.: alt. puula «megkötni,
fojtani (binden, erwürgen)», pedig Gr. alt. j . csak ezt adja: CBfl3aTi>,
npHBH3aTB, azaz: «binden, zusammen binden, anbinden» (s V. úr
is tudhatná, hogy ez a puula- nem más mint a tör. bagla-nak alt.
alakja) | m. szúr igéhez, 548. 1. : kirg súr-, sor- ((beledugni (hineinstecken)» : Budg. I, 646. sugur-, saur-, alt. suur-, kirg. tob. suur(iherausziehen, reissen (BBi^epHyTB, t. i. schwert aus den scheide)»;
szintigy Csag. Spr. sogur- «herausziehen, ausreissen (schwert aus
der scheide ziehen); itt tehát már az «újított» jelentés épen ellen
kezője a réginek. Sőt van eset olyan is, hogy az újított török szó a
keleti-törökből való s most már magának V. úrnak tapasztaláson
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alapuló régibb közlésével sem illik össze; ilyen pl. (a m. kanál
mellett, melyet a MUgSz. «merítő »-nek magyarázott, s a vog.
kön- «meríteni» igéhez kötött): csag. kumgan «merítő edény, veder*
529.1., pedig Csag. Sprachstud. így adja: «grosse kanne aus
erz» | piszok mellett: csag. pecek «folt (íleck)»; Csag. Sprachst.
pedig: pecek «zuckerl (sucrerie), eine grasgattungo es becek «zierrat». Ilyenekből látható, hogy a török «nyelvújítás» e g é s z e n
f ü g g e t l e n a t a p a s z t a l á s t ó l , s méltán gyaníthatjuk, hogy
eredetét főképen azon magasztos czélnak köszöni, a melynek szol
gálatában áll. Nem is törődünk már vele, hogy honnan vette V. úr
az újításra való vocatiót s milyen lehetett fejlődésének menete.
Erdekünkben csak az áll, hogy megtudjuk külömböztetni az egy
szerű igazságot a czélzatos tüntetéstől.
Következik immár a t ö r ö k n y e l v ú j í t á s i s m e r t e 
tése.

1.1.
Az új-törökségnek első, alig észrevehető, de mégis már
bizonyos naivsággal fölmosolygó csiralevelei azon csekély hang
beli eltérésekben találhatók, a melyek amúgy egyes török dialectusok közt, ritkábban egyazon dialectuson belül eléfordulnak, tehát
magukban lehetségesek is, de az illető egyes esetekben nem doeumentálhatók. Ilyenek jelesen az o és u, ö és ü, e (a, e) és i, e és ö
vocalis-külömbségek, a melyekre ugyan V. úr eddigelé még egyes
török nyelv leírásában sem nagy ügyet vetett, többnyire úgy válo
gatván az egyik vagy a másik hangzót, a mint épen eszébe jutott.
Hogy e tekintetben esetleg a hasonlítandó magyar szó hangalakja
is némi hatással volt a következőkből látható :
509 (Ném. kiad. 470) 1. bonyolód-meUett: tör. boncuk, moiiguk — de Stud. bun^uk, munguk (oszm. hm£uk Zenk. Bianch.
Budg.); 571. 1. monyuk és munguk.
512. m. él acies: oszm. bile, bele schleifen (Ném. kiad. 471.
csak bile); v. ö. TWbuch bili- schleifen, bileji (bilegi) tasi schleifstein, csag. bile- TO*IHTB, Stud. bileö schárfe.
512 (N. 471). m. elő, elé: csag. eli (Stud. Hej, v. ö. Budg.
I, 205).
524 (N. 478). hév, hő: alt. köö (Altgr. kiij- brennen,
ropÉTL).
JJYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XVII.
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527 (N. 479). húz-: csag. oz, uz (Stud. oz- anwachsen, übertreffen, Budg. oz- iipoxo^HTb).
531 (N. 481). kovád-: t. t. kobul- (Budg. kiibul- és kid-,
Altgr. kubul- elváltozni).
541 (N. 487). oszol-, oszt-: csag. os, us gyökből usak (Stud.
Budg. usak stb.).
542 (N. 488). örvény, őröl-: csag. ögiir, iic/ür, öür- fordítani
(Stud. ügür-, Budg. szintígy).
542 (N. 488). ős : csag. iski, üski régi (Stud. Budg. csak iski).
543 (N. 489). renyhe: kirg. iren- fául sein (Budg. I, 191.
eritt-) (azouiban kaz. iren-).
552 (N. 494). ún-, undok (undor): csag. undor (Stud. ondur
frevelhaft, hásslich).
552 (N. 494). úr: t. t. our, uur védelem (Stud. our, ogur
glück, sclmtz; oszm. ogur Budg. Zenk.). 1 ); 556 (N. 496). vármellett ugyané szó csak our alakban.
560 (N. 497) ijed-: t. t. ajil-, ijil- forogni (Stud. ajlan- sich
umdrehen, ajla- umringen; EtWb. 31. sem hoz fel tjfti-féle alakot).
304 (N. 285). irha (sámischleder): tör. jarguk, jirgak (Budag.
II, 304. csag. kaz. jargak, kirg. Vargák bőr-kaftán; kaz. «3aMiua
sámischleder»; v. ö. Stud. jarkak oberkleid aus pelz, haarloses
feli).
293 (N. 274). túzok trappé : tör. t ú d a k (csag. togdak és tojdak
trappé Stud.; v. ö. kar. tödak feldhuhn).
591 (N. 525). borid-]: t. t. bor- borítani (Stud. buru- ; oszm.
buru-, bur- bedecken).
597 (N. 528). ék cuneus : t. t. ek, ik közbeiktatni (Stud. csak
ik- einschalten).
599 (N. 530). erő: csag. érik, irik Budag. I, 188 (de itt csak
irik van; kaz. irek Bál.).
601 (N. 531). fö: t. t. buj, büj das griechische heu (Stud.
büj gras, EtWb. 205. boj, boj).
J
) Előbb, a 333 (=N. 313) lapon V. úr altaji-nak jelezte az uur ala
kot («védelem, vódő» jelentéssel) ; azaz valahogy emlékezett, hogy van az
alt.-ban egy uur szó, a mely azonban, fájdalom, nem «védelmet», hanem
«lopást, tolvajságot» jelent; sőt van még egy másik alt. uur is: ((ne
héz, bajos».
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607 (N. 534). idő, üdő: alt. öj, üj (Altgr. csak: öj BpeMa).
613 (N. 537). karika, kórász-: kor, kur öv, sövény (Stud.
Budg. csak kur).
615 (N. 538). kor: csag. kor zeit, koron zur zeit (így, egé
szen magyarosan, már Stud.: koron, de megjegyezvén, hogy kurun
is van; Budg. kur, kurun).
616 (N. 539). kutat-: ujg. kot, kut alant, mélyen (KBil. csak
o-val: köti, kotu herab, hinunter).
621 (N. 542). orom: csag. orun emelkedés, trón (Stud.
Budg. urun).
623 (N. 543). őr: t. t. öür, ögür körűijárni (Stud. ügür- abwenden, ügür ül- sich herumwenden; Budg. ügür-).
625 (N. 544). rokon: csag. urukon rokon; de Ném. kiad.
urukun (v. ö. 574. 1. uruk/un az uruk adverbiumi alakja).
628 (N. 546). süZ-disznó: csag. sül tövis (Stud. söl faser,
stachel).
632 (N. 548). szösz: kaz. sös len, kender (Bál. Budg. süs).
639 (N. 553). üt-: csag. küt- ütni, megverni (Stud. köt-, v. ö.
Budg. II, 144.).
286 (N. 267). imó'junge kuh: tör. ünek,inek (NyK. VIII, 185.
Vámb. csak így : oszm. inek, csuv. ina; v. ö. alt. inek, jak. ina/;
de EtW. 54. Vámb. már így: ünek, egyszersmind az ünle- «áchzen»
igéhez kötve: «kuh = die áchzende, stöhnende»; Vámb., Prim. Cult.
188. 1. megint: ünek oder inek, vgl. magy. ünö).
307 (N. 288). ümög v. ing, üng hemd: 1.1. küjnek, gilmlek (az
utóbbi oszm. alak volna, a melyet TWb., sőt még EtWb. 74 gömlek-nek írt).
320 (N. 300). kölyü: tör. köliik, kötünk klotz (NyK. VIII,
161. Vámb. csak így: oszm. külünk; szintígy Budg. I, 161.).
640. vél-: 1.1. Ml-, bel- tudni (N. 553. csak bil-; Stud. csak
bel-, de nyilván csak sajtóhibából); rendes alak a bel- a kazániban,
de nem t. t.-ban.
512 (N. 471). m. csuk- mellett: tik-, tuk- bedugni, bezárni,
(szintígy 244. tik, tuk dugni), de 596. m. dug mellett csak: t. t. tik,
tika «dugni» (Stud. tik-mak verstopfen, zustopfen; Budag. I, 361.
tik-, tig-; oszm. tika- stopfen TWb., kaz. tik- bedugni Bál.)
285 (N. 267). ökör ochs: tör. öküz, ököz (oszm. ö/cwzTWb., öküz
ós ögüz~EiiYJb. 223; még a kaz.-ban sem ököz, hanem ügezBálint).
30*
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299 (N. 280). sátor zelt: tör. catir, catOr, satOr (EtWb. 86
csak catir; a sátor kezdőconsonansánál fogva kirgiz alak volna, s
adja is ez alakot s vei Budag. I, 454. ^j'Ló, a mi Ilm.-nél így van:
satir).

2. §.

Jelentősebbek már az újított törökségnek olyan szóalakjai,
a melyek a vocalisok hangrendjével (mély- v. magashangúságra
nézve) magyar szókkal való egybevetésre alkalmasbakká váltak.
534 (N. 483) 1. lep- mellett: t. t. jap, jep befödni (V. úr
EtWb.-jában még csak jap-nak hangzik; Budag. jap-, jab-. meg az
oszm. szótárak; alt. jap-, jak. sah- bedecken; még a kazánitatárban is csak jab- Bál., pedig itt kezdő ja- többször ja-re válto
zott, pl. jaj és jaj nyár, jás fiatal, jilser- rejteni).
520 (N. 476). gyűlöl-: csag. jau ellenség, jaula ellenkedni,
anfeinden; kirg. jeti, jetiié id. (Budagov II, 332. ajag,jau «hostis»
kirgiz alakját nem jeü-nek, hanem jaw-nak adja; ajagla- BpeBftTB
igét még így : gaula-; az alt.-ban van : ju és jüla-; a kazáni-tat.
alak is csak: jau Bál. Budag., §au Osztroumov).
599 (N. 529). m. ép, épit- : csag. jepii épület (Stud. japű «gebáude» nyilván sajtóhiba japu helyett, v. ö. jap- herrichten;
Budag. II, 320. japu 3^,ame; EtW. 131. csag. jap- és japi gebáude). — 316 (N. 296). 1. V. úr az alt. jepsel «\vaffe, fegyver*)
(Altgr. rüstung, gerát, zubehör) szót a «jep elkészíteni)) igétől
származtatja; a jep- tehát, föltéve, hogy a származtatás helyes,
csak kifejtetett alapszó volna; de már Budg. II, 348 utalt a mong.
gebe és gemsek, olv. gebsek [Kowal. 2311] szókra, Kowalewski meg
ajak. sclb e h. jab-re ]«werkzeug, gerát].
603 (N. 532). győz-: oszm. jauz, jevüz dühös, erélyes Budag.
II, 345. (Budagov kétféle írásmódját közli e szónak, t. i. \.L é s w ,
de csak egyféleképen olvassa: jauz • a kaz. alak jaaiz Bál.; v. ö.
Stud. 351. oszm. jauz).
619 (N. 541). nyes-: 1.1. jesi-, jes- nyesni, gyalulni Budag. II,
355. (Budagov ezt adja : tob. je§u~mak, mélyhangú; kirg. (j^cyíi^
átirás nélkül, jelentése: schaben, hobeln, reiben, glátten; a ma
gashangú csag. jis- mást jelent: Budg. II, 388.).
597 (N. 528). m. éh, éhes: 1.1. a j , ac, e$, es, kirg. as, es éhes
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(Budg. csag. kaz. ac, azerb. <zf, k i r g i z as [nem i s a s ] ; Stud.
csag. ac ; oszm. a j , ac EtW., TWb.
613 (N. 538). m. kengyel: alt. kangaj, kengej korcsolya (Altgr.
csak kangaj JIHJKH).1)
595 (N. 527). m. derű: csag. sara, sere világos, tiszta (Stud.
csak sara klar, rein; Budg. I, 624. Stud.-ből vette át).
624 (N. 544). m. ösvény: t. t. as, es lépni, átlépni (schreiten,
überschreiten) (Budg. I, 52. as-, kirg. as- BOCXO^HTB stb., oszm.
as- monter sur.., saillir, passer, franchir — hinübersteigen, über
schreiten ; v. ö. EtW. 24; az es- alak eredetére utal V. úr megjegy
zése, hogy «a magy. ösvény-hez közelebb áll a tör. asgan, e s e t 
l e g [e v e n t u e 11] esgen = a ki átlép»).
512 (N. 471). m.elő, elé : csag. alin, elin előre (EtWb. 11. szcsak alin «zuvor, vorderer teil, stirn»; v. ö. Budg. I, 88. alin nepe^T., jio(vb; van ugyan, legalább Stud. szerint, csag. eld- is = csag.
kaz. ald nepe^'L Budg. Bál., de az n-végü alin-mik nincs e-vel
való mellékalakja).
639. m. ügy: csag. itd, üd kötelesség, tartozás [pfliclit, schuld]
Badag. I, 118. (Budagov így: ud 3aeMi>, &OJIFÍ»).
554 (N. 495). m. üsző: alt. vj, üj tehén (Altgr. csak: uj
KopoBa).
567 (N. 505). kerek, kör: csag. gürüng beszéllgetés (Stud.
köriing és gurung, kezdő i-val írva; Budg. I, 773. gurun).
587 (N. 523). ]., m. ásít-: t. t. ásna-, esne ásít (oszm. esnegáhnen TWb., Budg. stb., kaz. isne- Bdg. Bál., alt. este ).
265 (N. 245). m. ás- mellett: tör. as, es «graben» (587, N.
523. 1. csak: el* piszkálni, kaparni; v. ö. Stud. es- graben, schürren, reiben; Budg. is-, oszm. es- pi>rn> stb., alt. es- rpecTH Bec.lOMt; kaz. is- rudern Bál.).
633. (N. 549). m. túr-: t. t. tara, tere «völgy» (V. EtWb.
176. csak. tere, oszm. dere «thal»; a 595 [N. 527]. lapon ugyané
szó a m. derü-hez hasonlítva csak tere, de terek mellékalakkal s
ily fordítással: «széles, kiterjedt, nyilt», a melyhez alkalmasint

x

) Előbb, a 324. lapon V. úr még nem kínálta a Jcengej-t tényleges
adatul, így hozván föl a z t : ulangaj, e s e t l e g (N. 304 e v e n t u e l . l )
Jíengej;n csak a jelentésén segített egy kicsit: «sclmeeschlittschuh, — b üg e l a u s e i s e n oJer holz zum laufen auf dem sclmee.»
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köze van a Stud.-ben eléforduló seri, serik «ausgebreitet, eben,
flacher ort» szónak).
353 (N. 332). völgy thai («régibb alak: vuelge, velghe»): tör.
balga, belge ásni, kivájni [graben, aushöhlen] (Pavet d. C. balgmak creuser, fouiller; Budag. I, 267 balga-mak nonaTB, pHTt; —
ezenkívül van a bű, bel «hacke, grabscheit» szótól: oszm. belle- v.
bele- graben, umgraben [kapával: «kapálni*] Budag. I, 303).
550 (N. 493). m. toll: t. t. t u j , tüg toll; a Ném. kiadásban
meg így: tuj, tug féder — s így nem tudjuk, mit állít voltaképen
V. úr, mert látni való, hogy sajtóhibával van dolgunk. De azt
akarta-e, hogy a magyar kiadásban szintén tuj, tug legyen?
vagy azt, hogy tüj, tüg legyen ? (A szónak egyébiránt eddig csak
magashangú alakja ismeretes: oszm. tüj, csag. tüg, tük Stud.
Budg., kaz. tök Bál., alt. tük, jak. tu). — Ugyané czikkben föl
hozza Vámbéry úr mit alt. szót: toló ((tollasodni», a melynek
alapja egy könnyen észrevehető sajtóhiba Budagov transcriptiójáb a n : Budag. I, 403. dlo^Li', síLcaJLj kir. TyjiÖMeKi>, alt. TOJIOMOKT,
JIMHHTL azaz «vedleni», nem «tollasodni» ; az Altgr.-ban, a honnan
Budg. ezt átvette, így áll: Tyjie, kond. .TÖJIÖ, kirg. Ty.rö «JIHHHTB»;
dLo is mutatja, hogy magasb. szót akart kiírni.
532 (N. 482). m. kutya: csag. kucuk, kücük kutya kölyke
(Stud. csak: kücük der junge hund, Budg. kaz. kücük, Bál. köcök;
de van alt. kucuk meHOira.).
317 (N. 297). tör falle, schlinge: tör. tor és tör (N. tür) netz
zum fangen der vögel und fische (Stud. csak: tor netz; Budg. I,
387. tor netz, schlinge; Budg. csak a torla- ^ö^.yi
«verwiekein
[umgarnenj» igére nézve s e j t i, hogy türle-nek is olvasható volna,
minthogy az = tür- JCXN«J' «zusammenrollen, einwickeln, aufschürzen».
346 (N. 326): tör. kujas, küjes sonne (szófejtés kedvééért: «a
tör. küj- égni igétől» ; meg «küjes-ből az oszm. günes, eredetileg
güjnes sol származott*; pedig Stud. csak kujas, Budg. II, 98. kujas;
EtWb. 116. még csak: kojas, kujas).
296 (N. 277). sör, ser bier: tör. sira, sera (csuv. kaz. alt.
sira: Zolotn. Bál. Budg. Altgr.)
515 (N. 473). m. év annus: t. t. il, jil (az il csakazerb. alak:
J o l ; közönséges tör. alak jil, nem jil, és másai; de meg kell
jegyezni, hogy V. úr a mélyhangú i kiirásában általában igen kö-
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vetkezetten, sőt többnyire egészen elhanyagolja, csak i-t írván
mélyh. szókban is j szintilyen 554 (N. 495). m. üszög : csag. issik,
issig (Ném. kiad. issig); de 508 (N. 469). m. asz-.- t. t. issik, meg
527 (N. 480) m. izzó mellett: csag. isig, oszm. issL
353 (N. 333). sziget insel: tör. sig sekély vizű hely, zátony
[seichte stelle, untiefe] (626 1. sekély mellett: oszm. sig sekély
szintígy Z., Budg. I, 700).

I §.
Hogy a török nyelvújítás már a szók c o n s o n a n s a i b a n is czélszerű változásakat bírt eléidézni, mutatják a következő
példák:

A)
635 (N. 550). 1., m. tegnap, tege mellett: oszm. dün, csag.
tün teg nap, tmíe-gün tegnapi nap : «a törökben levő nasalis vég
hangot a magyarban rokon g képviseli)), t. i. n-t, amelyet az oszmanli immár ?i-nek ejt, í r á s b a n pedig a kazáni ós keleti törökség arab betűs ng- vei jelöl, (a melyet némely transcriptio meg is
tart, pl. V. úré az Abuskában, Stud.-ben, s másutt), az oszmanli
meg g-ve\, illetőleg pontos g-vel (sagir nun : JC); e mellett van az
oszmanliban eredeti n is, mely a többi törökségben is n (a fölho
zott szó eddig így ismeretes: oszm. dün, ered. w-vel, valamennyi
szótár szerint, Budag. is így; csag. Stud. tön nacht, töne-gün gestern, Budag. tün nacht, kaz. tön : tönd-kön tegnap, alt. tün HOIB,
jak. tUn nacht, kar. tün nacht, gestern).
632 (N. 549). m. szlín-: tat. sun szűnés, vég, oszm. sori (inkább
az utóbbit írhatta volna V. úr scm-nak; Stud. csag. song ende,
Budg. oszm. kar. son, sung ende, kaz. sun Bál., alt. son, kar. son).
533 (N. 482). m. láng : t. t. jan- ésjafi- égni (Ném. kiad csak :
jan brennen), és 597 [528]. 1.: t. t.jang- flagrare (oszm. jan-, ered.
w-vel, valamennyi szótár szerint; kaz. jan- Budg. Bal., kirg. éanropi&Th Ilm.; csak Stud. csag. jang- brennen, lodern ; — a jan- alak
tehát nem mondható t. t.-nak).
605 (N. 533). m. hang: csag. on, ong beszéd, h a n g ; oszm.
ön beszéd, szó (Stud. on laut, t o n ; Budg. I, 160. oszm. csag. ön,
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kirg. en, ro.nocT>, SÍBVKT,, alt. ün; oszm. ön ^«f voix, bruit; —
514 (N. 472). m. ének mellett így találjuk: csag. ön, kirg. en, aljfc.
ün hang).
598 (N. 529). m. enged-: t. t. en-, eng- alászállni, herabkommen (oszm. en-, in- Budg. I, 214., kojb. in- abwártsgehen; EtW.
35. csag. en-, oszm. in- absteigen, herabkommen, jak. ania abfaáng
eines berges; — de van csakugyan in- is, nem eng-, t. i. kaz.
in- Bál.).
608 (N. 534). m. igen: oszm. en, eng igen,nagyon; t. t. engen
igen, sok, nagy (oszm. en ejtve en, «partikel des superlativs» EtWb.
6 3 ; kaz. ul id. Bál.; oszm. énen Bectjvia Budg. I, 74., Zenk. énen
trés-í'ort).
509 (N. 469). m. bonyolód'- t. t. bok, bong összefonni, gombolyítani (Ném. kiad. bök, bong flechten winden), hivatkozással Budagovra: I, 286. (^•Í'J.J (Budagov nem ( j ^ hanem dl* végű magash.
szót írt: jC^ilj bükinek v. bökmek; e mellett kitette még a dUJo
alakot is, s nyilván ezen alapszik V. úr böng-je illetőleg bong-j». De
Budagov ezzel csak a bog- alakot külömbözteti meg afrö/c-félétől.V.úr
is tudhatná, hogy Budagov a 5-vel korántsem csak «sagír nunt»
jelöl, s hogy azt nem csak oszmanli szók kiírásában használja:
amúgy ő g értékkel használja (k ellenében) s az esetleges n (illető
leg n) értéket rendesen a mellékelt transcriptióban tünteti föl).
535 (N. 488). m. menüi-: t. t. mög, möng hajlítani (niöng
csak az előbbi bong-, illetőleg bong-uak kezdő m-vel való változata).
637 (N. 551). m. tönk: csag. tönk «a fának legalsóbb része,
vég, tő» (Stud. töng «grund, boden eines gefásses, stamm»).

B)
597 (N. 528). m. egész mellett: csag. égis magas, felnőtt
(Stud. igiz, egiz hoch, erhaben, vollkommen; Budag. I, 202. csak
Stud.-ból vette át, de hozzá tevén: vájjon nem csag. ediz-boi1?).
614 (N. 538). m. kosz mellett (melynek V. úr «brand» jelen
tést tulajdonít): csag. kiz, kis hőség, tűz (Stud. kiz, LAJ» «wurzelbedeutung»: eifer, feuer, wárme; Budag. II, 55. csak ige: ktz-mak).
558 (N. 497). m. vesz-ni: t. t. bősz, bnz- rontani (Stud. csag.
hoz-, poz- verwüsten, Budg. csag. oszm. boz-, kaz. hoz- törni, ron
tani, TWb. oszm. boz- verderben; az alt. pus- pa3CTpoi TI> nem
lehet a bos- alak t. t.-ságának bizonyítéka, mert az Altgr. az igető
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végconsonansát általában szóvégi alakkal teszi ki, s így egyáltalá
ban s-vel azokat is, a melyek másutt csak z vei valók, pl. ses- érezni,
kas- ásni, as- eltévedni — siz-, kaz-, az- stb.).
624 (N. 544). m. bszve: t. t. ez, es összenyomni (Stud. ez, izdrüeken, pressen; oszm. ez-; Budg. I, 192. kaz. iz-, oszm. azerb.
kirg. ez-; csak tob. is- Budg.).
542 (N. 488). ősz herbst: t. t. kös, küs, güz herbst (Budg.
•csag. kaz. kHz, oszm. güz, TWb. güz, kaz. köz Bál., alt. küs [v. ö.
imitt fent alt. pus-ról]).
548(N. 491). m. sző- (vog. scig-): kaz. ceg, cig- «szőni» (Bál.
Badg. I, 508. cik- einsáumen, ausnahen; csak további vocalis előtt
áll be cig-: n. ag. cigeüce).
561 (N. 499). m. iparkod: t. t. ú>, ib-sietni (oszm. iv-, eveilen; Budg. oszm. csag. iv-, ev-; Stud. ivrik schnell, eilig).
602 (N. 531). m. gyáva: t. t.jaba, java «gyáva», haszontalan
(Stud. jaba, ^aba nutzlos, wertlos, schwach; v. ö. Budg. I, 431.
oszm. gaba ^apoMi., TWb. f~,aha umsonst).
636 (N. 551). m. toj-, tojás : t. t. toj-, tog- «tojni, szülni» sic!
(NyK. VIII, 180. még csak így hozta föl V. úr, szintén m. toj- mel
lett: csag. tog-, oszm. dogh- [azaz doy-} «szülni» ; v. ö. EtWb. 194.
csag. tog-, oszm. dog- entstehen, geboren werden; Budg. I, 748.
tog-, dog-; kirg. alt. tuu-; Bál. kaz. thi-, tu- geboren werden); —
a 343 (N. 343.) lapon, m. szokás mellett a t. toka «gebrauch» [?]
szónak etymonját találja V. úr ugyanezen tog- igében, csakhogy itt
tolz- az alkalmas alakja: tok- ((felkelni, felkerekedni: aufstehen,
aufkommen».
296 (N. 277). hagyma, liajma zwiebel: alt. sogono, sojno
(Altgr.csak így : sogono).
330 (N. 310) m. talp mellett: tapan, taban talp (oszm. taban
TWb., kaz. taban Bál. Budg., alt. taman).
384 (N. 362). kanta kuruzsló, quacksalber (?) : alt, kamta«kamot [sámánt] működtetni, magát bűvös mondásssl gyógyíttatni
[einen kam fungiren lassen, sich durch zauberspruch heilen lassen]
{Altgr. kamda- maManHTt, KaMjiaxi>: zauberei treiben, hexen, besprechen).
570 (N. 508). m. maj: t. t. bajir máj (329: 309. lpon baglr,
bair máj, 508: 469. kirg. baglr h a s ; Stud. bagir leber, kaz. bauir,
oszm. bagir [bayir] eingeweide, alt. puur); ellenben
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620 (N. 541). nyúl- mellett: t. 1 jail-,jajü- sich ausbreiten,
holott csak jajü- a pontos alak, mint ajaj- «ausbreiten» passivuma.
305 (N. 286). fürt locke (hajfürt) : bürtek v. bürcek «a turkománoknál varkocs a fül mögött [hinter den ohren zwei lange zöpfe]»
(Stud. meg EtWb. 227 csak: börcek, bürcek locke, gekráuseltes
haar; Budg. I, 252. Kaz. bürcek; Pavet d. C. bürcek).

0)
618 (N. 540). m. magas mellett: t. t. moj, boj «hosszuság,
magasság, növés (lángé, höhe, wuchs)» (617. m.maga mellett: csak
boj «test, növés, hosszúság: körper, wuchs, lángé»; némely török szó
ban váltakozik kezdő b és ms az egyes nyelvek szerint, úgy, hogy
az oszm. alak rendesen &-vel való, pl. oszm. buz jég = csag. kirg.
muz, alt. mus, jak. müs ; oszm. bejin velő = kaz. mej, jak. rnaji; stb.;
de ezek közé eddig a boj szó nem tartozott, a mely a külömben
m- kedvelő nyelvekben is 6-vel való : kaz. baj Bál., csag. boj Stud.,
kirg. boj IJm., alt. paj; így más szók is kizárólagosan csak az egyik
kezdőhangzóhoz ragaszkodnak: bas fej, bű- tudni, bis öt: sehol sem
így: mai, mii-, mis).
288 (N. 269). csikó füllen: tör. cigin, cikin «Abuska» (Abuskában így: gigin).
517 (N. 474). féreg: 1.1. pürge,£>ire bolha (Stud. csag. bürge,
oszm. pire ; Budag. csag. bürge, bürgü, kaz. borSá Bál.).
312 (N. 292). sereg heer: tör. cerig, serik (EtWb. 182. éerig,
cerik; Budag. I, 476. oszm. ceri, csag. cirig, alt. cerü; a netalán
kirg. serik alakot Budg. nem ismeri).
308 (N. 289). saru schuh: tör. caruk, saruk (oszm. carik,
caruk, Stud. caruk art grober schuhe; Budg. I, 456. csakis c-vel
való alakot hozott föl).
335 (N. 315). sír grab: tör. cigir, cir v. siri, N. siri «grube,
íurche» (az utóbbit V. úr talán siri, siri-iiek akarja olvastatni; a
593 [N. 526J 1. csík mellett ezt adja: oszm. cigir furche, a 627
[N. 546] 1. sor mellett ezt: alt. ciir, csag. cigir furche; — mindössze ez található: oszm. cigir [ciyir] «seitenweg, fusspfad»).
550 (N. 493). m. tom-, töm- mellett: tör. töm, cömleguggolni,
alámerülni [sich ducken, untertauchen] (EtWb. 192. csak c-vel:
csag. cum-, alt. com-, azerb. cöm-, oszm. cim-, csuv. cum- = sich
baden, sich untertauchen; — v. ö. Stud. cöm- és comel- baden,
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sich untertauchen; Budg. I, 500. csag. cum-, alt. com-, oszm. cim-,.
azerb. cum нырнуть, окунуться въ воду; Zolot. csuv. cum- id.).
595 (N. 527). m. derű: csag. tere, terek széles, terjedt, nyilt;.
csag. terkin- terjedni, megnyílni; (v. ö. fent a 2. §-ban tara- alatt:
tere, oszm. dere «thai» ; Stud. csak serik, seri «ausgebreitet, eben,
flacher ort», v. ö. oszm. ser- ausbreiten; első nyoma egy csag..
tere-, terki- igének, melynek terkin- a passivuma, található EtWb.
176. sz. «tere-, terki- ausbreiten, terkin- sich ausbreiten, meg: terki
tuch oder platz zum ausbreiten der waare»; mert más a csag. Stud.
terge- «ausweichen, vermeiden [c. abl.]»; találkozik azonban még
a terki névszó az ujgurban a KBil. szótárában: tergi, terki «tisch,
platz, wo etwas ausgebreitet wird», s minthogy ezzel ser- igétől
való oszm. sergi «ausgebreitetes (teppich, tisch)» egyezőnek mutat
kozott, ebből egyszersmind egy megfelelő csagataj (!) ige látszott
V. úrnak föl vehetőnek. Én legalább más alapját nem találom, s
így a csag. tere-, terki- igét csak a török nyelvújítás szüleményé
nek kell tartanom, míg csak V. úr az igazi alapot hitelesen ki nem
mutatja.

D)
302 (N. 283). m. sző-, szöo- (weben) mellett: tör. sok-, soumint a l t . szó (a 548:491 lapon mégis csak alt. sok- «szőni» van
fölhozva; Altgr. csak sok-, de magára «бить, ударить schlagen»vel fordítva: csak keden sok-így: ткать, weben, tkp. «leinwand
schlagen»; vö. kaz. suk- schlagen: kinder s. weben, vásznat szöni r
tkp. «hanf schlagen»).
288 (N. 269). kancza stute: kirg. konaci «harmadfű kancza
[stute im 3. jähre]» (Budag. II, 95. а,копап czikkben így adja az e
jelentésű szót: kir. копадип кобыла съ третьей весны; van nála
csag. kunaci is, de így: «2-jähriges kalb od. junger stier»; v. öStud. konacin kuh im zweiten jähre, és: konan pferd im dritten
jähre).
377 (N. 356). személy «person, individualität» : alt. söney
esetleg (!) süne, sünej : «az Altgr. kiadói ezt így fordítják: svoistvennaja dúsa, azaz tulajdonképen való lélek [die eigentliche seele]»
(dehogy van így az Altgr.-ban, a hol ezt olvassuk: süne душа,,
свойственная человъку, живущая и по смерти человвка = seele,
dem menschen eigen, die auch nach dem tode des menschen lebt -y
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— V. úr mellőzte a celoveku szót, pedig csak ezzel együtt érthető
a svoistvennaja).
275 (N. 253). agyag lehm: kel. tör. alcik lehm, thon, oszm.
alci (Stud.-ben nincs meg e szó; Budag.-nál mint oszm. szó : alci
gyps; Pavet d. C. alci plátre; — van ugyan csag. alcik, de «spion»
jelentéssel Budg., Pav., EtWb. 13; V. úr az őalcik-ját alkalmasint
a tör. balcik «lehm, koth» szóval tévesztette össze).
290 (N. 271). macska katze: csag. mösük, müske macska
{Stud. misik katze; Budg. II, 263. müsük katze; más a kirg. miiskö
«nicht schöne, aber gut milchende kuh» Bdg.).

4. §.
Az új törökségben immár a szók j e l e n t é s e i is közelednek
a magyarsághoz, a rokonság útját egyengetvén. Érdekes szellemi
mozgalom szemlélhető, melynek első stádiumában némely szók
nak eddigi másodrendű vagy épen csak átviteles jelentései fölkere
kednek e l s ő - és f ő j e l e n t é s e k ű l , az eddig első helyen állott
társaikat hátrább tolván vagy egészen a feledtség űrébe taszítván.
Egészen új s a r j a k is erednek a meglevő jelentésekből, a melyek
től azonban még teljesen el nem szakadtak.
505. lap, m. ad-ni mellett: csag. ada « a d n i , a j á n d é 
k o z n i , igérni (N. 467. gebén, spenden, schenken, geloben)»,
meg: adag, adak «adomány, ajándék, rész, évszak és sziget
(gabe, spende, teil, jahreszeit und insel).» Mindenek előtt meg
jegyzem, hogy V. úr adag, adak «rész, teil» jelentését csak
a régibb magyar-török szóegyezéseiből vette át (NyK. VIII,
125: csag. adak «ajándék, rész, a d a g » ) , s nyilván csak az
új-magyar adag «portion» szó teljes hangbeli egyezése csábí
totta e jelentés fölvételére (már az Abuska fordításában: «ada
kozás, ajándék, adag»). Mert Stud.-ben csak így közölte volt
az adak- ot: «gelübde, gabe, geschenkw; Pavet de Courteille, a kire
most V. úr hivatkozik, szintén nem tud «teil, rész» jelentésről
(«voeu; saison»), sem Budagov (1. darbringung, gabe, geschenk,
opfer, gelübde, versprechen [iipMHomeme, flapi, /KepTBonpinioiiieme, OÖIJT'L] ; 2. zeit, jahreszeit [speMH, BpeMH ro^a]). Egyéb
iránt Pavet d. C. meg Budagov csak az Abuskához ragaszkodnak,
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ki így adja ez adak oszman-török magyarázatát: 1. v jö (nezr =
«action de vouer ou de consacrer qu. eh. [á dieu]; voeu; chose
consacrée, offrande, sacrificeo), 2. ***** . ^ A (zeit és jahreszeit,
saison). De nem is értem, hogy mért vitatja V. úr az adak-nak
«rész, darab» jelentését, mely fennforgó czéljához (t. i. annak
megmutatásához, hogy adak voltaképen «donum», s csak azután
«votum») a legkevesebb segítséget sem nyújt, valamint nem az
adak egyéb féle jelentései («évszak; sziget"), a melyeket V. úr elég
furcsán ugyanazon «donum v. votum»-féle adak-nak jelentéseinek
tart, holott látni való, hogy itt több homonym adak-\al van dol
gunk, a melyeket csak a szótárak (Pavet d. C , Budagov, Abuska)
egy czikkben tárgyaltak. Különben V. úr még egy jelentéssel állha
tott volna elé: Stud. adag «rolhvágelchen der kinder beim gehenlernen». — Szó lehet itt tkp. csak arról, hogy a csag. adak-nak
jjö-féle magyarázatából mit kell értenünk, első és fő jelentéské
pen: «votum»-e vagy «donum»? Pavet d. 0. és maga Vámbéry úr
(a csag. Sprachstudien-ben) úgy értik a j j ó (nezr) szót, illetőleg
ennek alapján az adak-ot, hogy elsőben «votum»-ot tesz («voeu,
dönt on s' acquitte par des aumönes» ; Stud. «gelübde; ga.be,
geschenkw); Budagov meg első helyen hozza föl a «darbringung,
gabe, opferw jelentést, s csak azután a «gelübde, versprechen»-t.
De látni való, hogy Budagov azért halmozza a magyarázó szókat,
mert nem akar a ;;apT>(gabe,gesehenk) szón akármiféle «donum»-ot
értetni, hanem «weihgabe, opfergabew-félét. Hogy e szerint tulaj
donképen mégis csak a «voeu, gelübde, OŐÍITT>» az igazi és első
jelentés, a melyhez a bizonyos «donum»-féle csak fogalomtársulás
nál fogva csatlakozott, támogatja még az ada- ige is, mint a mely
nek az adak a származéka. Ez korántsem jelent egyszerűen «adást»
(gebén), a mire a törökségben a &ir-nek ige szolgál, hanem: Vám
béry úr szerint is (Stud.) «g e 1 o b e n, weihen, schenken», Budagov
szerint csak is ezt: «gelübde tun, versprechen gebén (,a;aTb OÖÍJTL) ;
v. ö. oszm. ada- «fairé voeu» (és adak v. nezr «gelübde» TWb.;
ellenben «schenken» bayisla-); v. ö. még kaz. adarin- «ein gelübde
tun» Bál. (,a;aTb 6ory oőfemanie, OŐÍVFL Ostroam.). E mellett számba
sem jön, hogy helyes-e vagy sem Budenznek egykori véleménye,
(NyK. X, 93), hogy az ada-nak «geloben» (azaz «igérni») jelentése
annak az at, ad «név» szótól való származásában gyökeredzik
(a mint a cseremiszben van lim- «név»-től limde- «igérni»).
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510 (N. 470). bűz: csag. pis «büdös, piszkos (stinkend,
schmutzig)»:pis koku rossz (büdös) szag; — Stud.^i-s weisse krátze,
aussatz; Budg. npoKa3a (anssatz), meg: ,nypHoíí, 3;ioíí, ra^idü
(schlecht, widrig, ekelhaft); — tehát pis magában még nem «bü
dös)), a mint a pis koku «übler geruch» is mutatja; ez utóbbit V.
úr NyK. VIII, 134. oszmanlinak jelezte: v. ö. NyK. X, 115.
510. csepp, csöpp : 1.1. cöb, cöp «apró darabokká vagdalt vagy
tördelt test: N. 470. körper in kleingehacktem, zerbröckeltem
zustande». (585. 1. oszm. cöb szemét, hulladék, kis darab); —
Stud. cöb «rute, kleiner stock, holzstückchen, holz», oszm. cöp
«holz, holzstück, stock, splitter, spánchen, auskehricht»; kaz. ctib
mist, kehricht.
510. u. ahhoz: csag. cöprek kis darab (kleines stück); —
Stud. cübre «fischgráte», ciberik «fetzen»; Budg. kaz. ciiprek, alt.
ceberek lumpen, fetzen, altes zeug (meg: OXJIOIIOKT. flocke [wolle],
werg, iiaKJia hede, werg).
511. csipö: t. t. sap «több tárgynak a l s ó v a s t a g része
(pl. növény tőkocsánya, fegyver fogantyúja): N. 471. der dicke
untere teil (stengel, griff)» ; v. ö. NyK. VIII, 187. m. záp mellett;
oszm. sap «töve, markolata, alsó vastag része valami testnek»;
— oszm. sap «stiel, stengel, handhabe, griff; strohhalm» Zenk.;
szintigy Budg. I, 685. v. ö. TWb. «stiel, griff, stengeb).
511. csomó: t. t. cuma «dögvar (N. 471. p e s t b e u l e ) , pestis»;
— éuma (oszm.) egyszerűen «pestis» Budg., úgy mint az oroszban
is iiyMa «pest, seuchew.
511. u. ahhoz: csag. cumak «buzogány, g ö m b (N. knauf)»;
meg 274 (N. 254): kel. tör. comak « k n a u l » . — Budg. I, 500.
«keule», Zenk. «keule, eiserner stáb; grosser küchenlöffel».
512. csuk-: csag. tik-, tuk- (1. fent 1. §.) «bedugni, b e z á r n i ,
verstopfen, verschliessen»; — Stud. tik-mak «verstopfen, zustopfen», Budg. tik- «hineinstecken, stopfen, zustopfen»;(V. 596. dugmellett, így: tik-, tika- «dugni».)
471. (Ném. kiad.) él acies: csag. bileö « s c h á r f e » ; — Budg.
bilegi, bileii «schleifstein», oszm. bilegi (bileji) id.
514. epe: csag. öpke «harag, e p e : N. 472. zorn, gallé (kép
leges értelemben)»; — Stud. öpke «lunge; zorn, grimm, mut»; v. ö.
Budg. I, 108. id.
514. erdő: csag. or «duzzadás, á r a d á s : N. 473. anschwel-
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lung»; — Stud. ur höhe, Budg. id.; oszm. or «drüsengeschwulst,
kropf» Z., ur id. — V. úrnak «sokaság»-féle értelem kellett.
515. ész, esmér-: oszm. ismarla- «ajánlani, e s z é b e juttatni:
N. 473. empfehlen, in sinn bringen», meg 609: 535. 1. ismarla«elméjébe verni, im sinne (sic!) einprägen»; — oszm. ismarla«recommander, Commander, donner une commission: einem übertragen, empfehlen, überlassen.» Zenk., Bianch. Budg. I, 55. id.
(поручить stb.)
516. fed-: kirg. hüten «idegen, i s m e r e t l e n (betakart?):
N. 473. fremd, unbekannt (verhüllt?)»; — Budag. I, 2 7 1 bäten
иной, другой, поетороннш: anderer, fremd (nicht zugehörig,
anderweitig : büntenler друпе, nponie : die anderen, die übrigen.)
516. fehér: csag. bor « f e h é r s é g , kréta: N. 473. weisse,
kreide»;— Stud. bor «kreide»; kaz. bur : ak-bur (íéhér-bur) «kreide»Bálint.
516. fekete: uig. рек « f e k e t e : N. 474. schwarz»; v. ö.
mong. beké « f e k e t e s é g , schwärze»; — KBil. ujg. bek, рек
«schwärze, tinte, der moor»; a mong. beké sem jelent «feketeséget»
mint tulajdonságot vagyis «fekete színt», hanem (Schmidt 105., a
kire pedig V. úr is hivatkozik): «tinte, schwärze» (or. черная
краска, fekete f e s t é k ) .
517. feküsz: alt. pükte- «meghajlítani, l e f e k t e t n i : N.
474. umlegen, niederlegen»; — Altgr. pükte- свернуть, сложить,
согнуть, azaz: «zusammenrollen, -wickeln; zusammenlegen, fal
t e n ; zusammenbiegen». Igaz, а сложить ige jelenti még ezt i s ;
«ablegen, niederlegen (pl. ein amt)»; de а свернуть és согнутьval való összefogása meg a pük- alapigének сбигать jelentése
semmi kétséget sem hagy, hogy az Altgr. milyen értelemben vette
itt а сложить igét.
517. fogy- (decrescere): alt. püt- « t ö n k r e m e n n i , elf o g y n i : N. 474. zu ende gehen, ausgehen»; — Altgr. pütсовершитьсь, сдълаться, вырости; зажить (о рант.), зарости:
vollendet, vollbracht werden, (festig werden), aufwachsen; verhei
len (von einer wunde), verwachsen; — V. úr szerint a fоду-hoz
csak a jp-vel való alt. püt- illik, mintha ez nem is volna mása a köztörök büt-, bit- (kaz. bet-.)-nek. Ennek a büt-nak korántsem egyedüli jelentése «zu ende gehen, ausgehen, zu gründe gehen, a mint
Y. úr 589: 524 1. a m. beteg czikkében is fölveszi, hanem ez i s :
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«fertig v. ganz werden»: vö. Stud. böteij ganz, volkommen, biitw a c h s e n , endigen; Budg. I, 243. «zustande kommen, vollendet
werden, sich endigen, ganz werden, verheilen, wachsen»; kirg. bitik
Hrí>jiwíi, xopomiíí (ganz, unversehrt, in gutem zustande: pl. kenyér,
gyümölcs).
519. füst: oszm. pus «szárazköd, f ü s t : N. 475. höhenrauch,
rauch»;— oszm. pus «bruine, brume, brouillard: nebel, thau,
staubregen» Zenk., imioposb, TyiiaHi., Meatlifi ^oac^L Budg.; v. ö.
csag. Stud. bus «nebel»; — meg is engedve, hogy a Lehcei Osmaninak ezen magyarázata: «a levegőnek a föld szinére. elterjedő
duman-jo, (nebel, dunst-ja)» csakugyan a «höhenrau ch»-ra
értendő (a melyet az orosz is cyxoíi TyMan'L, száraz köd-nek
nevez), ebből még korántsem következik, hogy pus egyenesen és
általában «füst» -öt jelentene.
519. gazdag : t. t. kazán- «nyerni, m e g g a z d a g o d-ni:
N. 575. gewinnen, sis bereichern»; — oszm. kazán- «proíiter, gagner»; Budg. II, 14. kazán- (csag. kazgan-) npHOÖpJaCTit, BHHrpaTfc;
Stud. kazkan- gewinnen (gagner, proíiter).
519. gugg-: t. t. cök- «leülni, ü l n i » , cökük «a mi ül (épüle
tekről: was sich setzt)»; — Stud. cök- «niederfallen, niederhocken,
cökek dem einsturz nahe, fallend»; Budg. cök- oiiycTiiTLCH, OCLCTLCK
(von gebáuden: sich setzen); kaz. ciik- sich setzen, sinken Bál.,
pszm. cök- sinken, einsinken, fallen.
521. hab unda: kirg. kompaj «áradni, f ö l b u z o g n i : N. 476
anschwellen, aufwallen»; — Budg. II, 93. BS^yTbCíi (OTT> BÉTpa),
azaz: aaufgeblasen v. angeblasen werden, sich aufbláhen (vom
winde)».
521. háború : csag. kabar- «t ó d u 1 n i, á r a d n i : N. 476.
auflaufen, anschwellen», kabaruk « c s ő d ü l é s , áradás: auflauf,
anschwellung»;— Stud. csak: kabur- «lármen, tőben, streiten»;
Budg. kabar- B^yTLca, pacnyxHyTL (sich aufbláhen, aufschwellen),
kabarik Ba^yBimíica, aufgebláht; v. ö. csag. Pa vet d. Court. kapar«enfler, se tuméfierw és oszm. kabar- «schwellen, anschwellen, sich
heben (pl. teig), gross werden.»
523. hely: oszm. il, e Z « h e l y , ország, tartomány: N. 478.
ort, land, provinz»;— Zenk. el, il tribu, peuple, contrée, province;
Budg. «volk, volkstamm, einwohnerschaft, (oszm.) gegend, pro-
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vinz» (cTpana, npoBMHnja); v. ö. Stud. el, il land, reich, il volk,
stamm, menge.
525. hiv-, hű : t. t. giiven- ((bizalommal lenni, bízni: N. 478.
zutrauen habén, vertrauen»; — oszm. giiven-, «sich rühmen, prahlen, sich verlassen auf», Budg. giiven-, giigen- xBacxaTL, rop;i,MTLCii
(gloriari).
526. ip : ujg. übej, übeke (esetleg öpe, öpeke /) « i p : N. 479.
sehwiegervaterw; 332 (N. 31-2).'1. meg így: tör. iibe, iipe, az ujg.
Übeke alakban (ebből: iibe-f eke); — KBil. nem hozza föl ez ujg.
szót, sem Klapr.; de van Budag. I, 107. csag. Óbege %n%s. («onkel»,
a melyet Berezin így ért a mong. abaga után) és ujg. ebiige js/bjí^>,
grossvater; v. ö. Stud. csag. abaga «oheim, freund.o
527. húz- : csag. oz-, vz- « h o s z s z a b b í t a n i , n y ú j t a n i ,
előremenni: N. 479. verlángern, in die lángé ziehen, vorausgehen»;
Stud. oz- anwachsen, übertrefftn, einholen; Budg. oz- npoxo^HTb,
MMHOBaTb, onepe;i;HTb, — tehát még semmi nyoma a ((hosszab
bításnak.*
529. kanál: csag. kumgan ( ( m e r í t ő edény, veder: N. 480
gefáss zum schöpfen, eimer»; — Stud. «grosse kanne aus erz»;
Budg. kumgan és komga KyBiiiunT,, pyKOMoiímiKT. (krug, waschbecken; v. ö. fent 453. 1.
529, kel-; t. t. kel-, gel-, kii- «jönni, m e n n i , közeledni:
N. 481. kommen, g e h e n , herannahen»; — tudvalevő, hogy a
török nyelvekben kii- «kommen» (a beszéllő helyéhez), s «menni»:
kit- (elmenni) és bar- (oda menni); v. ö. Stud. kii- «kommen, ankommen, gelangen»; Budag. npn-vel: iipHxo^HTb, npiiÖbiTL,
iipilixaTt; v. ö. csuv. kii- id., jak. kai- kommen.
530. kéreg : t. t. kirág «k ü 1 o 1 d a 1, k ü l s ő , szél: N. 481.
aussenseite, rand»; •—Stud. kirak grenze, rand, ufer, a u s s e n s e i t e » ; Budg. kirág őeperri>, Kpaü, rpaHHii,a (ufer, rand, grenze);
kaz. kiríj oldal, széle valaminek (seite, rand) Bál.
530. kés: csag. kiser «kés, fejsz-e», lásd Budag. II, 177; —
Budagov nem szól késről: TOiiop'L, xecjio «axt, beil»; v. ö. oszm.
keser petité hache, herminette (beil, zimmeraxt, haue); — a 320
(N. 300). lapon V. úr meg így adja a tör. keser-t • «fűrész, faragó
ké.s: ságe, schnitz-messero, s csakugyan elé is fordul Stud.-ben:
^ ' k e s e r «messer», de ezt a csag. keser-t is Pavet d. C. így for
dítja: «hache de charpentier.»
HYBLVTUB. KÖZLEMÍiNYEK. X V I I .
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530. kévén: alt. kem « h i á n y , s z ü k s é g : N. 481. fehler,
mangeb; —Altgr. kem nopoirfc, omnÖKa, Bpe,a,T,, azaz «fehler [den
man begeht]»; Bpejíf. pedig «schaden, nachteil»; Altgr. megjegyzi,
hogy kem = mong. gem nopoKi> (Schmidt 197. gem übel, schuld,
unrecht, vergehen.)
531. kígyó, kilgyó serpens (MUgSz. szerint etymonja «glatt,
kahl»): csag. kel «k o p a s z, t a r : N. 481 kahl, glatzköpfig»; meg
615 (N. 539). kölyök mellett: t. t. kel «kopasz, hajatlan: glatzig,
haarlos»; •— már EtWb. 126 i s : oszm. kel «kahl, glatzköpfig» ;
— Budg. II, 132 oszm. kel napnia, iiapmiiBMH (grind, ráude;
grindig), Bianch. «teigne, teigneux»; Z. «flechte, grind, ráude,
meg: grindig, kahl in folge grindesw: V. úr TWb.-jában: kel-lik
« grind».
533. lak- habifare : csag. lakla- « l a k n i , letelepedni: N. 482.
wohnen, sich niederlassenw; — Stud. nem hozza föl; Budag. II, 186.
lagla- (a kalkuttai szótár után) aaHHTL MÍ.CTO, IIOMÍ,CTMTI»CR, azaz :
«einen platz einnehmen, sich placiren, platz finden.»
533. láp : csag. lapa «pép, m o c s á r : N. 483. brei, morast»;
— Stud. lapa «brei, schlamm», oszm. «brei, suppe»; Budagov
«suppe».
533. lassú: csag. jasun «titkos, elrejtett, l a s s ú : N. 483.
heimlich, verborgen, sachte»; — Stud. jasun- sich verbergen, Budg.
jasun-, jasurun- id.; meg : jasun, alt. jaidin (jaíidin Altgr.) ver
borgen, geheim (Tatíno, CKpwTHo).
534. legény: t. t. jengi, jangi « f i a t a l , ú j : N. 483. jung,
neu»; — Stud. jengi «neu, j u n g » ; — Budg. kaz. janga, csag. alt.
jangi, azerb. jengi, oszm. jeni HOBHH, HcnaBHÜi (novus, recens);
oszm. «neu, frischw, kaz. jafia új, alt. jani id.; jak. sana neu, csuv.
sine id.
534. mar-: alt. mura- « f o g y n i , gyengülni: N. 483. abnehmen, schwach werden»; — Altgr. mura- cjiaőf>Ti», TycKHyTi.
(schwach w., trübe w., von d. augen).
536. metsz-: kirg. mece ((levágott (barom v. ennek egy része):
N.484. geschlachtetes (vieh od. ein teil desselben)»; —Budag. II.
213. kirg. mce «teil eines geschlachteten viehs; schenkel, schulterbein» stb.; v. ö. Stud. müce das glied, bein.
537. wó'-ni: csag. en «szélesség, v a s t a g s á g : N. 485. breite,
dicke»; — Budg. oszm. en breite (miipiiHa, Z. breite, weite; TWb.
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enli «breit» (de «dick»: iri, kálin, sisman); v. ö. alt. een weit, breit
(een jer),'eendü mnpoKÜí, breit.
538. nyíl-, nyit-: t. t. jail-, jajil- «szélesbedni, kinyúlni,
n y í l n i : N. 486. sich verbreiten, sich ausdehnen, sich öffnen»;—
Budg. jaj- «ausbreiten, entfalten, verbreiten (pa3CTHJiáTb, pasBepHVTI>, paciipocTpaHHTi.), Stud. «ausbreitén, ausdehnen»;jo/i7-pass.
«ausgebreitet werden v. sich ausbreitenw stb.
540 (N. 487) okád- (vomere): csag. ok « d o b á s , l ö v é s :
wurf, geschosso, okla- «dobni: werfen»; — tudva levő, hogy ok az
egész törökségben egyszerűen « p f e i l » ; (így Stud., TWb. is), de
EtWb. 7. már: «schuss, pfeil, wurf»); okla- is voltaképen »sagit-t
tare» (Budg. CTPÍJJIHTB cTplwioio).
540. oldal: t. t. jandak, jandaj « ( o l d a l á h o z ) mellé álló:
N. 487. zur seite stehendw, von jan oldal; — Budg. II, 343. kaz.
jandak, jandaj uoiíaThiü, nojiorifi, azaz: «abschüssig, abhángig,
geneigt, schrág.»
541. orr: csag. hurut « o r r m á n y , bajusz»: N. 487. schnauze,
schnurrbart»; — Stud. hurut schnurrbart; Budg. kirg. murt, kar.
mirt id.; — talán a német «schnauzbart» szerezte a csag. hurut-nak
a «schnauze» jelentést?
542. ős: alt. eski «az ö r e g : N. 488. d e r a l t e » ; — Altgr.
eski cTapbiü, iipem*HÍíi; n3H0iiieHHHü, azaz: «alt, ehemalig,vergangen; abgetragen.»
542 ős (ahne): alt. ozo « é l é t k o r , a múlt: N. 488. altér,
vergangenheit»; — Altgr. ozo npeiK^e, Ha*iaT0Ki>, ;i,peBHOCTL; ezek
közöl ^peBHOCTb ugyan = «altér», de «antiquitas» értelemben;
az «életkor» tehát csak a Ném. kiadásbeli «altér»nek eltévesztett
fordítása; — 610 (N. 536). azonban V. úr még másképen fordítja
az alt. ozo-t: «tör.-tat. [sicj ozo e 1 ő 1 j á r ó, ö r e g : vorderer, altér»,
a minek szintén nincs alapja az Altgr.-ban (ozogi npeíKHiu, ^peBniii:
früher; ehemalig); — szintígy Ném. kiad. 313 1., míg a Magy.
kiadásban 333 1. helyesen «előbbi kor.»
542. ősz: alt. aksu «fehéres, ő s z : N. 488. weisslich, grau»;
— Altgr. aksu őiiJiOBaTbiM, weisslich.
545. szah- (schneiden, verschneiden, zuschneiden): t. t. sap«bevágni, b e m e t s z e n i * ) , N. 490. einhauen, einschneiden»; —
v. ö. EtWb. 153. csag. sap- einschlagen (e i n e n, w e g), einrammen
(einen pfahl); Stud. sap- propfen, anstückeln (vom holze), sapak
31*
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Seitenweg; — Budag. I, 683. oszm. sap- (t. i. joldari) свернуть съ
дороги, vom wege ablenken, sapaßak jer ort wo man vom wege ablenkt ; Zenk. Bianch. sap- se détóurner (du droit chem'in), diverger,
dévier (joldan sapmak); —jelesen a «b e m e t s z e n i, ein s c h n e i d e n » jelentés tehát, a mely a m. szab-hoz leginkább illenék, nincs
tudva az о s z m. sap- igére nézve; a «bevágni, einschlagen»-félét
legfeljebb a német «weg einschlagen» különös szóhasználattal
lehetne támogatni (a mint támogatta is V. úr NyK. VIII, 173: osz.
sap- bevágni, pl. jol sapmak utat bevágni!), de ezzel még az sem fér
össze, hogy a török az «út» szó ablativusával használja a sap igét
(joldan sapmak, v.o. NyK. X, 124) ; az «einschlagen, bevágni, beverni» jelentést tulajdonítja ugyan V. úr а с s a g . sap- igének,
EtWb-jában («einen pfähl einrammen»), de ennek sincs nyoma
sem Stud.-ben sem Budagovnál, ki e jelentéssel nem a sap-, hanem
az oszm. sapla- igét hozza föl (вонзить, воткнуть, проколоть, Ъ.
percer, ncher, enfoncer, empaler, Bianch. id.); végre az alt. sap(v.?sabi- Alfcgr.) бить нагайкой {tűit der píitsche schlagen), s az e
mellett Altgr.-ban fölhozott kirg. saba- сильно бить (stark schla
gen) csak a «schlagen» jelentést igazolják, t. i. az a l t . és kirg.-re
nézve (a mi mellett meg számba kell venni, hogy a csag. sapa«mit einem stocke ausklopfen» szerint ez igét a sap «stiel, stengebhez tartozó denominalis igének kell tekintenünk, a minek veszi is
Budag. I, 682). — V . úr 654 1. a t. t. sap- ige «schneiden» jelentésének igazolására az a l t . sabi «töredék, szakasz (N. 563. bruchstück, abschnitt)« szóra utal, a melyben a «metszés, elvágás (schneiden, abschneiden)» fogalma tisztán ki van fejezve. Az bizony lehet
hogy ki van fejezve, de az is hogy nincs. Altgr. így : saba v. sabi
«часть, доля, количество: teil; menge, masse, anzahl» (pl. kizilerdin kop sabazi большая часть людей, ein grosser teil der menschen).
545. szakad-, szak: csag. сак «mérték, f ö l o s z t á s , óra
(mint a nap r é s z e ) : N. 490. maass, e i n t e i l u ng, stunde»; —
Stud. сад zeit; caklig im werte von . . ; Budg. сак, сад врелм, коли
чество, мьра azaz : «zeit, quantität, maass»; ol-cakda akkor, ol-cakli
annyi, tantum; Budagov I, 458. azt is említi, hogy сад-пак nevez
ték az ujgurban a nagy órát is, azaz az éj-nap-nak 12-ed részét,
Ulug-Beg szavai szerint, a melyeket Vámbéry is EtWb. 74. 1. idézett, így fordítva: «Die chinesischen und ujguriscben Sterndeuter
haben den tag in 12 teile geteilt und jeden einzelnen mit cag
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bezeichnet» ; v. ö. mong. cak «zeit, jahreszeit, doppelstunde»
(Schmidt 318., Kowalewski 2105. 1.); — megjegyzem, hogy az
«óra, stunde» jelentésből még korántsem következik az illető szó
nak (pl. itt cag-nak) «rész, (teil, abschnitt)»-féle e t y m o n j a is,
noha ilyen etymon magában véve l e h e t s é g e s ; jelesen a cag-nak
egyéb használatát tekintve, az ujgur 12 nap-caa-jában, a mi a szó
jelentést illeti, csakis «tages-z e i t-eket láthatunk. — Szinte megfog
hatatlan, hogyan mondhatja V. úr a 250 (N. 230) lapon, hogy a
tör. cag [cak] szónak Budenz «hibásan tulajdonítja a ,quantitas f
mellékjelentést (sic) s egyszersmind az ,idő' kifejezését, pedig az
c s a k ,részt és töredéket' jelent»!
548. szö-, szöv-: kaz. ceg-, cig- «sz ő n i : N. 491. weben»; —
v. ö. fent 3. §.; Budg. I, 508. cik- IUMTB, BwmiiBaTb SOJOTOMB (náhen,
ausnáhen vc sticken mit gold); Bál. cik- beszegni, kivarrni (einsáumen, ausnáhen). — A Német kiadás még ezt is hozza: kirg. seg
«weben». Ez sem Budagov sem Ilminszki szótárában nem talál
ható ; úgy látszik, nem egyéb ez, mint az amúgy sem helyes kaz.
ceg-nek kirgizre való átfordítása, a mely annyiban rosszul sikerült,
hogy a szókezdő kaz. c-nek a kirgizben nem s, hanem s felel meg.
549. tart-: csag. tart- « t á r t a n i , m e g t a r t a n i (másod
lagos jelentés: húzni, vonni, vezetni): N. 492. dauern, anhalten
(secundárbedeutung: ziehen, leiten, führen)»; — Stud. tart-. (I)
ziehen, (2) dauern, wáhren (jillargage tartadir dauert mehrere
jahre); Budg. I, 722. tart- TirnyTb, BO^HTL, npiiBecTH (ziehen, führen, herbeiführen); TSHyTLCH, npo^ojiaíaTBca (sich hinziehen, fortdauern) (c. dat.); kaz. tart- (1.) húzni, vonni Bál.; alt. tart- (1)
TímyTB; tartis- sich herumzerren, streiten; tartin- sich ziehen, sich
weigern (vonakodni); csuv. tort- ziehen, schleppen, führen; jak.
tárd- ziehen; — ezekből nem az látszik ki, hogy «ziehen» a /ant
igének «másodlagos» jelentése.
549. talál- (finden) : alt. talda- ((kitalálni: herausfmden»; —
Altgr. talda- «BHŐpaTB, OTOÖpaTb: aussuchen, auswáhlen» (meg:
taldap no Btiőopy, nach auswahl; taldama OTŐopHHÍi, ausgewáhlt,
auserlesen).
550. toll-: alt. toló- ( ( t o l l a s o d n i : N. 493. federn bekonimen»; — helyesen tölö (1. fent 2. §.); Altgr. tüle- (kond. t'ólö-, kirg.
tülö) jiHHATb (o iuepcTt), Budag. 1, 403. JMHRTB, azaz: «sich mausern, sich haaren = die federn v. haare verlieren».
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551. tom-, töm-: kirg. tompa- « m e g t e l n i , dagadni: N. 493
sich anfüllen, anschwellen»; — Budg. 1, 753. tompaj- (nem tompa-)
надуться (какъ мъхъ) «aufgeblasen werden, ansehwellen (wie ein
schlauch).
552. ún, undok [undor]: csag. undor «undok, undorító: N.
494. ekelhaft»; — Stud. ondur (nem undor) frevelhaft, hässlich
(vicieux, criminel, laid: hic ondur isi jok hat keinen fehler); Budag.
csak Stud.-ből.
552. úr: t. t. our, uur (1. fent, 1. §.) «védelem, v é d e l m e z ő :
N. 494. schütz, beschützer» ; — Stud. our, ogur «glück, gutes loos,
schütz, wache»; Budg. oszm. судьба, случай, нредзнаменовате,
ciiacTbe(Z. glücksfall, glück, gutes zeichen); — 556: 496. 1., m.
vár- mellett így: oszm. our «oltalom, védelem, őrzés: schütz, hut,
wache».
556. vég: oszm. ей «leginkább, l e g v é g s ő (superlativus
képzésére szolgáló particula): N. 496. zumeist, äusserst» ; — v. ö.
608: 534. 1. igen mellett: oszm. ей «igen, nagyon».
557. vés : t. t. Ые- «vágni, b e v é s n i : N. 497. schneiden, einschneiden» ; — v. ö. 536 : 514. 1. metsz- alatt: «mec- (!), Ые- vágni,
metszeni»;— &bic- ige jelent ugyan mindenféle «schneiden»-tv
(jelesen «sarlóval, kaszával, sőt fűrészszel, és ollóval valót), de a
különösebb «bevésés»-féle értelméről nem emlékeznek megtörök
szótáraink; erre még külön ige is van: oszm. ojf-mak «einschnei
den» TWb., graver, sculpter, ciseler Z., вырезывать, ваять, чека
нить Budg.
567. kerek, kör: csag. gürüng «beszéllgetés, tkp. társaság,
k ö r : N. 505. gespräch (eig. gesellschaft, kreis)»; — Stud. kör'úng
és gurung wort, Unterredung, beratung, gesellschaft, conferenz,
abendunterhaltung; Budg. 1, 773. id.
574. peder-: t. t. bögre- «görbíteni, t e k e r n i , c s a v a r n i :
N. 513. krümmen, winden»; — Stud. bögre- krümmen, biegen;
Budg. csag. bögre- сгорбиться, согнуться вдвое (sich krümmen,
einen buckel machen, sich zusammenbiegen).
578. szív, szü: t. t. sü-, süj-, süv-, sev- «szeretni, s z í v e l n i :
N. 516. lieben, h e r z e n » ; — Stud. süj-, süv- lieben, gerne haben,
küssen; oszm. sev- lieben.
582. vív: t. t. baj «erő, gazdagság, vagyon: N. macht, reichtum, vermögen»; — Stud. baj der reiche mann, herr, prinz; wol-
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habend, reieh; Budg. 1,239. baj «reich; herr» ; (kirg.) férj (bajim
férjem, az uram).
582. ág: csag. tal «fa: N. 520. baum»; — Stud. «stamm,
baum, jeder lange, dünne körper, zweig» (bir tal jigac ein baum, a
mit V. úr 629. 1. szál alatt így fordított: «egy szál fa; ein baum,
ein stück baum»; — tudni kell, hogy V. úr a csag. tal «fa» —
oszm. dal «ág»-féle egyezést azért hozta föl, hogy a tör. agac «arbor, lignum (fa)» szónak a m. ág «ramus»-val való egybevetését
igazolja; pedig látni való, hogy a tal nem épen azt jelenti, a mit
az agac,; — v. ö. Budg. csag. tal CTBOJII. ^epeBa, BÍÍTBL (baumstamm, zweig).
583. ajtó, aj: t. t. aja «ny i t o t t kéz: N. 521. offene hand»;
— Stud. aja « f l a c h e hand» (kolajasi);
Budg. csag. oszm. aja
aa^onb pyKH (van ajak ajasi, láb a/a-ja is = no^onisa Horn,
fuss-sohle).
584. áld- (benedicere): oszm. and «eskű, á l d á s : N. 521
schwur, s e g e n » ; — eddig az and-nok csak «schwur» jelentése
ismeretes (and icmek schwören), v. ö. Budag. I, 102, ki a kaz. csag.
azerb. törökből is fölhozza; fentebb a 379 (N. 358) lpon V. úr is
csak «schwur»-nak fordította.
584. áll-: oszm. ol- «lenni, létezni, valahol lenni: N. 521.
sein, sich befinden»; — tudva levő, hogy oszm. azerb. ol-, mely a
többi törökségben bol-nak hangzik, nem csak «sein, sich befindenw,
hanem ezt is teszi: »werden (fieri)», sőt hogy inkább ez a főjelentése, mintsem «esse» (a melyre még az ir- és tur- igék, meg barv. var-dir is valók);'— v. ö. TWb. «werden» és «sein» olmak,
Stud. bol- «sein, werden, fertig werden, geschehen»; — 580 : 518\ 1.
vál- mellett már így fordította az oi-val azonos bol- igét: «valamivé
lenni: zu etwas werden».
592. botkos (nodosus): t. t. buták « b ö t y ö k , c s o m ó , k i n ö 
v é s : N. 525. knorre, ast, auswuchs»; — a tör. buták (oszm. budak)
tudvalevőleg tkpen és főképen «ramus (ast)»-ot jelent, a mely jelen
tést V. úr a Ném. kiadásban még meg is tartott; Budg. 283. kaz.
az. buták BT.TBB, CVKT., jiosa BiiHorpa^Haa (weinrebe); csag. kirg.
pyiíaBt: P'BKH (folyóág, flussarm); az oszm. budak meg jelent «ramus»-on kivül, nem akár milyen «nodus»-t, hanem különösen:
«ast, knoten im holze» (másképen butrak); v. ö. TWb. budakli
«knorrig»; — még egyszer hozza föl V. úr e szót alt. alakjában
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(m. pota mellett) a 624 (N. 544) lapon így: alt. puda, k i n ö v é s,
b ö t y ö k : au-rwuchs, knoten», pedig Altgr. ezt így közli: Altgr.
pudak (nem puda) «zweig, schössling, ast» (BBTBI>, OTpac,;ir>, cyiíT.);
látni való, hogy «ast« mellett «ast-knoten, knorren» a buták szón
csak mellékes jelentés (szintígy pl. az orosz cyKT> «ast» és «astknorren in brettern»).
585. apa (vater): csag. aba «atyai részről való n a g y a p a :
N. 522 grossvater vom vater»; — Stud. apa, epe tante, áltere
schwester; ahaga, ahaka oheim, freund; Budg. I, 2. aba ^H^H: CT>
OTU;. CTOPOHH rtoheim von váterlicher seite», ahaga ^a^,a (őpaTB
OTíja) «oheim (vatersbruder); — meglehet hogy V. úr az orosz
r{nj\n szót összetévesztette ^-fe^'B-vel.
595. ár, árad-: csag. art- ( f á r a d n i : N. 552. überíluten»
(artub eksilme dagály és apály); — Budg. I, 25. art- npnöaBJiaTca,
irpiiÖbiBaTL, nj)eBMiiiaTi>, MSJiiuiiecTOBaTb (zunehmen, wachsen,
sich vermehren, übertreffen, zu viel v. überflüssig sein).
587. ári-ingerere, immiscere: (t. t.) arala- «i mm i s c e r e
aralat- közlekedni vkivel: N. 523. immiscere, é s : verkehren mit
jmd)»; — Stud. arala- dazwischen gelangen (étre mélé, venir au
milieu); Budg. Bál. arala- kaz. közeket hagyni (x&iaTB npoxeHtyTKii), közbenlépni, közbenjárni; aralat- csak az arala- causativuma; de aralas- HM£TT> oöpaui;enie CT> KBMT, (umgang habén
mit jmd).
591. borid- procidere : 1.1. bur- «f ö l b o r u l n i : N. 525. umstürzen»; — Stud. bur- wenden, umkehren, drehen, schrauben;
oszm. bur- tourner, tordre stb.; Budg. I, 276. bur- BepTBTt.
593. csík streifen: oszm. cigir «b a r á z d a: N. 536. furche»;
meg a m. sor-hoz 627 (N. 546): ciir, csag. cigir «barázda, rovátka:
furchew; a 335 (N. 315). lapon meg a m. sír (grab) mellett fölhozva: t. cigir, cir « v e r e m , barázda [grube, furche]» : — oszm.
cigir seitenweg, fusspfad Z., iipocejio*iHaa topóra Budg.; Stud.
csag. cigir »rad einer irrigitionsmaschine» nyilván nem ide tartozó; — oszm. TWb. szerint «furche» : cizgi, iz, evlek.
593. csiszol-: csag. cizik «csi s z o l t , vonalzott: N. 526.
glatt, liniert)»; — Stud. cizik «zeile, schriftw; Budg. I, 476. cizik,
cizig *iepTa, Meaca (strich, linie, grenze).
595. díj: csag. tegis, tigis « é r t é k , b e c s : N. 527. wert» ;
— Stud. nem hozta föl; Budg. I, 419. tigis cKO.ibKo ^ocxaTO^HO,
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;i,ocTaTOiHoe KOJiii'iecTBO (soviel als genug, genügende menge);
v. ö. Abuskában tikis «beérendő, elegendő mennyiség)).
599. ér ader: 1.1. ir,jir »tér, hely, térbeliség (!), ű r : N. 529.
raum, platz, ráumlichkeit»; — tudva levő, hogy a tör. jir (jer)
«terra» és «locus»-t jelent, az utóbbin akár «raum»-ot is értve;
hogy itt az «ür» is fölmerül, jóformán onnan van, hogy V. úr a m.
ür (üres)-vel is a tör. j i r szót veti egybe (lásd 639: 552. ].).
599. erő: csag. érik, irik «erő, tehetség, szabad akarat;
N. 530. kraft, macht, freier wille», erikli « e r ő s , hatalmas: kráftig, máchtig)) (Budag. I, 188); — Budagov így : irik BOJIH, BJiacTb,
MorymecTBO, CBOÖo^a.. azaz : «wille (freier w.), macht, freiheit*) ;
irikli BOJibHHÍT, caMOB.iacTiiwíi, ^epjKaBHbiH (frei, unabhángig,
máchtig) | kaz. ivek wille, freier w., verfügungsrecht Bál., irekle freiwillig; csuv. irik wille, freiheit, einwilligung.
600. fájr: oszm. bagir «kiáltani, j a j s z ó t ejteni: N. 530.
schreien, klagerufe ausstossen» ; — oszm. bagir laut rufen,
schreien, brüllen stb. Z., Budg. (különösen «klage»-ról nincs szó).
600. u. ahhoz: kirg. vajim «fájdalom, f á j á s : N. 530.
schmerz, weh» Budag. II, 294; — Budagov e szót interjectiónak
tünteti föl: itaim ne^iajiB, saŐOTa !
602. gyáva: t. t. jaba, java [1. fent 3 §.] « g y á v a , haszon
talan)) : N. 531. csak «unnütz» ; — Stud. jaba, ^aba nutzlos, wertlos, schwach; v. ö. Budg. I, 431.
602. gyáva : alt." jabiz «a 1 á z a t o s, b é k é s : N. 531.. untertánig, friedlich)); — Budg. jabis HH3KÍH (pocTOMi.), azaz: niedrig
(von wuchs); Altgr. jabh HJISKÍH.
608. íj, ív: t. t. ejgi « h a j l á s , görbület: N. 534. bug, biegung» Budg. I, 202; — Budg. oszm. ejegü, egi, csag. ejegü peöpo,
6OKT), Z. ejegü (irippe, seite».
612. kajla, kajsza:,: csag. kajik « h a j o l t : N. 537. gebogen»
Budag. II, 34; — Budagov így: kajík 3arHyThiü K&3a%rh, OTopoi
ieHHbiíi, azaz : «zurückgebogen, mit bánd eingefassto.
U. ehhez: alt. kaji « h a j l á s , szegély, karima: b u g , saum»;
— Budg. így: OTopo^Ka Ha nojiax'L ORGTRRU, onyniKa, OKpauna,
azaz : «saum, einfassung (mit bánd, an den kleidrándern), verbrámung, rand». •— Ugyanitt V. úr a csag. kajil- igét így fordította
((hajolni, sich biegen» (=Stud. «sich biegen: se plier, fléchir, se
<;ambrer»), mint a kaj- (Stud. «herabsenken, neigen, biegen:
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abaisser, plier, courber») passivumát; Budagov pedig csag. kaz.
igéül hozza föl: haji-, kaju- aarnöaTL, cTpo'iHTL, rraiiaTi>, BLIMMBaTb ( = ein- v. umbiegen, zurückschlagen; abnáhen, steppen,
sticken); v.ö. kaz. kaji- «ausnáhen, sticken» Bál.; v.ö. csag. Stud.
kajir- «umbiegen, umlegen, einsáumeni).
61.3. karika, karing-: csag. kor, kur «kör, öv, sövény: N.
537. gurt, umzáunung»; meg: kúria «nád-s ö v é n y : rohr-z a u n»;
— Stud. kur gürtel, einfassung, umzáunung; kurja ármliche wohnung, rohr-h ü 11 e.
614. kisért- (mely V. szerint «versuchen, b e g l e i t e n » ) :
csag. kecirt- « k i s é r t (azaz maga mellett elmenni hagy): N. 538.
begleiten (d. h. vorbeigehen lassen)»; — Budag. 11,116. kicirtmint a kicir- ige causativuma (nem «szenvedő alakja*) mint V. úr
nevezi) «sacTaBHTB M;IH ;i,aTb npoBecra stb.» (überführen, vorüberführen lassen).
617. maga : alt. maka «m a g a, egyedül: N. 540. s e 1 b s t,
alléin) (maka katittar magok az asszonyok: die frauen alléin)));1) —
Altgr. maka O^HH TOJILKO (6e3i> npuM'fecH ^pyrnxi, npe,n;MeTOBL =
nur alléin, olme beimischung anderer gegenstánde), pl. maka kadittar O^HÍÍ TOJILKO /KeHiu,HHLi (nur alléin die frauen).
618. magas, magasztal- : t. t. mak «m á g a s zt a l á s , dicsé
ret: N. 540. lob, verherrlichung»; makta- magasztalni, e x a l t a r e » ; — Budg. II, 197. makta- xBajniTb, cjiaBiiTL (lobén, rühmen, preisen, verherrlichen) ( = mong. makta-); alt. kirg. mak
xBajia, cjiaBa (lob, ruhm, ruf: adi magi cikti «neve mak-]a> kelt))
= npocjiaBHJica, elhíresedett; e szerint at és mak olyan két synonymum, mint a m. «név és hír»: pl. »híres-neves»).
618. nagy: alt. naj «nagyon, e r ő s , s o k , n a g y : N. 540.
sehr, stark, viel, grosso; — Altgr. csak így: naj 0'ieHL, azaz:
«sehr, nagyon».
619. nyargal-: alt. jorgolo- « n y a r g a l n i : N. 541. galopiren»; csag.jorgala- «gyors lépésben lovagolni: reiten im schnellen

*) Érdekes V. úrnak megjegyzése a 235 (N. 215). lapon: «Ide tartozik
még az alt. maka ,maga, egyedül' de a mely visszaható névmáskép itt csak
f e l t é t e l e s e n h a s z n á l t a t o t t ) ) s ennek némileg eltérő német szövege :
«hierher gehört noch das alt. maka ,alléin, selbst', das aber als pron. recipr.
(!) n i c h t g e b r a u c h t wird».
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Bchritt»; — alt. jorgo imoxo^b (pass-gang) ésjorgolo- ÖÍÍJKHTI, HHOxo,a,Lio (im passgang laufen); v. ö. Stud. jorgala «im pass gehen,.
gut einherschreiten», Budg. II, 37J2.jorga HHOxo;i,eD,T>, passgánger,
jorgala- ŐBacaTB HHOXO^LIO ; v. ö. mong. $iruga MHOXO^L.
619. nyes-: t. t. jesi-,jes- « n y e s n i , gyalulni: glátten, hobeln»; — 1 . fent 2. §.; —Budg. II, 355. tob. jesu-, kirg. \jpfá&j>.
CKOŐJIHTI>, cTpyraTb, Tepern>, rjia^HTb (schaben, hobeln, reiben,
glátten).
621. ok, oktat- (leliren, unterweisen): csag. okút- ((tanítani,,
oktatni, vmire s z o k t a t n i : N. 542. lehren, a n g e w ö h n e n » ;
— Stud.-ben nincs meg az okn- «verstehen, begreifen; lesen»
igének causativuma okút-; Budag. I, 144 okút- sacTaBHTt TMTaTi>,
yTiHTb «lesen lassen, lebren» (szélesebb értelemben való «lehren»
ige, mely egyszersmind «gewöhnen [abrichten, dressiren]» a tö
rökben : ögret-)f
621. orom: csag. orun, orn »emelkedés, l a p o s fedél,,
trón: N. 542. anhöhe, plattform, thron, erhöhte lagerstelle»; —
Stud. urun hügel, thron, erhöhter platz; orn ort, platz, stelle;
Budg. I, 129. urun ort, platz; bestimmter platz beim khan (ulug
urun thron); kaz. alt. orun bett, lagerstatt, bank | v. ö. kaz. úrin
platz, stelle, bett, land Bál.; jak. orun stelle, oron schlafbank, sitzbank, bett; csuv. virin ort, bett, thron.
622. öldök: tör. el, il «elől, f e n n t : N. 543. el, öl vor,
o b e n » ; — t ö r . iZ, eZ (nem ö^-nek ismeretes az «elő» jelentése
(v. ö. elő-hez Y. 512; v. ö. oszm. ileri voraus, ilk erster, kaz. eleké
első stb.), de a «föl, oberes»-féle értelme csak itt merül föl, hogy
tör. el + tük « f ö l s ő hajat» jelenthessen.
623. öröm: csag. irim «v i d á m s á g: N. 543 fröhlichkeit»;
— Stud. irim hoffnung, erwartung, einbildung, aberglaube (pl.
yatun irimi weiber-aberglaube, leeres geschwátz); Budg. I, 33. kaz.
irim, irim vorbedeutung, aberglaube; v. ö. Pavefc de C. irim augure
bon ou mauvais (példamondatokkal); — de van, a mit V. úr föl
nem hozott: Budg. I, 191. kaz. irmek saőaBa, yTBiiieHie (kirg.
nycToe sarnnie), alt. érmek pa3rOBopi>.
624. öszve; 1.1.ez-, ((összenyomni, ö s s z e k ö t n i , szétzúzni:
N. 544. zusammendrücken, -binden, zerquetschen, zerdrücken)»;
— Stud. ez-, iz- ddrücken, eindrücken, pressen, treten» (oszm. ezquetschen, ausdrücken); — Y. úr itt egyszersmind a kirg. ezgen
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bao-t így fordította « e g y e s í t ő kötelék, ve r e i n i g u n g s b a n d » ,
de ezt Budagov (I, 192),-illetőleg Ilminszki így közölte: izgen
(izgan) bau saBHCKá curaTaa, a He HÍÍB Teci>MH = genáhtes bánd,
nicht aus TecBMa (gewebtes bánd).
624. piszok : t. t. pis « p i s z o k , tisztátlan : N. 544. schmutz,
unrein» ; pisle- « b e p i s z k o l n i : beschmutzen», Budag. I, 310;
— 1. fent bűz alatt; Budagov így: pisle- oxy>K;i,aTi>, ocy>K;i,aTi>
(tadeln, bekritteln; verurteilen, verdammen).
625. rokon : tat. rug r o k o n , nemzetség: N. 544 anverwandt,
geschlecht» ; kaz. ruvun, kirg. uruvun « r o k o n : verwandt» ; csag.
urukon « r o k o n , egy nemzetségből valók: N. anverwandt, von
einem geschlecht sein»; v. ö. Budag. I, 128; — Budag. urug, uruk
(rövidítve) rug, kaz. ruv po,irL, PO^CTBO, KJiaHB, IIOKOJIÍJHÍC, a>aMiijiia (geschlecht, verwandtschaft, nemzetség, familie, v. ö. Stud. uruk
familie); csng. urugindin, kirg. uruvunnan, kaz. ruvunnan H3B po,na
(TaKoro TO) = ((nemzetségéből (valakinek)*; — tudva levő, hogy
uruvunnan, ruvunnan e h. való uruvundan, ruvundan, s hogy uru
vun v. ruvun-wak vég w-je még a 3. személyraghoz tartozik, s
hogy tehát uruvun v. ruvun meg urukon korántsem szótő; tudja
ezt természetesen V. úr is, ki 575: 512. 1. legalább annyit vall be,
hogy urukun az uruk-nak «adverbiumi alakja (adverbialform)».
625. rüh: tat. (tob.) ürü « k i ü t é s , kinövés: N. 544. ausschlag, auswuchs» Budag. I, 128; — Budagov így: tob. ürüv atejiBaKT>, azaz: ((beule«.
625. sajnál-, sajla-: t. t. sajla- ( ( m e g g o n d o l n i , figye
lembe venni: N. 545. erwágen, in betracht ziehen» ; — Stud. sajlaaussuchen, ausklauben, wáhlen; Budg. 1, 694. BHŐpaTt.
627. sík: alt. cige « s i m a , egyenes, s í k» : N. 546. glatt,
grade, eben» ; — Budag. 1, 507. alt. cige upaMbiii (grade: pl. e.
ajtmak roBopuTb npano) : Altgr. cike npaMOÜ (pl. rOBopiiTt npflMo).
627 (N. 546). sík (glatt): kirg. sij- « g l e i t e n , simítani(!)»,
sijdir- « g l e i t e n l a s s e n : simittatni» ; sijdirtib jazdim = [a
tollat] megsimitva (die féder gleiten lassend) írtam : Budag. I, 654;
— ámde Budagov idézett helyén csak így van ez: sidir- [nem [sij
dir-] iiocirfeniHO ÉxaTB «eilig fahren, v. reiten», sidirtib jazdim cKopo
iiHcajiB «ich schrieb schnellw; sij- gleiten [v. simítani!] alapige
nincs fölhozva.
629. szalag: t. t. sáliak «a lecsüngő: N. 547. das herabhán-
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gende»; — v. Ö. E'tWb. oszm. salla- bummeln, herabhängen,
sallat- schaukeln ; salak «penis (das herabhängende)» ; oszm. Z.
salla- tenir en équilibre, balancer, agiter, remuer, sallan- se balancer stb., salak penis; — tény az, hogy salak (nem sáliak) «penis»;.
vélemény, hogy e szó etymon szerint = «lecsüngő».
630. szó: csag. sorak » s z ó : N. 548. wort» : •— Stud. sorak
nachricht, erkundigung; v. ö. jak. mray nachricht, gerächt.
632. tügy (V. = euter, wange; alapjelentés: «emelkedés, da
gadás») : csag. tage «hegy, e m e l k e d é s , d a g a n a t : N. 549. berg,
anhöhe, geschwulst»; — Stud. tilge grabhügel, das grab; v . o .
EtWb. töge «hügel (als rundung)»; Budg. I, 401. tüge-bas Stein
platte auf dem grabe.
632. szük: t. t. sik «szűk, szoros, tömött, gyakori: N. 549.
eng, dicht, bedrängt, häufig» ; а 547 (491). lapon, m. szigorú mel
lett: t. t. sikarak (sic!) «szűkebb, mehr eng». — Budg. oszm.
azerb. sik частый, нер'Ьдкш (häufig, dicht, nicht selten, nicht
schütter), Z. «dicht, gedrängt, häufig»; v. ö. EtWb. 164. csag.
sik dicht, fest geschlossen; •— az «eng, angustus» szava a török
ben: tar.
634. taraj : t. t. tarák « t a r a j : N. kamm» ; — igaz, hogy a
tör. tarák «kamm»-ot jelent, de csak «fésű» értelemben (tara«kämmen» igétől), nem pedig a madarak «kamm»-ját vagyis «ta
raj »-t; ezt félig bevallotta még V. úr NyK. VIII, 178., így fordít
ván a tarák- szót: «fésű, taraj»; még nem is vonta kétségbe
TWb.-ban: «kamm» tarák, de «hahnen-kamm» ibik; «kämmen»
tarainak ,• sőt jelen munkájának 273 (N. 254) is, talán tévedésből (?),
a m. taraj mellett csak «f ésű»-nek fordította a tör. tarak-ot.
634. tarol- (V'. szerint tkp. «kahl machen»): csag. taz, tas:
«tar, kopasz, s i m a : N. 550. kahl, glatzig» ; — Stud. taz kahl (in
folge grindes), grind; szintígy Budg. I, 332.
634. tát-: alt. tagin- «terjeszkedni, stb.: N. 550. sich aus
breiten etc.» — nem tudom, mi rejtőzhetik még a «stb. etc.» alatt,
mert az Altgr. csak ez egy jelentését adja a tagin- igének: «рас
пустить крылья = die flügel ausbreiten.
636. tetsz-: t. t. tatla- « j e l ö l n i , megjelölni: N. 561. markíren, bezeichnen», Budg. 1, 329.; — Budagov így: sziberiai-tat.
tatla- пачкать, марать, azaz : «besudeln, beschmieren»; — a tat
ugyanis így van nála «пятно, знакь, признакъ (fleck, zeichen,.
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merkmal))), de a denom. ige történetesen csak a IIHTHO jelentésre
vonatkozik.
637. töpöröd-:csag. coporus- « ö s s z e á l l a n i , e g y e s ü l n i :
N. 551. sich zusammenstellen, sich vereinigen» ; — Stud. coporoszusammenlaufen, einen auflauf verursachen (fairé un tumulte);
Budg. I, 491. ciiprüs-[mek] hinter einander her gehen (ryceMT>, im
gánsemarsche); v. ö. Pavet de C. cuprus-[mak] marcher á la suite
l'un de l'autre; — v. ö. kirg. subur- id. Ilm.
638. út: alt. ütte- ( ( k e r e s z t ü l h a t o l n i : N. 522. durch•dringen» ; — Altgr. ütte- iipocBepjmTb, azaz: «durchbohren» (az
üt «öffnung, loch, nadelöhr» névszótól, melyet V. így fordított:
«torkolat, hasadék: öffnung»).
236 (N. 217). gyanánt («statt»): tör. janinda « m ó d j á r a :
nach art» [sajtóhibából: «neue art»], megjegyezvén: jan «m ódótól : von jan « a r t u . w e i s e » ; — a tör. jan-nak e jelentését hiába
keressük: eddig úgy tudta V. úr is, hogy jan «seite», janinda «bei
ihm, neben ihm» 1. EtWb. 123, és TWb. «seite, bei, neben* alatt.
265 (N. 245). foly (fluere): tör. buol- « f o l y n i , fiiessen*; a
353 lpon (csak a Magy. kiadásban): jak. buol- «f 1 i e s s e n, lefolyni,
•elfolynia ; — mintha V. úr nem tudná, hogy ez ajak. buol- nem
más mint a köztörök bol- (oszm. ol-) «fieri, esse»; igaz, Böthlingk
a j a k . buol fordításába («werden, sein, stattfinden, verweilen» mellett) fölvette a «v e r f 1 i e s s e n»-t is, de hozzá téve «von der zeit»;
de ez nem jogosítja föl V. urat, hogy ez igét olyan színben tüntesse
föl, mintha akár a «víz folyásáról* is használtatnék (353. m. folyó
((fluvius)) mellett).
273 (N. 253). tanúi- (lernen): tör. tani- d e r n e n i ) ; — 633
{N. 549). tani- így: ((ismerni, tudni: kennen, wissen»; EtWb. 181,
fizintígy: «kennen, erkennen; wissen» ; — de a 633 (549) lapon
V. úr a tani- causativumát tanit- így fordítja: ((tanítani, lehren*,
4. §-hoz: Jegyzet.

Némely esetben Vámbéry úr a török szójelentéseknek meghagyta ugyan fogalmi tartalmukat, de változtatott grammatikai
jellemükön, vagyis a j e l e n t é s n e k mintegy a l a k i részével
bánt el kénye kedve szerint (a mint épen a magyar-török hasonlíiás czéljából alkalmasnak látszott). így pl. elcseréli az igejelentés-'
nek transitiv és intransitiv jellemét r
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510 (N. 470). m. cseleked- mellett (melyet MUgSz. a finn
hääli- «operosum discusare»-val állított össze): t.'t. calka- «mozdulni, mozogni, sietni: sich rühren, sich bewegen, sich sputen»;
— pedig: oszm. calka- «rühren, schütteln, hin und herwerfen» Z.,
Budag. I, 463. трясти, двигать, полоскать; maga V. úr EtWb.
149. még így: calka-, calkala- «schütteln, schaukeln».
512 (N. 471). m. csuk- claudere: csag. tokta- «feltartóztatni,
akadályozni: hemmen»; — pedig: Stud. tokta-, toyta- «stehen bleiben, aufhören, innehalten, stillhalten»; Budg. I, 749 tokta- оста
новиться, стать, перестать stb.
516 (N. 474). m. feküsz- liegen: alt. pök- (sic) «lehajolni,
meghajtani magát: sich bücken, sich beugen»;— pedig: Altgr.
püfc- (nem pök-) «сгибать, biegen» (nem сгибаться).
517 (N. 474). т. forog- sich drehen, kreisen : t. t. bor-, bur«fordítani, k e r i n g e n i : winden (sic), kreisen»; — pedig: Stud.
hur- «wenden, umkehren, drehen, schrauben»; szintigy Budg. I,
276; oszm. bar- tourner, tordre stb., kaz. bor- drehen (csak borolsich wenden, sich abkehren).
518 (N. 475). m.föz- coquere : tt. piis-, jus- « f ő z n i , s ü t n ь
főni, megérni: kochen, braten, sieden, reif werden»; — tudva levő,
hogy pis- csak «coqui (főni) stb.», s csak causativuma yisir- «co
quere (főzni)»; szinte úgy látszik, hogy V. úr magyar czikkében a
«főzni, sütni» és «főni» csak fordítása a kétértelmű német «kochen,
braten »-nek.
520 (N. 476). m. gyér: 1.1. sire- «ritkítani, gyéríteni: dünn,
undicht m a c h e n » ; •— úgy látszik, V. úr maga fejtette ki ezt a
sire- igét a sejrek, sirek «gyér: selten, undicht» szóból, meg nem
nézvén Budagovot (I, 654—5): sejre рф,дт>ть, «undicht w e r d e n » .
540 (N. 4S7). o'uíiíí-liquescere : jak. ular «olvadni, Hquefieri»;
— Böhtl. ullar (nem ular-) «zum schmelzen bringen».
627 (N. 546). sok multus: csag. сок- «egyesíteni, gyűjteni:
vereinen, sammeln»; — ugyanez, a 594:526 lpon, így: сок- gyűlni,
összegyűlni, csoportosulni» (de itt meg a német szöveg transitiv
jelentéssel: «sammeln, versammeln, anhäufen»); — Budag. I, 495.
собираться, sich sammeln.
628 (N. 546). sül- backen, braten (intr.): alt. tül- «elfőni:
verkochen»; — Altgr. tül- сварить «kochen, fertig kochen (t. i.
coquere), pl. das fleisch».
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636 (551) toj- eier legén, ova p a r e r e : t. t. toj-, tog- «tojni,
világra hozni, szülni: gebáren,, zur welt bringenw; — foj-ra nézve,
fent 3. §; — hogy a tog* ige t. t.-ban, azaz tÖrökség szerte, = ((pa
rere, gebáren (szülni)» V. úr először NyK. VIII, 180 állította: «csag.
tog- szülni, oszm. dogh- szülni»; Budenznek azon megjegyzésére
NyK. X, 111), hogy ez intransitiv ige = «nasci, oriri», ő most ezt
feleli a 654:564 lpon: (r'Budenz] elfeledi, hogy e tőszótag [tog-]
conerét jelentése: ,fölállani, emelkedni: eretehen, aufstehen, (pl.
kün togdi a nap felkelt, die sonne ist aufgegangen)». Mintha
bizony ez kevésbé intransitiv jelentés volna mint «nasci», vagy
ebből valahogy a tog-nak transitiv «parere, gebáren» jelentése bi
zonyulna!! — A tog-n&k «nasci», illetőleg «oriri» jelentésére
nézve: oszm. dog- (doj-) «geboren werden» TWb., csag. tog- «entstehen, aufgehen (sonne), geboren werden»; Budg. I, 748. kaz.
tog-, azerb. oszm. dog-, kirg. alt. tuu-, kaz. tu- (tiu-) po^MTbca
(nasci), BOCXO;I;HTI» (aufgehen : sonne).—V. úr azomban hivatkozha
tott volna valamire, a mit észre nem vett: Budagov azon megjegy
zésére, hogy a tatárban a tog- ige néha causativuma (togdur-, toguz-) helyett használtatik a.po^HTb, szülni» értelemmel, de togualakban (bála togumagan yatun iKemuMHa He po^iiBinaa ;i/ívreH) s
hogy az Altgr. a tuu- igét transitiv «szülni, po;i,HTi>» jelentéssel
adja. De meg kell jegyezni, hogy a «po;i,iiTi>c>i, nasci» értelem sem
ismeretlen az altajiban: v. ö. Kadioff textusaiban, I, 113. tiigan
jcirim (der ort wo ich geboren bin); 16. 184. pir ül tügan (es wurde
ein sohn geboren).
Egyébfélék, pl. névszói jelentés helyett ige-féle és megfor
dítva : 502 (N. 476) gyomor-hoz : t. t. jumru kerek, k e r e k í t e n i :
»rund, rundenw ; —jumru kugelrund | 526 (480) jó bonus: csag.
jak «jó, illő: gut, schicklich»; — Stud. jak- wol tun, behagen,
Budg. npaBHTbCH:, ŐHTfc yro^Hy [ 531 (N. 481) kevés gering, wenig:
ujg. kémis ((kevés, geringw, kemis-mek «geringschützen»; — KBil.
csak az igét hozza föl j 534 (N. 483) makacs halsstarrig: alt. mukan
«a ki búslakodik : der sich hármt» ; — Altgr. mukan, mugan My'iiiTLca, ManTLca «sich quálen, sich abplagen» | 551 (493) tüzíeuer:
t. t. kiz «melegség, hőség, t ű z : «wárme, hitze, feuer» ;— kiz csak
ige: Budag. II, 55. corpt.BaTLCíi, ropinniTLCJi, stb.
(Befejezése a XVIII. köt.r I. füzetében.)
BUDENZ JÓZSEF.

A M. T. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI.
Kaphatók a M. T. Akadémia könyvkiadó hivatalánál Budapesten (Akadémia
épület) s minden hazai könyvárusnál:
NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. Kiadja a M. T. Akadémia Nyelv
tudományi Bizottsága. Szerkeszti H u n f a l v y P á l , I—XIV. köt.; szer
keszti B u d e n z J ó z s e f , XV—XVII. köt. 1862—1882. Ára egy 17 kötet
ből álló teljes példánynak 33 forint. Egy-egy kötetnek különvéve 3 frt. Az
I-sö és X-dik kötet külön nem adatik.
NYELVEMLÉKTAR. Régi Magyar Codexek és Nyomtatványok. Kiadja
a M. Tud. Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága. Szerkesztik : B u d e n z
J ó z s e f , S z a r v a s G á b o r és S z i l á d y Á r o n . 1864—79. 8-adrét.
Egyenként:
I. kötet. Bécsi Codex. Müncheni Codex. Közzéteszi: V o l f G,y ö r g y
(XXX. és 381 1.)
Ara 2 frt.
II. kötet. Weszpréini C. — Peer C. — Winkler C. — Sándor C. —
Gyöngyösi C. — Thewrewk C. — Kriza C. — Bod C. Közzéteszi :
Vo 1 f G y ö r g y . (XVIII és 406 1.)
' . . . Ára 2 frt.
III. kötet. Nagyszombati C. — Szent Domonkos C. — Virginia C. — Közzé
teszik : K p m á r o r n y L. és K i r á l y P. (IV. és 345 1.) Ara 2fit.
IV. V. kötet. Érdy Codex 2 kötetben. Közzéteszi V o l f G , y ö r g y .
1876-77. I. fele. XIX és 487 lap. — II. fele. 532 lap . . . Ara 4 frt.
VI. kötet. Tihanyi Codex. Kazinczy Codex. Horvát Codex. Közzéteszi :
V o l f G y ö r g y . 1879. XVIII és 359 lap
Ára 2 frt.
VII. kötet. Ehrenfeld Cod. — Simor C. — Cornides C. — Sz. Krisztina
élete. — Vitkovics C. — Lányi C. — Közzé teszi V o l f G y ö r g y .
1878. LX. és 388 lap
Ára 2 frt.
VIII. kötet. Sz. Margit élete. — Példák könyve. — A sz. apostoloknak
méltóságáról. — Apor C. — Kulcsár C. — Közzéteszi V o l f
G y ö r g y 1879. XLII és 418 lap
Ára 2 frt.
REGI MAGYAR NYELVEMLÉKEK. I. Halotti Beszéd. Régi Biblia. Buda,
1838. 5 fit. — II. Kinizsi Pálné imakönyve. Vegyes in. iratok. Buda. 1SW).
2 frt. — III. Tatrosi Biblia. Vegyes in. iratok. 1812. 2 frt. — IV. 1, Guary, codex. Buda, 1841
,
Ara 1 frt.
REGI MAGYAR KÖLTÖK TÁRA. (Corpus poetarum.) Szerkeszti S z í l a d y Á r o n . I. kötet Codexbeli versmaradványok
Ára 2 frt.
II. kötet : XVI. századbeli magyar költök
Ára 2 frt.
III. kötet: Tinódi Sebestény összes müvei 1881
Ára 2 frt.
CODEX CUMANICUS bibliothecae ad templum Divi Marci Venetiarum. Jegy
zetekkel és glossariumokkal kiadta gr. K u u n G é z a . Nagy 8-rét. Ára 5 frt.
UGOR FÜZETEK. Adalékok az ugor nyelvek ismeretéhez és összehasonlítá
sához. I. szám. G e n e t z A. Örosz-lapp nyelvmutatványok. 8-rét 60 kr.
III. szám. H a l á s z J. Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok 8-rét. Ára 60 kr.
,

(Különnyomatok a «Nyelvtuil. Közlemények»-böl).

REGI MAGYAR NYELVÉSZEK Erdösitöl Tsétsiig. (Corpus Grammaticorum linguae Hungaricae veterum.) Kiadta T o l d y F e r e n c z Ára 2 frt.
REGULY ANTAL HAGYOMÁNYAI. A Vogul föld és nép. Kidolgozta
Hunfalvy Pál
Ára 2 frt.
MAGYAR-UGOR ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÓTÁR. Irta B u d e n z J ó z s e f .
Teljes
Ára 5 frt.
A MAGYAR IGEIDŐK. Irta S z a r v a s G á b o r
Ara 1 frt.
A HELYES MAGYARSÁG,ELVET. Irta P. T h e w r e w k E m i l . Á r a i frt.
A MAGYAR NYELVÚJÍTÁS óta divatba jött idegen és hibás szólások bírá
lata. Irta I m r e S á n d o r
Ára 1 frt.
KALEVALA. A finnek nemzeti eposza. Fordította B a r n a F é r d . Ára 1 frt.
SIMONYI ZS. A magyar kötőszók, egyúttal az összetett mondat elmélete.
I. kötet. (A mellérendelő kötőszók.) Jutalmazott pályamunka. Ára 1 frt 20 kr.
II. köt. Áz alárendelő kötőszók. I. fele
Ára 1 fit 20 kr.
KAZÁNI-TATÁR NYELVTANULMÁNYOK. Irta S z. B á l i n t G á b o r .
I. füzet. Kazáni-tatár szövegek. 8-rét. 1875. 170 lap. II. füzet. Kazáni-tatár
szótár 8-rét. 1876. 178 lap. III. füzet. Kazáni-tatár nyelvtan 8-rét 1877.
Egy-egy füzetnek
Ára 1 frt.
ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja
a M. T. Akad. Az I. oszt rendeletéből szerk. G y u l a i P á l , osztálytitkár.
I —VIII. köt. 1S67—18S0. Ára 20 fit 20 kr. IX. köt. (1—12 szám) 1882.
Ára 3 frt 20 kr. X. köt. (1—13 szám) 1882-1883
Ára 4 frt.
VÁMBERY ÁRMIN. A magyarok eredete. Ethnologiai tanulmány. Első teljes
kiadás. Nagy 8-rét
Ára 5 frt.
FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMCÁJA.

